
Az illusztrációk és adatok tájékoztató jellegűek. A gyártó fenntartja a jogot a 
változtatásokra előzetes értesítés nélküli. Tilos a gyártó írásbeli engedélye nélkül a 
rajzok, szövegek vagy illusztrációk részleges vagy teljes másolása vagy reprodukálása. 

C160 FŰTŐKÖRI OSZTÓ - GYŰJTŐK 

2-5 zónát tudnak kezelni a 

megfelelően.

A C160 DN40 fűtőköri osztó-gyűjtők 

különböző telepítési igényeknek 

LEÍRÁS

+ Ø80 (DN80) kimeneti csatlakozások

+ Lehetővé teszi a több zónájú rendszerek üzemeltetését

+ Fekete EPP hőszigetelés

ELŐNYÖK

+ Téglalap keresztmetszetű

+ Ø102 (DN102) bemeneti csatlakozások

+ Lapos tömítés

MÉRETEK ÉS CSATLAKOZÁSOK
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Jelmagyarázat

1 ¾” belső menet töltéshez/ürítéshez

2 5/4” csatlakozás támasztó konzolhoz
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Maximális nyomás

Szigetelés  

Maximális hőmérséklet

Maximális teljesítmény

Alapanyag  
acél

Kód

KIEGÉSZÍTŐK

220 x 220 x 700 mm

C160/3F 
220 x 220 x 1020 mm

C160/4F 

Osztó-gyűjtők

C160/2F 

220 x 220 x 1340 mm

C160/5F 
220 x 220 x 1660 mm

49043501

49043502

49043503

49043504

C160 max. 350 kW (ΔT 20°C)

NYOMÁSVESZTESÉGI DIAGRAM

ÁramlásHatár munkaterület

Javasolt munkaterület

Állítható magasságú 
lábkészlet.

Kód:

Kód:

Csatlakozó készlet, DN32 
fűtőköri egység és DN40 
fűkőköri osztó-gyűjtő 
csatlakoztatásához.

Készlet

Készlet + egység
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Víz - Gáz - Fűtés - Hűtés Szakáruházak

On-line a világ - Legyen Ön is naprakész! Adja le rendelését a Gépész szakmai weboldalán! Kövessen bennünket, olvasson friss híreket 
gyártóink termékeiről, játsszon Facebook oldalunkon (www.facebook.com/gepesz.hu) az értékes nyereményekért! Kivitelező Partnerünk, de 
még nem tagja a Gépész Klubnak? Lépjen be, regisztráljon a weboldalon és gyűjtse az értékes ajándékokat vásárlásai után!
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