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Обща информация

Арматура за нафта

Оборудване за резервоар

Филтри и обезвъздушители
за нафта

Пример за еднотръбна система

Еднотръбната система:

1. Капачка за пълнеща тръба

Има само една линия за нафта от резервоара към филтъра. Дебитът а нафтата отговаря на мощността на дюзите, т.е. на всеки
10 kW топлинна мощност се консумира само около 1 литър нафта
на час. Линията за нафта към резервоара съответна трябва да
бъде малка.

2. Капак за обезвъздушаване
3. Ограничител на пълненето на резервоара
4. Показател на нивото в резервоара
5. Устройство за източване на нафта

5.1

Вентили за нафта в
тръбопровода

6. Изравнител на налягането (ако е необходим)
7. Защита на сифона
8. Комбинация от филтър и обезвъздушител с показател за вакуум
9. Маркучи на горелката
Допълнителни компоненти:
– свързващи елементи на вентилите към тръбопровода
–	изолиращо устройство (в смукателната линия, когато изолиращото устройство при резервоара не може да бъде достигнато
директно или когато трябва да бъде задвижвано с помощта на
освобождаваща връв)
– превключвателен вентил (за инсталации с повече от един резервоар)
– изолиращ елемент (за подземни резервоари със защита от
корозия чрез защитен анод)

732

Еднотръбна система с връщащо захранване:
От филтъра/обезвъздушителя за нафта тръгват две линии към
помпата на горелката. Количеството нафта, подавано от помпата
на горелката е по-високо от количеството консумирана нафта.
Излишъкът се въвежда обратно към помпата през филтъра или
обезвъздушителя за нафта.
Еднотръбна система (без връщащо захранване):
От филтъра за нафта към помпата на горелката тръгва само една
линия. Количеството нафта, подавано от помпата на горелката е
по-високо от количеството консумирана нафта. Помпата трябва
да бъде снабдена с вътрешен преливник или връщащо захранване. Този тип инсталации се срещат рядко.
Двутръбната система:
От резервоара към помпата на горелката има две линии за нафта.
Дебитът на нафтата отговаря на този на помпата на горелката.
Тази система вече не се препоръчва при нови инсталации.
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Арматура за нафта

5.1.a Обща информация

Препоръки за преоборудване на съществуваща двутръбна
система към еднотръбна:

Препоръка при преминаване към био-горива (нафта, бедна
на сяра с био-компоненти):

– С
 мукателната линия трябва да бъде сменена с подходящо
оразмерена по-малка, тъй като дебитът на нафтата е много
по-нисък. По този начин се предотвратяват смущения вследствие на въздушни балони. Съгласно DIN 4755 се препоръчват
скорости от около 0,2 до 0,5 m/s.
Съветите в инструкциите за  монтаж и в техническите характеристики трябва да се спазват.

– Силно препоръчително е използването на еднотръбна система
за инсталацията.

– П
 репоръчително е да бъде монтиран филтър за нафта, напр.
комбинацията от филтър и обезвъздушител „Toc-Duo“.
Указание: Като еднотръбен филтър с връщащо захранване не
може да бъде използван двутръбен филтър!
– Старите тръбопроводи за нафта трябва да бъдат отстранени.
Указание за течни горива:
Нафтата е течно гориво, което се произвежда от изкопаеми минерални масла.
За да се пестят изкопаемите ресурси, към нафтата могат да бъдат добавени течни горива, като от възобновяеми суровини.
Такава смес - "алтернативни компоненти" или "био-горива" - е
например биодизелът (= FAME = "Fatty Acid Methyl Ester" - метилов естер на мастна киселина).

– П
 роверете дали съществуващите компоненти са подходящи за
планираното съдържание на био-компоненти и ако е необходимо ги подновете.
– Преди пълненето резервоарът за нафта трябва да е празен.
– П
 репоръчително е резервоарът да бъде старателно почистен
от остатъчни горива.
– Т
 рябва да се използват филтърни сита с голяма площ, например „opticlean“. Това е особено важно, когато не резервоарът
не е бил почистен.
Причина:
– Био-компонентите (FAME) могат да освободят наличните отлагания и така филтърните сита да се запушат.
– О
 станалата нафта при двутръбни инсталации може да повлияе
неблагоприятно върху срока на годност на нафтата.
– С
 места стара нафта и нова, бедна на сяра, може да предизвика корозия на пламъчните тръби на горелката („MetalDusting“).

Съдържащите се в био-горивата мастни киселини могат да увредят стандартните уплътнения и маркучи.
Старите продукти за нафта по принцип могат да се използват при
съдържание на био-компоненти до 5%. Новите арматури за
нафта са конструирани за съдържание на био-компоненти от 20%
и повече. Вземете предвид тези указания.

5.1
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Продукт

5.1.b Обезвъздушители, филтри
"Toc-Duo-3" - комбинация от филтър/обезвъздушител за нафта
"Toc-Duo-3" - метален модел Комбинация от филтър/обезвъздушител за нафта

µm

Прод. номер

"Toc-Duo-3" - комбинация от филтър/обезвъздушител за
нафта
с интегрирана изолация и скоба за стена
Капацитет на дюзата:
max. 110 l/h нафта EL
Дебит във връщащата линия: max 120 l/h нафта EL
Капацитет на обезвъздушителя: min 6 l/h въздух
Връзки:
– от страна на резервоара - вътр.р. G ⅜ за
клемни връзки 6, 8, 10 и 12 mm
(адапторите се поръчват отделно, Прод. номер 21276 ..,
стр. 771)
– от страна на горелката - външ.р. G ⅜ с вътрешен конус
за мека връзка на горелката с хол.г. G ⅜
Siku (синтерована
пластмаса)
„opticlean“ MC-7
„opticlean“,
удължено MX-11

25 - 40

2142732

5 - 20
~2

2142735
2142737

подобен на 2142732, но с връзки
от страна на горелката с вътр.р. G ¼
Siku (синтерована
пластмаса)

50 - 75

2142700

5.1

5 - 20
25 - 40

Oventrop

DIN EN
12514-2

Изпитани по TÜV съгласно DIN EN 12 514-2.
Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.
Изпитан по DIN (рег. № 2 Y 111).
Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.
"Toc-Duo-3": предназначен също и за горива
с "алтернативни компоненти" или биокомпоненти до 20 % съгласно DIN SPEC
51603-6.
Комбинация от филтър/обезвъздушител за
за приложение само в смукателен режим за
еднотръбни системи с връщащо захранване.
Корпус на обезвъздушителя от метал,
филтърна чаша и поплавък – от прозрачна
пластмаса за контролиране на функцията.
Арматурата е оборудвана с изолация, скоба
за стена, вакуумен манометър (опция) и
филтърна чаша.
Възможен е монтаж под и над нивото на
нафтата.
Обезателно да се следват указанията за
монтаж.
Предимства:
– фино филтриране
– дълъг експлоатационен период
– интегрирана изолация
манометър за понижено налягане за контрол
(опция)

подобен на 2142732, но допълнително
с вакуумен манометър
„opticlean“ MC-7
Siku (синтерована
пластмаса)

Указания

2142754
2142762

"Toc-Duo-3" - метален модел Комбинация от филтър/
обезвъздушител за нафта
подобен на 2142754, но с
обезвъздушаваща капачка, метална филтърна чаша
и вакуумен манометър
„opticlean“ MC-7
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5 - 20

2152754

„Toc-Duo-3“ с обезвъздушаваща капачка и
филтърна чаша от метал, също и за
нафта EL A Bio съгласно DIN SPEC 51603-6
с до 100% био-компоненти, FAME, както и за
различни растителни масла.
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
"Toc-Uno" - обезвъздушител за нафта
Принадлежности за "Toc-Duo" и "Toc-Uno"

Арматура за нафта
Продукт

Прод. номер

"Toc-Uno" - обезвъздушител за нафта

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

"Toc-Uno-A"
Филтър за нафта
с опора за стена
Капацитет на дюзите: макс. 110 l/h нафта EL
Оборотно кол. нафта: макс. 120 l/h нафта EL
Дебит на обезвъздушаване: min 6 l/h въздух
– от страна на резервоара вътрешна резба G ¼, с мека връзка за
свързване на филтри за нафта, външна резба G ¼ x G ⅜
холендрова гайка, дължина 300 mm
– от страна на горелката - външна резба G ⅜ с вътрешен конус за
мека връзка на горелката с холендрова гайка G ⅜.
2142951

Връзки
– от страна на резервоара и горелката - вътрешна резба G ¼, без
принадлежности
2142901

Връзки
– от страна на резервоара и на горелката - вътр. резба G ¼, със
следните принадлежности:
2 двойни нипела G ¼ външ.р. x G ¾ външ.р. с вътрешен конус за
мека връзка на горелка с холендрова гайка G ⅜.

