HL Hutterer & Lechner GmbH
2325 Himberg, Brauhausgasse 3-5
Osterich Austria Autriche

HL sorgt fur den guten Ablauf

HL138 Sifon de condens cu montaj ingropat D32 - 100x100mm
Sifon pentru condens cu montaj
ingropat cu cartus transparent si
extractabil pentru curatare prevazut cu
garada de apa si suplimentar cu
obturator mecanic (bila) pentru
blocarea mirosului.

DATE TEHNICE
* Realizat din PP (polipropilena) si ABS
* Debit : 0.15 l/sec
* La admisie prevazut cu o garnitura flexibila din elastomeri (HL01096D) pentru tevi sau tuburi flexibile cu diametru exterior intre 20
si 32mm (diamterul interior minim al tubului de admisie : 18mm)
* Prevazut cu racord la scurgere D=32mm
* Obturarea mirosului se asigura cu garda de apa, 50mm si suplimentar cu bila. Bila are rolul de asigura obturarea mirosului si in
eventualitatea evaporarii apei ce asigura garda de apa, insa are rol si de valva anti-retur. Astfel se poate racorda si la reteaua de
canalizare menajera
* Cartusul sifonului este detașabil și se poate curăța ori de câte ori este necesar. Pentru intertinere curatare sunt necesari 3 pasi :
1-Scoateti capacul; 2.Extrageti cartusul din sifon cu un cleste (apa nu se va scurge); 3.Curatati cartusul sau inlocuiti-l in cazul in
care este foarte murdar
* Prevăzut cu capac ajustabil prin secționare pentru adâncime dorită de îngropare. Adâncimea minima de instalare este de 60mm
* Se instaleaza ingropat in perete impreuna cu teava de condens. Ulterior peretele poate fi tencuit, în timp ce cutia sifonului este
protejata de capacul de protectie cu care se livreaza in pachet. După finalizarea suprafaței peretelui (tencuieli, gresie, etc ...)
capacul sifonului se taie același nivel cu peretele și placa de acoperire poate fi montata.
* Se recomandă a se utiliza pentru evacuarea condensului in cazul sistemelor de aer condiționat, ventilație si sistemelor de
încălzire.
* Standard : DIN19541, EN681

DETALIU TEHNIC SI PARTI COMPONENTE
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HL138K
Corpul sifonului,
iesire D32mm
material PP,
include 1 buc garnitura racord intrare (HL01096D) (Ø20- Ø32mm)

HL01096D →

HL0138.1E
Capacul sifonului, poate fi sectionat in adancime in functie de adancimea de ingropare a
sifonului in perete ,
material PP,
HL0138.2E
Placa de acoperire 110x110mm
material ABS
HL0138.3E
Cartusul sifonului
material ABS - TRANSPARENT
include 2 buc. garnituri HL 01097D.
HL01096D
Garnitura (Ø20- Ø32mm) - 1 bucata
HL01097D
Garnituri (cu HL0138.3E) – 2 buc






Impachetare: Individual in punga din PE; 10 buc./cutie carton; 450 buc./palet.
Greutate: HL138: 0,31kg/buc (impachetat); 3,1 kg/cutie
EAN-Code: 9003076030705
Pret: vezi lista de pret

INSTRUCTIUNI DE MONTAJ

HL01097D →

