
A CP70 HIBRID egy speciális hidraulikus váltó, amely 2 primer köri hőtermelő csatlakoztatására alkalmas.

Gyorsan és könnyen telepíthető hibrid rendszerekbe, például fűtőkazán+ hőszivattyúhoz. Elő van készítve több tartozék 

csatlakoztatásához.

FixTrend CP70 HIBRID

Műszaki jellemzők:
 Dupla csőcsatlakozó egység a primer oldalon 

(hibrid rendszerekhez)

 Innovatív rendszer az iszap- és 

légleválasztáshoz


3 Maximális áramlási sebesség: 4 m /h

 Teljes anti-korróziós felületvédelem (kívül, belül) 

a kataphorézises porfestésnek köszönhetően 

(Sópermet ellenállás akár 700 órán át)

 Térfogat: 2,1 liter


O Maximális hőmérséklet: 110 C

 Maximális nyomás: 6 bar

 Anyag: ST 37.1 acél

 Hőszigetelés: EPP, fekete, 40 g/l

Hidraulikus váltó, légleválasztó és iszapleválasztó egyben

Nominális hivatkozás:
Belső sebesség ~0,2 m/s
sebesség a belépő csatlakozásnál 1,2 m/s

MEGENGEDETT működési tartomány

Porfestés kataphorézises felületkezeléssel:
A szénacélt kataphorézises felületkezeléses porfestéssel látják el, amely a rozsdamentes acélhoz és más ötvözetekhez 

(elektromosan vezető) hasonlóan, jelentős védelmet nyújt a korrózió ellen. Az akrilgyanta egyenletesen terül el a tárgy felüle-

tén, így biztosítva hosszú ideig a magas védettséget a kémiai anyagok és egyéb behatások ellen. Az akrilgyanta különbözik az 

epoxi gyantától, mert az időjárásnak kitéve megőrzi a műszaki karakterisztikáját. Ez a kezelés biztosítja a kiváló védelmet a 

rozsda ellen.

Nyomásesés diagram



Sokoldalú, számos alkalmazáshoz illeszkedik

Alkatrészek
1. Ház ST 37.1 acél kataphorézises 

korrózióvédelemmel

2. Készen áll a mágnesezhető 

szennyeződéseket eltávolító „magnetor” 

rendszer csatlakoztatására

3. Kalibrált membránok innovatív rendszere a 

kiváló légleválasztáshoz és eltávolításhoz

4. Lapos tömítésű hollander anyákkal

5. 1"x6/4" lapos tömítésű cső csatlakozások

6. 1/2" csatlakozások a légtelenítő szelep és az 

érzékelő hüvely beszereléséhez

7. EPP hőszigetelés

  

Megnevezés

CP70 HIBRID hidraulikus váltó

MAGNETOR mágneses szennyeződés leválasztó szett

Cikkszám

49017050

38002195

Leírás

ST 37.1 acélból készítve kívül-belül kataphorézises korrózióvédelemmel, 

teljesen hőszigetelve fekete EPP szigeteléssel 40g/l. Csatlakozásokkal a 

tetején: 1/2" a légtelenítő szelepnek (nem tartozék), érzékelő hüvelynek 

(nem tartozék) lapos peremű csatlakozóval.

- Állandó mágneses leválasztás
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Víz - Gáz - Fűtés Szakáruház

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!

gepesz.hugepesz.hu
fixtrend.hu