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.
Изпитан по DIN (рег. № 2 Y 111)

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.
"Toc-Uno-A: също и за горива с
"алтернативни компоненти" или биокомпоненти до 20% съгласно DIN SPEC
51603-6.
Обезвъздушител за нафта за автоматично
обезвъздушаване на инсталации на нафта.
За приложение само в смукателен режим
за еднотръбни системи с връщащо
захранване. Корпус на обезвъздушителя от
метал с опора за монтаж на стена, поплавък
- от прозрачна пластмаса за контролиране
на функцията.
Възможен е монтаж под и над нивото на
нафтата.
Обезателно да се следват указанията за
монтаж.

2142900

„Toc-Uno-B“
Обезвъздушител за нафта
с опора за стена
подобно на 2142951,
2152951
но с обезвъздушаваща капачка от метал

"Toc-Duo B" с метална обезвъздушаваща
капачка може да се използва и за нафта
EL A Bio с био-компоненти до 100% по DIN
SPEC 51603-6, FAME, както и за редки
горива с растителен произход.

5.1

Принадлежности за "Toc-Duo" и "Toc-Uno"
Мека връзка
дължина 300 mm по DIN EN ISO 6806 с уплътнителен пръстен,
G ¼ външна резба x G ⅜ холендрова гайка,
NI 8 (също и за „Toc-Uno-B“)
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Мека връзка за свързване с наличен филтър
за нафта.

2162993
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
"Toc-Uno" - обезвъздушител за нафта
Принадлежности за "Toc-Duo" и "Toc-Uno"

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Опора
и винтове

Наставка с мека връзка с
дължина 10 m

(50) 2142992

2142990

Указания

За всички "Toc-Uno/Duo"
(произведени след 2004 г.)

За отвеждане на отделения газ при
отоплявани помещения с лоша вентилация.
За „Toc-Duo“/„Toc-Uno“.

5.1
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Филтри за нафта "Oilpur E A" за еднотръбни системи с изолация

Арматура за нафта
Продукт

µm

Бр. в
опак.

Прод. номер

Филтри за нафта "Oilpur E A" за еднотръбни системи с
изолация
с бързо затварящ изолиращ вентил с двойно
O-Ring-уплътнение, корпус от месинг,
с крепежно коляно, с прозрачна чаша за смукателен режим
DN 10, G ⅜ (вътр.р. x външ.р.)
от страна на горелката - външна резба G ⅜
с вътрешен конус за мека връзка,
от страна на резервоара - вътрешна резба G ⅜
(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже от
страната на резервоара с месингови адаптори на
Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm.
Свързващите комплекти се поръчват отделно.)
Filz
Siku
(синтерована пластмаса)

50 - 75
50 - 75

Siku - Magnum

25 - 40

(10) 2123503
(10) 2123561

(10) 2123871

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строително работи
на страната.
Тества по DIN (Рег. № 2 Y 118)

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

Със знак A и за горива с "алтернативни
компоненти" или био-компоненти до 20%
съгласно DIN SPEC 51603-6 (знак А върху
корпуса).
Ако филтърът се преоборудва с метална
чаша, може да се използва за горива с биокомпоненти до 100%.
Стойностите на дебита в зависимост от пада
на налягането са дадени в техническите
каталози за филтри за нафта.

като 2123503,
но с метална чаша PN 16 (без изобр.)
„opticlean“

5 - 20

Награда:
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(10) 2153554

DN 10, G ⅜ вътрешна резба
(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже с месингови
клемни връзки на Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm.
Свързващите комплекти се поръчват отделно.)
Niro
(сито от благ.стом)
Siku (синтерована
пластмаса)

100 - 150

(10) 2123103

50 - 75

(10) 2123261

5.1

DN 15, G ½ вътрешна резба
Niro
(сито от благ.стом)

100 - 150

(10) 2123104

Принадлежности за филтри. Страница 743
Принадлежности за свързване на тръби Страница 771
2020
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Арматура за нафта
Продукт

5.1.b Обезвъздушители, филтри
Филтри за нафта "Oilpur E A R" за еднотръбни системи с изолация и връщащо
захранване

µm

Бр. в
опак.

Прод. номер

Филтри за нафта "Oilpur E A R" за еднотръбни системи с
изолация и връщащо захранване
бързо затварящ изолиращ вентил с двойно O-Ring-уплътнение,
обезвъздушителен вентил за пускане в експлоатация,
корпус от месинг, с крепежно коляно,
с прозрачна чаша за смукателен режим
DN 10, G ⅜ (вътр.р. x външ.р.)
от страна на горелката - външна резба G ⅜ с
вътрешен конус за мека връзка,
от страна на резервоара - вътрешна резба G ⅜
(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже от
страната на резервоара с месингови адаптори на
Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm.
Свързващите комплекти се поръчват отделно.)
Niro
(сито от благ.стом)
Filz
Siku
(синтерована пластмаса)

100 - 150

(10) 2122403

50 - 75
50 - 75

(10) 2122503
(10) 2122561

Siku - Magnum

25 - 40

(10) 2121871

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.
Тестван по DIN (Рег. № 2 Y 118)

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

Със знак A и за горива с
"алтернативни компоненти" или биокомпоненти до 20% по DIN SPEC 51603-6
(знак А върху корпуса).
Ако филтърът се преоборудва с метална
чаша, може да се използва за горива с биокомпоненти до 100%.
Стойностите на дебита в зависимост от пада
на налягането са дадени в техническите
каталози за филтри за нафта.

като 2122403
но с метална чаша, PN 16
„opticlean“

5 - 20

(10) 2152554

DN 10, G ⅜ вътрешна резба
(Вътрешната резба G ⅜ от страната на резервоара
може да се свърже с месингови адаптори на Oventrop
6, 8, 10 или 12 mm. Свързващите комплекти се поръчват
отделно)

5.1

Niro
(сито от благ.стом)
Siku
(синтерована пластмаса)

100 - 150

(10) 2122103

50 - 75

(10) 2122261

DN 15, вътрешна резба G ½
(без изобр.)
Siku
(синтерована пластмаса)

50 - 75

(10) 2122262

Функция:
При еднотръбни системи с връщащо
захранване, горивото, което трябва да се
транспортира обратно от помпата на
горелката се въвежда във филтъра за нафта
в смукателната линия.
Частично количество се подава отново през
филтърната вложка (многократно
филтриране). Частичното количество се
регулира автоматично в зависимост от
количеството във връщащата линия
(патентовано). Mnogokratnoto обтичане на
филтърната вложка намалява възможността
за въздушни възглавници.
Тези филтри трябва да се монтират само на
места, където помпата на горелката от
страната на връщащата линия може да бъде
натоварена с налягане 1 bar.
Предимства:
– не са възможни повреди на тръбите по
време на експлоатация.
– при нафтени инсталации, работещи в
смукателен режим, при скъсване на някоя
от меките връзки на горелката, тя се
изключва. (Всмуква се въздух.)
Налягането на засмукване трябва да е
ниско, т.к. обезгазяването на нафтата може
да се извърши само ръчно.
При проблеми с обезгазяването е
необходимо да се монтира обезвъздушител
на нафта (напр. "Toc-Duo" стр. 736)
Важно е да се съблюдава за правилно
оразмеряване на смукателната линия.
Награда:

Принадлежности за филтри. Страница 743
Принадлежности за свързване на тръби Страница 771
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
"Oilpur E" - филтри за нафта за еднотръбни системи без изолация

Арматура за нафта
Продукт

µm

Бр. в
опак.

Прод. номер

"Oilpur E" - филтри за нафта за еднотръбни системи без
изолация
Корпус от месинг,
прозрачна чаша за смукателен режим
DN 8, G ¼ вътрешна резба
Siku
(синтерована пластмаса)

50 - 75

(10) 2124360

DN 10, G ⅜ вътр.р.
(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже с месингови
клемни връзки на Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm.
Свързващите комплекти се поръчват отделно.)
Niro
(сито от благ.стом)
Siku
(синтерована пластмаса)

100 - 150

(10) 2124203

50 - 75

(10) 2124361

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни
работи на страната.
Тестван по DIN (Рег. № 2 Y 118)

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

Също и за горива с "алтернативни
компоненти" или био-компоненти до 20%
съгласно DIN SPEC 51603-6 (знак А върху
корпуса). Ако филтърът се преоборудва с
метална чаша, може да се използва
за горива с био-компоненти до 100%.

DN 15, G ½ вътрешна резба
Niro
(сито от благ.стом)
Siku
(синтерована пластмаса)

100 - 150

(10) 2124204

50 - 75

(10) 2124362

5.1
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Филтри за нафта "Oilpur Z A" за двутръбни системи с изолация

Арматура за нафта
Продукт

µm

Бр. в
опак.

