
FixTrend osztószekrény
Falon kívüli és falba süllyesztett kivitel

+ Kulccsal zárható

+ Galvanizált lemezből készült (a szekrénytest 0,8mm, az ajtó és a keret 1mm vastag)

+ A festékréteg vastagsága 30-150mikrométer

+ Az osztótartók mind függőlegesen, mind vízszintesen méretre állíthatóak

+ Állítható mélység: 115-175mm között (falba süllyesztett kivitelnél)

 Állítható magasság: 610-700mm között (falba süllyesztett kivitelnél)+

 Oldalsó szerelőnyílás a munka megkönnyítése érdekében+

 Alapkivitelben fehér szinterezéssel+

 Tartozék: 2 szerelő sín az osztó-gyűjtő tartó tetszőleges rögzítéséhez+

+ A keringető szivattyú elhelyezésére alkalmas (falba süllyesztett kivitelnél)

Falba süllyesztett (SPE), és falon kívüli (SNE) kivitelben kapható.

A FixTrend osztószekrény alkalmas az osztótest és egyéb szerelvények elhelyezésére. Problémamentesen biztosítja a 

csövek és az osztótest üzemeltetés közbeni hozzáférését.

TípusválasztékCikkszám

FixTrend SNE-1 osztószekrény, falon kívüli

FixTrend SNE-3 osztószekrény, falon kívüli

FixTrend SNE-0 osztószekrény, falon kívüli

FixTrend SNE-4 osztószekrény, falon kívüli

FixTrend SNE-5 osztószekrény, falon kívüli

FixTrend SNE-2 osztószekrény, falon kívüli

385x590x115mm

495x590x115mm

625x590x115mm

765x590x115mm

845x590x115mm

1020x590x115mm

Méret

EBX_SNE-2

EBX_SNE-0

EBX_SNE-1

EBX_SNE-3

EBX_SNE-5

EBX_SNE-4

FALON KÍVÜLI OSZTÓSZEKRÉNY
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+ A szekrényt úgy kell beállítani, hogy az alsó keretléc a burkolattal ellátott padló magasságában legyen.

+ A rögzítéshez a fal konstrukciójának megfelelő rögzítő elemeket kell használni.

+ Oldalsó bekötés esetén ki kell törni a vak szerelési nyílásokat, melyek a szekrény oldalfalán találhatók.            

+ A szekrény hátsó falán található szerelő sínekhez bármilyen típusú osztó-gyűjtőt lehet rögzíteni.

+ A falba építhető szekrény szerelése előtt gondosan fel kell mérni a csővezetékek tervezett elhelyezését, a padlóburkolat 

vastagságát- azaz a végleges magasságot, továbbá a vakolat vastagságát is.

 (lásd az ábra „A” pontjai)

+ A szekrényt vízszintesen állítsuk be és rögzítsük a falba, a hátlapon található 4 furat segítségével.

 (lásd az ábra „B” pontja).

 (lásd az ábra „C” pontja).    

+ A felszerelés megkönnyítése érdekében a szerelőpontok tetszőleges irányba mozgathatók, amint a nyilak is mutatják.

Oldalsó nézet

„B” osztó-gyűjtő tartó rögzítési pontok

„C” állítható mélység és magasság

„A” szerelő furatok

B

C

FALBA SÜLLYESZTETT OSZTÓSZEKRÉNY

TípusválasztékCikkszám

FixTrend SPE-3 osztószekrény, falba süllyesztett

FixTrend SPE-2 osztószekrény, falba süllyesztett

FixTrend SPE-5 osztószekrény, falba süllyesztett

FixTrend SPE-4 osztószekrény, falba süllyesztett

FixTrend SPE-0 osztószekrény, falba süllyesztett

FixTrend SPE-1 osztószekrény, falba süllyesztett

330x610-700 x115-175mm

715x610-700x115-175mm

440x610-700x115-175mm

570x610-700x115-175mm

795x610-700x115-175mm

965x610-700x115-175mm

Méret

EBX_SPE-1

EBX_SPE-0

EBX_SPE-2

EBX_SPE-5

EBX_SPE-3

EBX_SPE-4
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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!

gepesz.hu
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