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Dimensiune|Cod Articol Preț
€/Bucată     � ncălzire cu accesorii

et andă de încălzire
gata pentru monta  de către client, constând din:

mufă trecere cablu rece
cabluri de ncălzire
cablu rece
conector cablu rece/cablu ncălzit
cutie branșament
etanșări de capăt

Utilizare
pentru canalele de receptoare n acoperiș, țevi, gheaburi și sisteme 
cu canal plat.

et ter ostat
constând din: 
1 termostat 
2 mufe trecere cablu rece 
1 cablu rece (1 m)

Taxă suplimentară pe metru suplimentar de ca lu de încălzire

Taxă suplimentară pe metru suplimentar de ca lu rece

Vă ru ă  să speci icați lun i ea ca lului rece în o entul co enzii
Taxă suplimentară pe metru suplimentar de cablu rece.

Accesorii pentru siste  de încălzire
pentru extindere și pentru adaptarea la condițiile locale

Protecție pentru uc ii
pentru a preveni deteriorarea cablului de ncălzire

Piesă de suspendare
pentru suspendarea cablului de ncălzire n burlane

5932
compatibil cu bitum:

5932.BIT

5935  
compatibil cu bitum:

5935.BIT

23

28

12

247

12

5925 12

5926 32
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5931anșetă de încălzire 230 V, 0 
Autoreglabil. nstalație de ncălzire universală pentru receptoare din P R 
cu diametrul nominal D  70 sau mai mult. deală pentru post-echipare.

96
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eșire 1

ntrare

2 m 2 m
eșire 2

3 m

1 m 3 m

1 m

 c e a de asa lare a setului cu andă de încălzire
c e a de asa lare a setului cu andă de încălzire

Co ponente

e plu de calcul

i ol enu ire Cod 
produs

Preț  
/bucată

a ine

Cutie de branșament 5923

Mufă trecere 
cablu de ncălzire

5923.H

Mufă trecere 
cablu rece

5923.K .

Ramificație n 5925.Y

Conector cablu rece/
cablu ncălzit 5925.KH

i ol enu ire Cod 
produs

Preț  
/bucată

a ine

Final circuit 5925.E

Bandă de ncălzire 5935 2   m 

Bandă de ncălzire
(compatibilă cu bitum) 5935.BIT 2   m

Cablu rece 5936 1   m

Set termostat 5922

r. crt. un i e Cod produs enu ire Preț Unitar
/ uc au m

Preț 
€

1 5923 Einzelpreis 

3 5923.K Mufă trecere cablu rece . .

1 5923.H Mufă trecere cablu de ncălzire

2 5925.KH Conector cablu rece/cablu ncălzit

1 6 m 5936 Cablu rece

1 4 m 5935.BIT Bandă de ncălzire (compatibilă cu bitum)

1 4 m 5935 Bandă de ncălzire

1 5925.Y Ramificație n 

3 5925.E Final circuit

1 5922 Set termostat

et de încălzire, la cerere  calculat com let 

U

Tehnică de Fixare SRL - Șos. București-Pitești, nr. 161bis, corp D, et. 2, Ștefănești, Argeș | Tel. +40 728 010 701 | +40 757 577 042 
www.fixari.ro