Прод. номер

Филтри за нафта "Oilpur Z A" за двутръбни системи с
изолация
с бързо затварящ изолиращ вентил с двойно O-Ring-уплътнение,
възвратен вентил във връщащата линия, корпус от месинг, с
крепежно коляно, прозрачна чаша за смукателен режим
DN 10, G ⅜ (вътр.р. x външ.р.)
от страната на горелката - външна резба G ⅜ с вътрешен
конус за мека връзка,
от страната на резервоара - вътрешна резба G ⅜
(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже с месингови
адаптори на Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm. Свързващите комплекти
се поръчват отделно)
Niro
(сито от благ.стом)
Filz
Siku
(синтерована пластмаса)

100 - 150

(10) 2120403

50 - 75
50 - 75

(10) 2120503
(10) 2120561

Siku - Magnum

50 - 75

(10) 2120803

DN 10, G ⅜ вътрешна резба
(Вътрешната резба G ⅜ от страната на резервоара може
да се свърже с месингови адаптори на Oventrop 6, 8, 10 или
12 mm. Свързващите комплекти се поръчват отделно)
Sika 0
50 - 100
(синтерован бронз)
Niro
100 - 150
(мрежа от нер. стомана)
Siku
50 - 75
(синтерована пластмаса)

5.1

(10) 2120003

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни
работи на страната.
Тестван по DIN (Рег. № 2 Y 118)

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

Също и за горива с "алтернативни
компоненти" или био-компоненти до 20%
съгласно DIN SPEC 51603-6 (знак А върху
корпуса).
Ако филтърът се преоборудва с метална
чаша, може да се използва
за горива с био-компоненти до 100%.
Функция:
При двутръбна система, горивото, което
трябва да се транспортира обратно от
помпата на горелката се въвежда през
възвратен вентил в резервоара.
Ако меката връзка във връщащата линия се
разхлаби при поддръжката, възвратният
вентил задържа горивото във връщащата
линия.
Auszeichnung:

b d Busse Design Ulm
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(10) 2120103
(10) 2120261

DN 15, G ½ вътрешна резба
Niro
100 - 150
(мрежа от благ.стомана)

(10) 2120104

Принадлежности за филтри. Страница 743
Принадлежности за свързване на тръби Страница 771
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Филтърни чаши

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Филтърни чаши
за филтри за нафта "Oilpur" с холендрова гайка и "Toc-Duo"
O-Ring за уплътнение
(10) 2166500
филтърна чаша/глава на филтър
Холендрова гайка

(100) 2126600

Прозрачна чаша за смукателен
режим
Прозрачна чаша
за смукателен режим
за "Magnum"

(25) 2126751

Прозрачна чаша
за смукателен режим
за "opticlean" (удължена)
Метална филтърна чаша
за нагнетателен режим PN 16

(25) 2126774

Указания

Област на приложение
Инсталации на течно гориво по DIN 4755,
за нафта EL.
Подходящ и за био-горива

(25) 2126755

2126754

Комплект за филтър за нафта „Magnum“
състои се от филтърна чаша,
филтърно сито (Siku 50 - 75 µm)
и O-Ring

(10) 2120891

Крепежно коляно (без изобр.)
DN 10
DN 15

Не е за „Toc-Uno“/ „Toc-Duo“
(50) 2126803
(50) 2126804

Ръкохватки (без изобр.)
DN 8/ 10
DN 15

Универсален ключ
за филтри за нафта

2020

(10) 2126951
(10) 2126952

2126691

За разхлабване на холендровите гайки на
филтри за нафта на Oventrop и „Toc-Duo“.
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5.1

5.1.b Обезвъздушители, филтри
Вакуумен манометър

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Вакуумен манометър
с адаптор

Вакуумният манометър служи за контрол на
замърсяването на филтъра. Монтира се
директно зад филтъра в смукателната линия
към горелката.

за филтри с вътрешна резба
от страна на горелката
R ⅜ x Rp ⅜

Указания

(10) 2120285

Циферблатът може да се върти и по този
начин да се постави в желаната позиция.

за филтри с външна резба
от страна на горелката
G ⅜ хол.г.x G ⅜ с
вътрешен конус

(10) 2120585

5.1
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Сита за филтри

Арматура за нафта
Продукт

µm

Бр. в
опак.

Прод. номер

Сита за филтри
Ситата за филтри имат байонетна връзка и при съблюдаване на
размера на филтърната чаша са взаимнозаменяеми (с
изключение на филтър за вода PN 10).

Указания

Повечето филтърни сита не могат да се
почистват, затова преди всеки отоплителен
сезон трябва да се сменят.
Според DIN 4755, инсталациите с течно
гориво трябва да бъдат предпазени от
замръзване. От студените горива могат да
бъдат отделени парафини, които да запушат
филтъра. Това е особено важно при фини
филтри.

„opticlean“ сито за фино филтриране
скъсено
удължено** MC-18
удължено** МХ-11

5 - 20
5 - 20
~2

(25) 2126454
(10) 2126474
(10) 2126484

* пасва само в удължени филтърни чаши „opticlean“

Филтърните сита "opticlean" се състоят от
специална филтърна хартия и позволяват
фино филтриране при много големи площи.
Фините филтърни сита "opticlean" с
филтърна площ 5 - 20 µm са особено
подходящи за малки и средни мощности на
горелката в еднотръбни инсталации. Те са
подходящи и за инсталации, които работят с
био-горива. В стари инсталации биогоривата могат да образуват твърди
отлагания и по този начин да запушат ситата
на филтри с малка площ.
Финото сито за филтър "opticlean" MX-11 с
площ ~ 2 µm е "high end" филтър.
Материалът на филтъра е разработка на
автомобилната индустрия. То има
микрофибърна повърхност и е подходящо за
малки натоварвания съотв. фини дюзи на
горелката.
Филтърна площ:
MC-7 (късо)
~ 700 cm²
MC-18 (удължено**) ~ 1850 cm²
MX-11 (удължено**) ~ 1200 cm²
За да се избегне запушване на ситото, при
тези изключително фини сита трябва да се
осигури режим на работа без замръзване.

Синтерована пластмаса
Siku

Siku за „Magnum“

2020

50 - 75
25 - 40

(25) 2126300
(500) 2126351
(25) 2126354

50 - 75
25 - 40

(10) 2126355
(10) 2126371

Вложката от синтерована пластмаса се
състои от множество малки пластмасови
сфери. Тяхната повърхност се увеличава при
изтеглена навътре форма. Смущенията на
горелката, причинени от ерозия на нишките
са избегнати.
При силно замърсени горива се препоръчва
използването на удължения модел
(Magnum), което увеличава срока на
експлоатация.
Филтърна площ: Siku ~ 100 cm²
Siku-Magnum ~ 185 cm²
По-фините филтърни вложки (25-40 µm)
имат червен байонет.
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Сита за филтри

Арматура за нафта
Продукт

µm

Filz

50 - 75

Бр. в
опак.

Прод. номер

(25) 2126200

Сито от неръждаема стомана
Niro
(сито от благ.стом)

100 - 150

(25) 2126100

Синтерован бронз
Sika 0

50 - 100

Адаптор за смяна на патрони за
филтри

Сменяем филтър
PN 10

5.1

25

Инструмент за сменяем филтър

746

Указания

Филцовата вложка осигурява фино
филтриране и спомага за пречистването на
множество стареещи странични продукти.
Във вътрешността е интегрирана фина
филтърна мрежа, която почти изцяло
задържа филцовите нишки. Могат обаче да
останат отделни филцови нишки и да
достигнат до дюзата на горелката.
Филцовата вложка не се препоръчва за
малки мощности на горелката.
Филтърна площ: ~ 53 cm²

Вложката на ситото от неръждаема стомана
съотв. вложката от никел (Niro) е здрав
филтър и осигурява добро филтриране при
груби замърсяващи частици. Той е типичен
дълготраен филтър и е особено подходящ за
инсталации с по-големи мощности. Може да
бъде почистен с гориво за отопление или с
детергент.
Филтърна площ: ~ 50 cm²

(25) 2126051

Ситото от синтерован бронз (Sika) се състои
от множество малки бронзови сфери. То е с
устойчиви размери, но е трудно за
почистване.
Филтрираща площ: ~ 50 cm²

(25) 2120691

Адаптор за свързване на патрона към
корпуса на филтри Oventrop с байонетна
връзка (размер DN 15 от края на 1991).

2126400

2126695

Сменяемият филтър е филтър за фино
филтриране от хартия и позволява дълъг
период на експлоатация поради силно
увеличената си филтрираща повърхност.
Поради тази причина се използва при
налягане до 10 bar.
Филтрите за нафта "Oilpur" могат да се
преоборудват чрез адаптор, Прод. номер
2120691 за сменяем филтър.
Филтърна площ: ~ 1020 cm²

Инструментът за патрон за филтър има 2
ключа за завиване.
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5.1.b Обезвъздушители, филтри
Филтри за нафта "Oilpur" за еднотръбни системи

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Филтри за нафта "Oilpur" за еднотръбни системи
Малки филтърни корпуси от месинг, със спирателен вентил
прозрачна чаша за смукателен режим
вътрешна резба от двете страни,
пластмасово сито 80 µm
DN 10

G⅜

2125003

(Вътрешната резба G ⅜ може да се свърже с месингови
адаптори на Oventrop 6, 8, 10 или 12 mm.
Свързващите комплекти се поръчват отделно.)

