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VENTILOVÉ ŠACHTICE

16A-FDV
automatický vypouštěcí ventil

POUŽITÍ
Pro automatické vypuštění potrubí při poklesu 
tlaku pod určitou hodnotu.
Omezuje nebezpečí zamrznutí vody v potrubí.

VLASTNOSTI
•	 16A-FDV	nainstalujte	svisle	nebo	vodorovně	do	

nejnižších míst systému.

SPECIFIKACE
½“ (15/21) vnější připojovací závit
Průměrná hodnota otevíracího tlaku při svislé 
instalaci: 0,2 baru
Průměrná hodnota uzavíracího tlaku při instalaci 
svisle: 0,4 baru
Tlak: do 8,5 baru
maximální průtok: 0,23 m3/h

ROZMĚRY
Průměr: 3,5 cm
Délka: 2,5 cm

MODEL
16a-fDV

DBM 
“Quick Connect” vodotěsné konektory 
vodičů

  Použití pro el. spojení  vodičů nízkého 
napětí (méně než 30V)

  Vhodný pro spojení  až 3 vodičů 
velikosti 1.5 mm2

  Vlhkotěsný  , kompaktní  design

SPECIFIKACE
maximální  napětí  30V
Není nutné odizolovávat vodiče,určeno pro 
spojení izolovaných měděných vodičů

MODELY
DBm

  Určeno pro elektrospoje vodičů 
nízkého napětí

  Vhodný pro spojení  až 2 vodičů 
velikosti 2.5 mm2 nebo 3 vodičů o vel. 
1.5 mm2

  Vlhkotěsné

VLASTNOSTI
• SPOLEHLIVOST

- Jištění vodičů proti vytržení pružnou 
pojistkou konektoru

- eliminuje poškození v důsledku koroze 
nebo vlhkosti

- znemožňuje jiskření
-	 Možnost	spojení		měď	–	měď	(pouze).		Po	

rozebrání nemůže být znovu použit!

SPECIFIKACE
maximální  napětí  30V

MODELY
KiNG

KING
Vlhkotěsné konektory vodičů
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PŘÍSLUŠENSTVÍ K VENTILŮM

DB VODOTĚSNÉ  KONEKTORY VODIČŮ
Snadná instalace

  Použití pro el. spojení  vodičů nízkého 
napětí (méně než 30V)

  možno spojit až 3 vodiče o vel. 4mm2

  Vodotěsné

VLASTNOSTI
•       Spolehlivost

- Konektor tvořený jedním kusem, 
s vestavěným závitem zajišťuje 
spolehlivé spojení s instalací v 
jednom kroku

- funkce  Strain Relief zabraňuje 
vytažení a rozpojení vodičů z 
konektoru

- Vodotěsná silikonová výplň chrání 
proti korozi

- Použitý UV materiál zabraňuje 
znehodnocení   konektoru při  
dlouhodobém vystavení slunečnímu 
záření

SPECIFIKACE
maximální  napětí  30V

MODEL
DB0025

POČET VODIČŮ V JEDNOM KONEKTORU

Kombinace vodičů
možné kombinace vodičů Počet Velikost Typ

5-7 0,5 mm2

Pevné/Lanka

3-7 0,75 mm2

2-8 1,0 mm2

2-7 1,5 mm2

2-5 2,5 mm2

3 4,0 mm2

2 6,0 mm2

 

DBR/Y-6
Vodotěsný konektor

  Použití pro el. spojení  vodičů nízkého 
napětí  (méně než 30V)

  Jeden model vhodný pro průřezovou 
kapacitu  od 3 do 4 mm2

  Vodotěsné

VLASTNOSTI
• Jednoduché použití

- Pro spojení  pevného i  lankového vodiče
- Průhledný materiál  - snadná kontrola 

správnosti provedení spoje

• Spolehlivost
- Sada DBR/Y-6 kit obsahuje inovovaný 

konektor vodičů Performance Plus 
Wire Connector R/Y+ a vysoce 
odolné , UV rezistentní pouzdro se 
silikonovou náplní

SPECIFIKACE
maximální  napětí  30V

MODELY
DBR/Y-6 sada


