¢ Receptor cu flanşă DN 150
Original!
Receptor cu flanşă confecţionat din PUR
Izolat termic, fără CFC. Prevăzut cu parafrunzar, flanşă de prindere şi
garnitură de etanşare.
De asemenea, este disponibil și cu sistem de încălzire alimentat la 230
V (cu termostat).
Prelungitorul este prevăzut cu flanşă de prindere şi garnitură de etanşare
antirefulare pentru a putea fi montat la toate receptoarele cu flanşă.

Parafrunzarul mare
reduce la minim
riscul de înfundare.

Flanşă de prindere
cu zonă de etanşare de 45 mm şuruburile nu cad în zona de etanşare

Parafrunzar rezistent la furtună, cu placă
de fixare şi montaj, şuruburi şi piuliţe toate din oţel inoxidabil

Garnitură de etanşare absolut
sigură cu dublu rol atât pentru
presiunea exercitată de flanşă
cât şi pentru protecţia
antirefulare

Receptor cu flanșă
DN150 cu ieşire
verticală și prelungitor
montat în izolaţia
acoperişului

pentru o grosime
de izolație de până
la 16 cm

Receptor din PUR

Dimensiune | Art.-Nr.

Date tehnice
Ø 410
Ø 295
Ø 167
80
210

Receptor cu flanşă din PUR
vertical
DN 150

DN 150
(160 mm)

2008

Ø 200

Ø 410
Ø 295
Ø 150

Receptor cu flanşă din PUR
vertical, cu încălzire (230V):
DN 150

2028.2

45
170
(210)

Prelungitor
până la 12 cm 2080
până la 16 cm 2081

Ø 157

Art.-Nr.
2008, 2028.2

Capacitate de drenare*
10,0 l/s (45 mm)
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Capacitatea de scurgere la conducta descendentă în litri pe secundă (la înălţimea acumulare în milimetri)

O combinaţie perfectă între calitate şi tehnologie!
• Este simplu: se montează hidroizolaţia acoperişului, se decupează o gaură, se
fixează flanşa şi gata!
• Noua tehnologie de prindere a flanşei împreună cu noul tip de garnitura de etanşare
asigură o etanşare perfectă pe orice suprafaţă de acoperiş!
• Receptoarele cu flanşă produse de Grumbach se pot monta pe aproape orice tip de
acoperiş şi orice tip de membrană. Cu accesoriile corespunzătoare se poate folosi
si pentru acoperişuri izolate, acoperişuri inversate, verande, acoperişuri verzi, etc.
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