Принадлежности
Пластмасово сито 80 µm

Прозрачна чаша

(10) 2129102

Филтърна чаша от месинг PN 6

(10) 2129152

Уплътнителен пръстен

2020

2129000

Указания

Централно захранване на готварски печки с
нафта EL.
Производителност по дебит:
100 l/h при Δp = 50 mbar
150 l/h при Δp = 100 mbar
Само са смукателен режим.
След подмяната на прозрачната чаша с
филтърна чаша от месинг, тези филтри
могат да се използват и за нагнетателен
режим.

Със знак A и за горива с
"алтернативни компоненти" или биокомпоненти до 20% по DIN SPEC 51603-6
(знак А върху корпуса).
Ако филтърът се преоборудва с метална
чаша, може да се използва за горива с биокомпоненти до 100%.

2129200
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5.1.c Оборудване за резервоар
Капаци за резервоари с винтова капачка
Капачка за гориво
Капачки с верижка

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Капаци за резервоари с винтова капачка
с уплътнителна шайба и верижка
за плоско уплътнение
G2
Rp 2
G2
G3

xG2
x G 2½
x G 2¾
xG3

Капачка
Капачка
Капачка
Капачка

(25)
(25)
(5)
(2)

Указания

Област на приложение:
Отоплителни инсталации с нафта съгласно
DIN 4755. Ако не е отбелязано друго,
вентилите са от месинг.

2010152
2010153
2010154
2010155

Капачка за гориво
с уплътнителна шайба и верижка
G1

x G 1¼

Капачка

(25) 2013051

Универсална капачка за гориво G 1
Бързо затваряне с възможност за закрепване
на показател на нивото, може да се заключва
G1

(20) 2014151

Капачки с верижка
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G 2¾
G3

(резба на капачката)
(резба на капачката)
(резба на капачката)
(резба на капачката)
(резба на капачката)
(резба на капачката)

2018090
(100) 2018091
2018092
2018093
2018094
2018095

5.1
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5.1.c Оборудване за резервоар
Капачка за резервоар с байонетна връзка
Капачка за резервоар с байонетна връзка

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Капачка за резервоар с байонетна връзка
отговаря на DIN EN 14420-6
състои се от профилен детайл VK (месин) с резба Rp 2,
капачка MB (месинг) и верижка
DN 50
VK 50 + MB 50

Rp 2

(10) 2010851

Указания

Капачките за резервоар съгласно DIN EN
14420-6 (преди DIN 28450) се наричат връзки
за автоцистерна.
Меките връзки на автоцистерните могат да
бъдат свързани директно без адаптор към
входа за пълнене.
Връзката с резба Rp 2 отговаря на
изискванията на TRwS 791-1 за нови
инсталации с резервоар и се препоръчва за
преоборудване.

Капачка за резервоар с байонетна връзка
по DIN EN 14420-6
състои се от профилен детайл VK (месинг),
капачка MB (месинг или алуминий) и свързваща верижка
DN 50
G2
VK 50 (Ms) + MB 50 (Ms)
DN 80
G3
VK 80 (Ms) + MB 80 (Ms)
DN 100
G4
VK 100 (Ms) + MB 100 (AI)

(10) 2010816
(5)

2010824

(5)

2010832

подобна на 2010816, но със зелена капачка MB 50
за "нафта EL бедна на сяра" с допълнителна червена
табелка "И за стандартна нафта EL"
DN 50
G2
VK 50 (Ms) + MB 50 зелен (Ms)

За обозначаване на инсталации, които са
предназначени за "Нафта EL, бедна на
сяра".

(10) 2010882

Капачки за резервоар с байонетна връзка
по DIN EN 14420-6
капачка MB (месинг или алуминий) и свързваща верижка
DN 50
MB 50 (Ms)
DN 80
MB 80 (Ms)
DN 100
MB 100 (AI)

(10) 2018192
(5)

2018195

(5)

2018197

5.1
подобна на 2018192, но със зелена капачка MB 50
за "нафта EL бедна на сяра" с допълнителна червена
табелка "И за стандартна нафта EL"
DN 50
MB 50 зелен (месинг)

2020

За обозначаване на инсталации, които са
предназначени за "Нафта EL, бедна на
сяра".

(10) 2018182
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5.1.c Оборудване за резервоар
Капачки за резервоар
Дихатели

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Капачки за резервоар
Месингови капачки за резервоар

Указания

Според френска норма, NF E-29-572.
(система Гилемен, вж. още EN 14420-8).

Профилен детайл с външна резба
DN 50

G2

(20) 2010516

Профилен детайл с вътрешна резба
DN 50

G2

(20) 2010616

Капачки
DN 50

(20) 2010716

Дихатели
месинг

Област на приложение
Инсталации за течно гориво по DIN 4755.

без сито
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

G¾
G1
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G3

(50)
(50)
(50)
(50)
(20)
(10)
(5)

2020006
2020008
2020010
2020012
2020016
2020020
2020024

със сито (модел за износ)
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80

G¾
G1
G 1¼
G 1½
G2
G 2½
G3

(50)
(50)
(50)
(50)
(20)
(10)
(5)

2020106
2020108
2020110
2020112
2020116
2020120
2020124

Според DIN 4755 не е позволено
използването на капачки с вградено сито.
Ситата с номинални размери DN 20 - DN 50
са от пластмаса, а тези с DN 65 и DN 80 са
от месинг.

5.1
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5.1.c Оборудване за резервоар
Механични показатели на нивото в резервоара
Колектор на кондензата

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Механични показатели на нивото в резервоара
Механичен показател на нивото в резервоара
уплътнен срещу миризми модел
с безстепенна настройка,
за височини на съда от 0 - 200 cm
с кръгъл циферблат
G 1½

2060312

Механичен показател на нивото в резервоара
като комплект за преоборудване за резервоар от пластмаса без
свободен отвор за завинтване,
с принадлежности за монтаж,
модел, уплътнен срещу миризими,
безстепенна настройка,
за височини на съд до 200 cm

Указания

Област на приложение:
Отоплителни инсталации с нафта съгласно
DIN 4755.
Отчитане на нивото в цилиндрични и
правоъгълни резервоари за нафта EL.
Подходящи също и за области, застрашени
от наводнения.
Диаметър на поплавъка около 38 mm

Препоръчителна стойност за пластмасови
съдове, които не са достатъчно прозрачни,
така че да може да бъде определено
количеството запълващо вещество.

2060200
Пневматичен показател на нивото
безстепенна настройка за височини на съда
от 100 до 300 cm,
с шайба със скала в %
2060400

За лежащи или изправени цилиндрични,
както и за правоъгълни резервоари.
Макс. дължина на измервателната тръба е
50 m. Връзка за диаметър на тръба 6 mm.
Измервателният тръбопровод не е включен
при доставка.

Колектор на кондензата
6 x 6 mm

(2)

2061051

(колектор на кондензата с мека връзка 4 mm стр. 762)
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5.1.c Оборудване за резервоар
Ограничители на пълненето на резервоара
-могат да се настройват-

Арматура за нафта
Продукт

дължина
на сондата

Бр. в
опак.

Прод. номер

Ограничители на пълненето на резервоара
-могат да се настройват-

Област на приложение:
Инсталации за течно гориво по DIN 4755.

Ограничители на пълненето на резервоара (тип 21300) с фиксиран
фитинг за монтаж на тръба за следните резервоари/подземни
резервоари:
– цилиндрични лежащи резервоари от стомана по DIN 6608, DIN
6616,
DIN 6617, EN 12285-1, EN 12285-2 и DIN 6624;
– цилиндрични изправени резервоари от стомана по DIN 6619 и
DIN 6623;
– резервоари с плоско дъно по DIN 4119
окабелени, с различни дължини на сондата в зависимост от
дълбочината на люка

Тези ограничителни на пълненето на
резервоара са дефинирани също и като
сензори за резервоари с преходно енергийно
устройство като част от защитата срещу
препълване от Тип В и с конструкция В 1 по
13616.

G1
G1
G1
G1

400 mm
700 mm
1000 mm
1500 mm

2130051
2130052
2130053
2130054

Ограничител на пълненето на резервоара (тип 21301) с дължина
на кабела 5 m и арматура за монтаж на стена
за следните съдове/ резервоари:
– съдове по DIN 6620 (батерийни резервоари с връзка отдолу)
– съдове по DIN 6625 (монтажна височина 1 – 4 m)
("заварени резервоари")
– батерийни съдове от пластмаса с общо разрешително, също и за
монтаж на до 25 отделни батерийни съда
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 12573,
части 1-3
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 13341,
части 1-3
– надземни DFK-резервоари и съдове по DIN EN 13121, части 1-3
G1

385 mm

(10) 2130108

GWG-сонда като резервна част (като 2130108, но без
елемент за завинтване и без арматура за стенен монтаж)
385 mm

5.1

Указания

Ограничителите са тествани и
са със знак СЕ.
Защитата от препълване, която е част от
снабдителната система предпазва
автоматично нивото на течността в
резервоара да не превишава максималната
височина на пълнене.
Ограничителите трябва да се използват в
метални и неметални, подземни и надземни
резервоари с максимална височина от 5 m за
горива.
Ограничители на пълненето на резервоара
по TRbF 511.

За:
- нафта EL (напр. по DIN 51603-1)
- дизелови горива (напр. по EN 590)
- метилови естери на мастни
киселини (FAME) като течно гориво
(напр. по EN 14213)
- метилови естери на мастни
киселини (FAME) като биодизел
(напр. по EN 14214)
- смеси от течно гориво/дизелово гориво
с FAME и/или растителни горива

2130150

Ограничител на пълненето на резервоара (тип 21301) с дължина
на кабела ~ 5 m и арматура за монтаж на стена
и с механичен показател на нивото в резервоара,
с безстепенна настройка за височини на съдовете от 100 до 200
cm,
за следните съдове/резервоари:
– съдове по DIN 6620 (батерийни резервоари с връзка отдолу)
– съдове по DIN 6625 (монтажна височина 1 – 2 m)
("заварени резервоари")
– батерийни съдове от пластмаса с общо разрешително, също и за
монтаж на до 25 отделни батерийни съда
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 12573,
части 1-3
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 13341,
части 1-3
– надземни DFK-резервоари и съдове по DIN EN 13121, части 1-3
G 1½

754

385 mm

2130512
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5.1.c Оборудване за резервоар
Ограничители на пълненето на резервоара
-могат да се настройват-

Арматура за нафта
Продукт

Прод. номер

Указания

"Flexo-Bloc"
Арматура за свързване на резервоар за макс. височина на съда до
2 m,
с връзки за едно- и двутръбни инсталации,
комбиниран с ограничител на пълненето на резервоара (тип
21301), дължина на сондата 385 mm, без показател на нивото
Връзка за подаваща и връщаща линия: вътр.р. G ⅜ и с месингови
клемни връзки 10 и 12 mm
Ограничител на пълненето на резервоара с дължина на кабела ~ 5
m и арматура за монтаж на стена за следните съдове/резервоари:
– съдове по DIN 6620 (батерийни резервоари с връзка отдолу)
– съдове по DIN 6625 (монтажна височина 1 – 2 m)
("заварени резервоари")
– батерийни съдове от пластмаса с общо разрешително
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 12573,
части 1-3
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 13341,
части 1-3
– надземни DFK-резервоари и съдове по DIN EN 13121, части 1-3
G 1½

2052351
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Арматура за нафта
Продукт

5.1.c Оборудване за резервоар
Принадлежности за ограничители на пълненето на резервоара
Прод. номер

Указания

Принадлежности за ограничители на пълненето на резервоара
Щепселна арматура за ограничители на пълненето на резервоара
Арматура за монтаж на тръба
тип 904

2133000

Съдържа комплект фланцов щепсел,
Тип 901.

Арматура за монтаж на стена
тип 905

2133100

Включва комплект фланцов щепсел,
Тип 901.

Щепселна връзка
тип 902

2133200

Съдържа компелкт фланцов щепсел, Тип
901.

Розетка
тип 903

2133300

За съединяване към ограничител или
принадлежности, вж. по-горе.

Муфи за свързване на удължаващ кабел

Уред за тестване на ограничителя на
2134100
пълненето на резервоара
(щепселен)
за проверка на връзките на
ограничителите на пълненето на
резервоара (късо съединение, прекъсване)

5.1
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Уредът с батерийно захранване трябва да се
използва само за тестване на монтираните в
резервоара за нафта или дизелово гориво
ограничители на нивото. Не е разрешен в
рискован режим на работа и не е
предназначен за ограничители на нивото в
резервоара с опасни среди. Уредът се
доставя без батерии.

2020

5.1.c Оборудване за резервоар
Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"

Арматура за нафта
Продукт

макс. височина на съда

Бр. в
опак.

Прод. номер

Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"
След отстраняване на сферата на връщащата тръба е приложима
и за смукателни тръбопроводи с автоматичен контрол.

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

„Flexo-Bloc“
за двутръбни инсталации
връзка за подаващата и връщащата линия - вътрешна резба G ⅜ с
месингови адаптори 10 и 12 mm,
с индикатор на нивото в резервоара

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.
Област на приложение
Инсталации за течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

G1
G1
G 1½
G 1½

Със знак A и за горива с "алтернативни
компоненти" или био-компоненти до 20% по
DIN V 51603-6.

2000 mm
3000 mm
2000 mm
3000 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2052151
2052152
2052153
2052154

"Flexo-Bloc"
Арматура за свързване на резервоар за макс. височина на съда до
2 m,
с връзки за едно- и двутръбни инсталации,
комбиниран с ограничител на пълненето на резервоара (тип
21301), дължина на сондата 385 mm, без показател на нивото
Връзка за подаваща и връщаща линия: вътр.р. G ⅜ и с месингови
клемни връзки 10 и 12 mm
Ограничител на пълненето на резервоара с дължина на кабела ~ 5
m и арматура за монтаж на стена за следните съдове/резервоари:
– съдове по DIN 6620 (батерийни резервоари с връзка отдолу)
– съдове по DIN 6625 (монтажна височина 1 – 2 m)
("заварени резервоари")
– батерийни съдове от пластмаса с общо разрешително
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 12573,
части 1-3
– резервоари от термопластични пластмаси по DIN EN 13341,
части 1-3
– надземни DFK-резервоари и съдове по DIN EN 13121, части 1-3
G 1½

За инсталации за течно гориво съгласно DIN
4755, при монтаж с медни тръби трябва да
се използват подсилващи втулки, стр. 773.

2052351

„Flexo-Bloc“ (плаващ смукател)
за еднотръбни инсталации,
връзка към подаващата линия с вътрешна резба G ⅜,
месингови адаптори 6, 8, 10 или 12 mm
трябва да се поръчат отделно
G 1½
G1

Бързо затварящ се възвратен вентил
(възможно е управление с въже). Резбовата
връзка G ⅜ може да се подмени с месингови
адаптори 6, 8, 10 или 12 mm (ако не са
включени в комплекта, адапторите трябва да
се поръчат отделно - вж. стр. 771)

2000 mm
2000 mm

При този тип свързваща арматура се
извършва постоянно източване на нафта
около 4 – 6 cm под горното ниво.
По този начин се отвежда само найчистата нафта.

(10) 2052051
(10) 2052053

5.1

Комплект за оборудване
състои се от маркуч и поплавък
до 3000

2020

(50) 2052091
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5.1.c Оборудване за резервоар
Смукателна система за нафта "Flexo-Bloc"

Арматура за нафта
Продукт

макс. височина на съда

Бр. в
опак.

Прод. номер

„Flexo-Bloc“
за двутръбни инсталации,
връзки за подаваща и връщаща линия - вътрешна резба G ⅜ с
пластмасови адаптори за метални тръби
8, 10 и 12 mm, с индикатор на нивото в резервоара
G2
G2

2000 mm
3000 mm

Указания

Тези модели отговарят на немските
изисквания само при използване на
месингови адаптори (стр. 771).

(10) 2053051
(10) 2053052

„Flexo-Bloc“
за еднотръбни инсталации,
връзка към подаващата линия с вътр. р. G ⅜
с пластмасови адаптори за метални тръби
6 и 8 mm, с индикатор на нивото в резервоара
G2
G2
G1
G1

2000 mm
3000 mm
2000 mm
3000 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2053351
2053352
2053353
2053354

5.1
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5.1.c Оборудване за резервоар
Двойни сферични вентили
Двойни сферични възвратни вентили
Сферични възвратни вентили

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Двойни сферични вентили
с дистанционна спирала (DN 10, DN, 15)
или дистанционна опора (DN 20, DN 25)
и сфери от неръждаема стомана

Указания

Oventrop

DIN EN
12514-2

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строит. работи на страната.
DN 10
DN 15
DN 20
DN 25

Rp ⅜
Rp ½
Rp ¾
Rp 1

(25)
(25)
(10)
(10)

2030003
2030004
2030006
2030008

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво по DIN 4755, за
нафта EL по DIN 51603-1.

Вентилите са устойчиви също и на биогорива.
За да се избегне контактна корозия, дистанц.
спирали са изработени от ресорна стомана.
Пример за приложение - стр. 760.
За вертикален монтаж.

Двойни сферични възвратни вентили
със сфери от неръжд. стомана

DN 10
DN 15

Rp ⅜
Rp ½

(25) 2031103
(25) 2031104

За вертикален монтаж.

Сферични възвратни вентили
с ръчно изолиране
Връзки с вътр.р. G ⅜

G⅜

(10) 2033053

Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

с бързо затваряне,
вътрешна резба G ⅜ с
месингови адаптори 10 и 12 mm
10/12 mm

5.1
(10) 2033151

Предпазващ шнур
за дистанционно управление на бързозатварящи вентили
с винтове, дюбели и пломба
10 m

2020

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.

Със знак А, подходящи и за горива с
"алтернативни компоненти" или биокомпоненти до 20% по DIN SPEC 51603-6.
След премахване на сферата е подходящ и
за смукателни тръбопроводи с автоматичен
контрол.
Връзките G ⅜ могат да се свържат с
месингови адаптори 6, 8, 10 или 12 mm
(поръчват се отделно - стр. 771).
За инсталации за течно гориво по DIN 4755 с
медни тръби е необходимо да се използват
подсилващи втулки, стр. 773.
Пример за приложение - стр. 760.

2052080
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5.1.c Оборудване за резервоар
Уплътняващи фитинги
Гъвкави смукателни тръбопроводи

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Указания

Уплътняващи фитинги
за свързване на стоманени и
медни тръби към резервоар

Област на приложение
Инсталации за течно гориво DIN 4755.

единични, за следните размери на тръби:

За пример за приложение вж. по-долу.

R1
R1

В случай, че не е отбелязано друго,
арматурите са от месинг.

R1
R1
R⅜

x 6/ 8/ 10/ 12 mm
x 14, 15 mm, стоманена
тръба ¼
x 18 mm, стоманена
тръба ⅜
x 22 mm, стоманена
тръба ½
x 6 mm

(25) 2040050
(50) 2040053
(50) 2040055
(25) 2040056
(50) 2041051

двойни, за подаващата и връщащата линия
R1
R1

x 8/ 10/ 12 mm
x 15 mm

(25) 2040152
(25) 2040154

за измервателен уред на нивото в резервоара
за свързване на тръби 6 mm към резервоара
G 2 x G 1½ и G 1½ x G 1

x 1250
x 1500
x 1600
x 1750
x 2000
x 2500

Ако не е отбелязано друго, вентилите са от
месинг.

(25) 2040090

Гъвкави смукателни тръбопроводи
с тежест,
с горна връзка за матрица,
долна връзка G ⅜ за приемен вентил
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm
10 mm

Връзката за връщащата линия се доставя с
месингови адаптори. За инсталации за течно
гориво по DIN 4755 при монтаж с медни
тръби, трябва да се използват подсилващи
втулки, стр. 773.

Област на приложение:
Инсталации за течно гориво по DIN 4755,
за нафта EL по DIN 51603-1.

2050051
2050052
2050053
2050054
2050055
2050056

Смукателните тръбопроводи са
предназначени и за горива с алтернативни
или био-компоненти до 20% по DIN V
51603-6.
Пример за приложение:

5.1
сферичен възвратен вентил

уплътнителна втулка

гъвкава смукателна линия

дънен вентил
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5.1.c Оборудване за резервоар
Механизъм за обезопасяване на течността
Коляно

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Механизъм за обезопасяване на течността
за смукателен и измервателен тръбопровод,
вътрешна резба G ⅜ отдолу и външна резба G ½,
горна връзка M 18 x 1,5 mm със сферичен конус,
за присъединяване на мека връзка
(10) 2073051

Насрещна гайка, G ½
подходяща за механизъм за обезопасяване на течността
(100) 2076004
Скоба от стомана
подходяща за механизъм за
обезопасяване на течността

(10) 2076100

Указания

Само за притежатели на разрешително за
строителство.
Механизмите за обезопасяване на течността
задължително се тестват и поради тази
причина са тествани по TÜV.
Указание:
За инсталации с вътрешни обвивки от PVC, в
които се складира етанолсъдържащ бензин,
се препоръчва използването на месингови
чаши за събирателя на кондензат. Етанолът
може да дифундира през вътрешната
обвивка и да повреди материала на
прозрачната чаша.
Месингова чаша, Прод. номер: 2129152,
стр. 747.
Пример за монтаж:

Коляно
(Прод. номер 207 40 51)

Механизъм за обезопасяване на течността с колектор на
кондензата
с опора за монтаж върху капака
Меки връзки 4 + 6 mm

(10) 2073161

Монтирани на оста на капака механизъм за
обезопасяване на течността с колектор на
кондензата (Прод. номер 2073151) и
свързващ тръбопровод.
Ако не е посочено нищо друго, вентилите са
от месинг.

Коляно
с контрагайка и 2 уплътнения
за прокарване на смукателна и измервателна линия
Външни меки връзки
4 и 6 mm
Мека връзка в резервоара 6 mm

(50) 2074061

като горе, но с удължени медни тръби
Външни меки връзки
4 и 6 mm
Мека връзка в резервоара 6 mm

2020

(50) 2074261
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5.1.c Оборудване за резервоар
Междинна шайба от стомана
Преходи за меки връзки
Колектор на кондензат

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Междинна шайба от стомана
с възможност за закрепване отвътре на
коляно с Прод. номер 2074051
и 2074251

Указания

Тя е необходима, когато гъвкавата връзка не
е прокарана до дъното на резервоара.
(25) 2076200

Преходи за меки връзки
с вътрешна резба M 18 x 1,5 mm и вътрешен конус
за мека връзка l. W.
4 и 6 mm
10 mm

(100) 2075061
(50) 2075053

с външна резба G ⅜
за мека връзка l. W.
4 и 6 mm
10 mm

(50) 2075161
(50) 2075153

с външна резба G ⅛
за мека връзка l. W.
4 и 6 mm

(100) 2075261

Колектор на кондензат
Меки връзки
4 и 6 mm

(2)

Колектор на кондензат с адаптор 6 mm,
стр. 753

5.1

762

2072061

Указание:
За инсталации с вътрешни обвивки от PVC, в
които се складира етанолсъдържащ бензин,
се препоръчва използването на месингови
чаши за събирателя на кондензат. Етанолът
може да дифундира през вътрешната
обвивка и да повреди материала на
прозрачната чаша.
Месингова чаша, Прод. номер: 2129152, стр.
747.

2020
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5.1.d Арматура за нафта в тръбопроводи
Диафрагмени предпазни вентили "Oilstop"

Арматура за нафта
Продукт

Прод. номер

Указания

Диафрагмени предпазни вентили "Oilstop"
oventrop

Диафрагмен предпазен вентил "Oilstop V"
Общо одобрение за строителство
по DIBt: Z - 65.50 - 305.
Защитна височина от 1 m до 4 m с безстепенна
настройка, може да се пломбира, обезвъздушител
за пускане в експлоатация, с изолация, балансирано
налягане по посока на резервоара,
допустима околна температура: -25°C до +60°C,
следователно подходящ и за люк
Mаксимален дебит на нафтата 200 l/h, вътрешна резба
от двете страни G ⅜ за адаптори 6, 8, 10 и 12 mm
(поръчват се отделно)
2104203

ZG -ÜS
Z-65.50-305

Диафрагмените предпазни вентили се
използват в смукателни тръбопроводи на
инсталации за нафта съгласно DIN 4755, при
които максималното ниво на запълване на
резервоара е над най-ниската точка на
смукателната линия.
Настройката на защитната височина
позволява адаптиране към изискванията на
системата.
Вентилът е одобрен за нафта EL и за биогорива до 15% FAME съгласно DIN SPEC
51603-6, напр. нафта DIN 51603-6 EL A Bio
15.
Обезателно да се следват указанията за
монтаж.
Изпитани по TÜV съгласно DIN EN 12514-2.
Награди:

"Oilstop MV" - магнет вентил
Общо одобрение за строителство по DIBt
Z – 65,50 – 456.
2104553
за предпазни височини до 3 m*
балансирано налягане по посока на резервоара,
затворено без ток, ~ 230 V / 50 Hz,
вид защита: IP 65 с контактна кутия за уреди;
макс. дебит на нафтата 100 l/h
от двете страни - вътр.р. G ⅜

Докато горелката е спряна, автоматичните
вентили "Oilstop MV" затварят тръбопровода
за нафта между резервоара и включените
след това части на инсталацията в едно- и
двутръбни инсталации. Така се
предотвратява изтичане, в случай на теч.
* тези автоматични вентили могат да се
настроят до –0,9 bar от страната на
смукателната линия.
Да се спазват указанията за монтаж.

5.1
Използваните материали са подходящи и за
горива с "алтернативни компоненти" или
био-компоненти до 100% съгласно DIN SPEC
51603-6.
Указание за двутръбни инсталации:
С предпазни вентили може да се защити
само смукателната линия към горелката. Те
нямат влияние върху връщащите линии на
двутръбни инсталации. Връщащите линии
трябва да могат свободно да се включват
към резервоара, за да могат изключващите
устройства на резервоара през връщащата
линия да се затворят, когато горелката не
работи.

764
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5.1.d Арматура за нафта в тръбопроводи
Вентили за изравняване на налягането "Olex"
Изолиращи вентили

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Вентили за изравняване на налягането "Olex"
вътрешна резба и от двете страни G ⅜
за адаптори 6, 8, 10 и 12 mm
(комплектите за присъединяване се поръчват отделно - стр. 771)
771
(5)

2107003

Указания

Знак за съответствие (знак Ü) според
правилника за строителни работи на
страната.
Област на приложение:
Инсталации с течно гориво съгласно DIN
4755, за нафта EL съгласно DIN 51603-1.

Със знак А също и за горива с "алтернативни
компоненти" или био-компоненти до 20%
съгласно DIN SPEC 51603-6.
"Olex" е устройство за изравняване на
налягането съгласно DIN EN 12514-2.
Използва се в маслопроводи, в които може
да се достигне до увеличаване на обема на
маслото, обусловено от температурата и по
този начин да се увеличи налягането в
тръбопровода.
Компенсираща се вместимост на
тръбопровода:
макс. 730 cm3 при покачване на
температурата от
40 K (напр. от 0°C до 40°C).
Rohrabmessung
max. Leitungslänge
[mm]
[m]

6x
8x
10 x
12 x

Изолиращи вентили
с холендри и от двете страни
6
8
10
12
15
18

2020

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm
x 18 mm

(10)
(10)
(10)
(10)
(10)
(10)

2080851
2080852
2080853
2080854
2080855
2080856

1
1
1
1

58
27
15,5
10

Монтирането на такива вентили се
препоръчва по DIN 4755 за защита от
увреждащи влияния на галванични потоци и
токове на разсейване.
За смукателен режим.
Изпитан по TÜV, съгласно TRbF 521/6.51-2.
Стоманени клемни връзки, поцинковани.
Разделяща халка от месинг.
За инсталации за течно гориво по DIN 4755
при монтаж на медни тръби е необх. да се
използват подсилващи втулки, стр. 773.
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5.1.d Арматура за нафта в тръбопроводи
Спирателен вентил
Бързо затварящи вентили
Превключвателни вентили
Двоен превключвателен вентил

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Спирателен вентил
месинг
прав иглов вентил
DN 8

G¼

Област на приложение
тръбопроводи PN 16 за
нефт, мазут и хидравлични
масла, въздух PN 6.
(10) 2091002

Бързо затварящи вентили
за бързо затваряне (ход на превключване 90°).
спирателни вентили от месинг по DIN EN 12514-2
и DIN 4817-1, PN 16, прави,
със секретен вентил по DIN 2353,
холендрова гайка от поцинкована стомана,
матрица - от месинг
6
8
10
12
15

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(20)
(20)
(20)
(20)
(20)

2100051
2100052
2100053
2100054
2100055

Превключвателни вентили
от месинг (бързо затварящи),
по DIN EN 12514-2, PN 6,
със секретен вентил по DIN 2353
от поцинкована стомана, матрица - от месинг
6
8
10
12

x6
x8
x 10
x 12

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm

(10)
(10)
(10)
(10)

2102051
2102052
2102053
2102054

Двоен превключвателен вентил
модел със сферичен кран, месинг
G ⅜ (6 x)

Указания

Област на приложение
Инсталации на течно гориво по DIN 4755,
за леки горива на минерлна основа,
напр. нафта EL.
Други приложения:
втечнен газ по DIN 51622 (допуснати по
DVGW-G), както и въздух под налягане.
За инсталации на течно гориво DIN 4755 с
медни тръби е необх. да се използват
подсилващи втулки.
Подсилващи втулки за меки тръби с
дебелина на стената ≤1 mm стр. 773.

Област на приложение
Инсталации на течно гориво по DIN 4755,
за леки горива на минерална основа,
напр. нафта EL.
За бързо затваряне или пренастройка на
въвеждане на гориво, напр. за инсталации
на нафта (еднощрангови) с два резервоара.

Област на приложение:
Инсталации за горива.
2103260

Температурен диапазон: 0°C до 60°C
Диапазон на налягането: -0.6 bar до 10 bar
Двойни превключвателни вентили (с
принудителна циркулация) за
присъединяване на 2 резервоара към една
горелка в двутръбни инсталации.

5.1

Чрез обръщане на лоста подаващата и
връщащата линия на резервоара се
изолират, и се освобождават подаващата и
връщащата линия на друг резервоар.
Устойчиви и на горива с "алтернативни
компоненти" и био-компоненти до 20%, напр.
горива съгласно DIN SPEC 1606.6.

766

2020

Арматура за нафта

5.1.d Арматура за нафта в тръбопроводи

Шибър с вътрешна резба "Hygate" DN 10 – DN 80

Стр. 374.

Възвратни вентили DN 10 – DN 50

Стр. 386.

Сферични кранове "Optibal" DN 15 – DN 50

Стр. 367.

5.1
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5.1.e Фитинги
Преглед на адапторите
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5.1.e Фитинги
Адаптори "Ofix-Oil"

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Адаптори "Ofix-Oil"
месинг
Комплект за двутръбни филтри "Oilpur"
"Flexo-Bloc" (двущрангов), диафрагмени предпазни
вентили и вентили за хидравличен баланс
– с размер DN 10 –

Указания

Област на приложение
Тези адаптори са подходящи само за
арматура за течно гориво на Oventrop с вътр.
резба G ⅜ с профил на пръстеновидна
клема. За инсталации за течно гориво по DIN
4755 с медни тръби е необх. да се използват
и подсилващи втулки - стр. 773.

Комплект за присъединяване
(състои се от два адаптора)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(50)
(50)
(50)
(50)

2127050
2127051
2127052
2127053

Комплект за еднотръби филтри „Oilpur“, филтри
с връщащо захранване, „Toc-Duo“ както
и „Flexo-Bloc“ (еднотръбен)
– с размер DN 10 –
(състои се от един адаптор)
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(50)
(50)
(50)
(50)

2127650
2127651
2127652
2127653

(50)
(50)
(50)
(50)

2127150
2127151
2127152
2127153

Адапторите от метал са устойчиви и спрямо
биогорива.

Клемни пръстени
6 mm
8 mm (с междинен пръстен)
10 mm (с междинен пръстен)
12 mm

Стягащи винтове
6 mm
8 mm
10 / 12 mm

(50) 2127250
(50) 2127251
(10) 2127253

Адаптори
Холендри от месинг и стомана,
месингови подсилващи втулки стр. 773.
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5.1.e Фитинги
Адаптори "Ofix-Oil" (стомана, поцинковани)

Арматура за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Адаптори "Ofix-Oil" (стомана, поцинковани)
разделяща халка от месинг
Серия L, DIN 2353
Прав холендров адаптор
R⅛
R¼
R⅜
R⅜
R½

x 6 mm
x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083051
2083061
2083052
2083063
2083060
2083053
2083054
2083055
2083056
2083057
2083058

Указания

Област на приложение
Тръбни съединения за пещи с течно гориво,
въздух под налягане, хидравлика, пропан
газ.
Темп. диапазон: -20 °C до +120 °C.
Налягане: PN 100, до Ø 15 PN 160.
За инсталации за течно гориво по DIN 4755 с
медни тръби е необх. да се използват
подсилващи втулки, стр. 773.
Адапторите от метал са устойчиви и спрямо
био-горива.

Прав холендер, плоско уплътнение
G⅜

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm

(25) 2083074
(25) 2083075
(25) 2083076

Прав адаптор
6
8
10
12
15

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083251
2083252
2083253
2083254
2083255

Прав холендер, с намалени размери
8
10
12

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm

(25) 2083350
(25) 2083351
(25) 2083353

Ъглов адаптор
6
8
10
12
15

5.1

x 6 mm
x 8 mm
x 10 mm
x 12 mm
x 15 mm

(25)
(25)
(25)
(25)
(10)

2083451
2083452
2083453
2083454
2083455

T-адаптор
6
8
10
12

x6
x8
x 10
x 12

Други размери - при запитване.
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm

(25)
(25)
(25)
(25)

2083551
2083552
2083553
2083554

Холендрова гайка
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

772

Резба
(50)
(50)
(50)
(50)
(25)
(25)

2083751
2083752
2083753
2083754
2083755
2083756

M 12 x 1,5
M 14 x 1,5
M 16 x 1,5
M 18 x 1,5
M 22 x 1,5
M 26 x 1,5
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Подсилващи втулки от месинг
Двойни нипели "Ofix-Oil"
Двоен нипел "Ofix-Oil" като коляно

Арматура за нафта
Продукт

Бр. в
опак.

Прод. номер

Указания

Разделяща халка
6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

(50)
(50)
(50)
(50)
(25)
(25)

2083851
2083852
2083853
2083854
2083855
2083856

(100)
(100)
(100)
(100)
(50)
(50)

2083951
2083952
1029651
1029652
1029654
1029656

Подсилващи втулки от месинг

6 mm
8 mm
10 mm
12 mm
15 mm
18 mm

Двойни нипели "Ofix-Oil"
месинг

xG⅜
xG⅜
xG½
xG½

Размерите се отнасят до външния диаметър
на тръбата.

Област на приложение
Инсталации за течно гориво по DIN 4755
за нафта EL.

с вътрешен конус от двете страни
за свързване на мека връзка/мека връзка
G¼
G⅜
G⅜
G½

Необходим е за удължаване на меки тръби с
дебелина на стената 1 mm.

(10)
(10)
(10)
(10)

Двойните нипели са устойчиви и спрямо биогорива.

2080050
2080051
2080053
2080052

с един вътрешен конус
за свързване на мека връзка/горелка или вентил
G ⅜* x NPT ⅛
G ⅜* x NPT ¼
G ½* x NPT ¼

(10) 2080251
(10) 2080252
(10) 2080255

G ¼*
G ⅜*
G ⅜*
G ½*

(10)
(10)
(10)
(10)

xR⅜
xR⅜
xR½
xR½

G ⅜* x G ⅛
G ⅜* x G ¼
G ¼* x G ¼

2080151
2080352
2080353
2080354

(10) 2080253
(10) 2080254
(10) 2080351

5.1

* с вътрешен конус

Двоен нипел "Ofix-Oil" като коляно
месинг
с един вътрешен конус
за свързване на мека връзка/горелка или вентил
G ⅜* x NPT ¼
G ⅜* x R ⅜

(10) 2080451
(10) 2080452

* с вътрешен конус
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Меки връзки DIN EN ISO 6806

Арматура за нафта
Продукт

Дължина на
меката връзка

Прод. номер

Меки връзки DIN EN ISO 6806

Област на приложение
Инсталации за течно гориво по DIN 4755
за нафта EL по DIN 51603-1.

от двете страни с холендр.г. G ⅜
с уплътнителен конус
NI 8

500 mm
750 mm
1 000 mm
1 250 mm
1 500 mm

2110051
2110052
2110053
2110054
2110055

холендрова гайка G ½ от двете страни
с уплътнителен конус
NI 12,5

750 mm
1 000 mm
1 250 mm
1 500 mm

Указания

2110056
2110057
2110058
2110059

Меките връзки при темп. макс. 70 °C
са предназначени и за горива с
алтернативни компоненти или биокомпоненти до 20% по DIN SPEC 51603-6.
За по-високо съдържание на биокомпоненти или температури до 100 °C,
трябва да се използват напр. връзки за
горелка с дифузионноустойчив вътрешен
слой.
Меки връзки с поцинкована оплетка PN 10.
Гъвкавите връзки могат да се използват за
свързване на твърд тръбопровод с горелка
или транспортиращи устройства.

от двете страни хол.г. G ⅜ и уплътнителен конус
права от едната страна, с 90° дъга - от другата
NI 8

500 mm
750 mm
1 000 mm

2110071
2110072
2110073

външна резба G ⅜ от едната страна
от другата страна хол.г. G ⅜
с уплътнителен конус
NI 8

500 mm
750 mm
1 000 mm
1 250 mm
1 500 mm

2110151
2110152
2110153
2110154
2110155

външна резба NPT ¼ от едната страна
от другата страна хол.г. G ⅜
с уплътнителен конус
NI 8

5.1

500 mm
750 mm
1 000 mm
1 250 mm
1 500 mm

2110251
2110252
2110253
2110254
2110255

външна резба G ¼ от едната страна
от другата страна хол.г. G ⅜
с уплътнителен конус
NI 8

774

300 mm
500 mm
750 mm
1 000 mm
1 250 mm
1 500 mm

2110350
2110351
2110352
2110353
2110354
2110355
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Комплекти меки връзки
Меки връзки

Арматура за нафта
Продукт

Дължина на
меката връзка

Прод. номер

със стоманени тръбни накрайници от двете страни
за връзка към матрица
NI 8 8 x 8 mm

NI 10 10 x 10 mm

NI 10 12 x 12 mm

300 mm
500 mm
750 mm
1 000 mm
300 mm
500 mm
750 mm
1 000 mm
300 mm
500 mm
750 mm
1 000 mm

2110551
2110552
2110553
2110554
2110555
2110556
2110557
2110558
2110559
2110560
2110561
2110562

Указания

Област на приложение:
Инсталации за нафта по DIN 4755
за нафта EL по DIN 51603-1.

Меките връзки при темп. макс. до 70 °C
са подходящи и за горива с алтернативни
компоненти съотв. с част на био-компоненти
до 20% съгласно DIN SPEC 51603-6.
За по-високо съдържание или температури
до 100 °C трябва да се използват меки
връзки за горелки с дифузионно-устойчив
вътр.слой.
Меки връзки с поцинкована оплетка PN 10.
Гъвкави меки връзки могат да се използват и
за свързване на твърд тръбопровод с
горелка или транспортиращи агрегати.
Други меки връзки със специални връзки за
различни типове горелка - при запитване.

Комплекти меки връзки
В съответствие с DIN EN ISO 6806.
Гумени връзки с уплътнен вътрешен слой
и поцинкована оплетка.
Те са устойчиви на био-нафта и нафта EL,
PN 10,
топлоустойчивост до 100 °C.
холендрова гайка G ⅜ от двете страни, с уплътнителен конус
Комплект = 2 броя
NI 6,3

500 mm
750 mm
1 000 mm
1 500 mm

2111051
2111052
2111053
2111055

Мека връзка
дължина 300 mm по DIN EN ISO 6806 с уплътнителен пръстен,
G ¼ външна резба x G ⅜ холендрова гайка,
NI 8 (също и за „Toc-Uno-B“)

2020

Област на приложение
Инсталации за течно гориво по DIN 4755.

Чрез уплътненият вътрешен слой тези
комплекти са подходящи за горива с
алтернативни компоненти по DIN V 51603-6
и други течни горива, които се изгарят за
отоплителни цели, напр. FAME по DIN EN
14213, RME, рапично масло, палмово масло
и др.
Тези гъвкави връзки са мн. подходящи и за
инсталации с повишени температури във
връщащата линия, напр. при Mini-BHKW.

Мека връзка за свързване с наличен филтър
за нафта.

2162993

775

5.1

Арматура за нафта

5.1.f Комплекти за нафта
Страница
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5.1.f Комплекти за нафта

Продукт

Прод. номер

Комплект за монтаж на двутръбна инсталация

Указания

Област на приложение
Инсталации на нафта

състои се от:
"Flexo-Bloc"
с адаптор 8, 10 и 12 mm
Прод. номер 205301
G 2 x 2000 mm
Филтър за нафта "Oilpur", вътр.р. от двете стр.
с филтърно сито от нер.стом.
Прод. номер 2120103 G ⅜
Профилният детайл и капачката са по
френска норма NF E-25-572.

Адаптор "Ofix-Oil" за свързване от стр.
на резервоара към филтър за нафта
Прод. номер 2127500
8, 10 и 12 mm
Профилен детайл с вътр.р.
Прод. номер 2010616 G 2
Капачка
Прод. номер 2010716 G 2
Двоен нипел
Прод. номер 2080360 G 2
Капачка за обезвъздушаване
Прод. номер 2020110 G 1¼
Комплектът е в картонена опаковка

2064351

Комплект за монтаж на двутръбна инсталация с пластмасов
резервоар
състои се от:
"Flexo-Bloc"
Прод. номер 2053051
с адаптор 8, 10 и 12 mm

G 2 x 2000 mm

Филтър за нафта "Oilpur", с филтърно сито от нер.стом.
вътр.р. от двете стр.
Прод. номер 2120103 G ⅜
Адаптор "Ofix-Oil" за свързване от стр.
на резервоара към филтър за нафта
Прод. номер 2127500
8, 10 и 12 mm
Капачка за обезвъздушаване
Прод. номер 2020110 G 1¼

5.1

Комплектът е в картонена опаковка
Като предишния комплект, но в куфар
от пластмаса.

778

2065351
2064051
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5.1.f Комплекти за нафта
Бр. в
опак.

Продукт

Прод. номер

Указания

Комплект двутръбни филтри
състои се от:
Филтър за нафта "Oilpur", вътр.р. от двете стр.
с филтърно сито от нер.стом.
Прод. номер 2120103 G ⅜
Адаптор "Ofix-Oil"
Прод. номер 2127500
Комплектът е в картонена
опаковка.

8, 10 и 12 mm
(10) 2120153

Комплект еднотръбни филтри с връщащо захранване
състои се от:
Филтър за нафта "Oilpur", вътр.р. от двете стр.
с филтърно сито от нер.стом.
Прод. номер 2122103 G ⅜
Адаптор "Ofix-Oil"
Прод. номер 2127700
Комплектът е в картонена
опаковка.

8, 10 и 12 mm
(10) 2122153

Комплект еднотръбни филтри (без връщащо захранване)
състои се от:
Филтър за нафта "Oilpur", вътр.р. от двете стр.
с филтърно сито от нер.стом.
Прод. номер 2123103 G ⅜
Адаптор "Ofix-Oil"
Прод. номер 2127700
Комплектът е в картонена
опаковка.

8, 10 и 12 mm
(10) 2123153

Адаптори "Ofix-Oil"
пластмасови, за метални тръби
Адаптори (взаимнозаменяеми)
за филтри "Oilpur" G ⅜, "Flexo-Bloc" и "Toc-Duo"
- пластмасова пръстеновидна клема, винт от месинг –
за метални тръби
Комплект от 2 бр. за двущрангов (50) 2127500
филтър 8, 10 и 12 mm
пръстеновидни клеми от пластмаса
Комплект от 1 бр. за еднотръбен (50) 2127700
филтър,
8, 10 и 12 mm
пръстеновидни клеми от пластмаса

В Германия не се допуска използване на
пластмасови компрес-фитинги и поради
тази причина не трябва да се монтират.

8 mm

10 mm
12 mm
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