„Floorbox UH/UV“ - свързващ комплект за
повърхностни отопления „Unidis“

Спецификация

Технически данни:
макс.работна температура:
100 °C
макс.работно налягане:
10 bar
макс.диференциално налягане:
1 bar
6,6 m3/h
kvs-стойност:
(kv – стойността на щранг регули-ращия вентил „Hycocon
VTZ“ трябва допълнително да се вземе предвид)

Област на приложение:
„Floorbox UH/UV“ се използва за свързване на повърхностни
отопления по апартаменти, заедно с „Unibox“. Свързването
към „Floorbox U“ може да бъде странично или вертикално отдоолу. На връщащата линия впоследствие могат да бъдат
монтирани стандартни топломери с плоскоуплътняващи корпуси с монтажни дължини 110 mm и външна резба G 3⁄4 или с
монтажна дължина 130 mm и външна резба G 1.

Функция:
„Floorbox UH/UV“ служи за централно устройство за отделен
апартамент за изолиране, регулиране и отчитане на топлината. Хидравличният баланс става чрез щранг регулиращия
вентил „Hycocon VTZ“. При монтажа на топломер, неговата
монтажна дълбочина (размер T1) трябва да се съблюдава и
рамките да се поставят в съответствие. За обезвъздушаване
могат да бъдат използвани вентилите за обезвъздушаване/
промиване в подаващата и връщащата линия.
Възможни са технически промени.
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Рамка: 365

Монтажен размер: 350

Размери на „Floorbox UH“, хоризонтално свързване на щранга
Рамка: 432

Монтажен размер: 400

Рамка: 365

Монтажен размер:: 350

„Floorbox UV“
Прод. номер 102 26 69
Долна връзка, състои се от:
за подаващата линия:
– сферичен кран G 1 с връзка за темп. сензор M 10 x 1,
вентил за обезвъздушаване/промиване, коляно на тръба и
свързващ елемент
за връщащата линия:
– сферичен кран G 1 с винтово съединение
– пас-парче за топломер с редуциращи елементи
– щранг регулиращ вентил „Hycocon VTZ“, с ъглов адаптор,
вентил за обезвъздушаване/промиване
– тръба със свъзващ елемент
– допълнителни 4 плоски уплътнения за връзки 1"
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Размери на „Floorbox UV“, вертикално свързване на щранга
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T1

110 x G 3⁄4

„Floorbox UH“
Прод.номер 102 26 68
Странична връзка, състои се от:
за подаващата линия:
– сферичен кран G 1 с връзка за темп. сензор M 10 x 1,
вентил за обезвъздушаване/промиване, коляно на тръба и
свързващ елемент
за връщащата линия:
– сферичен кран G 1 с винтово съединение
– пас-парче за топломер с редуциращи елементи
– щранг регулиращ вентил „Hycocon VTZ“, с ъглов адаптор,
вентил за обезвъздушаване/промиване и свързв. елемент
– допълнителни 4 плоски уплътнения за връзки 1"

Рамка: 432
Монтажен размер: 400

130 x G 1

Спецификации:
„Floorbox UH/UV“ служи при работа на повърхностни отопления
по апартаменти, без разпределител и без електроинсталация,
със съобразена с повърхностното отопление температура в
подаващата линия. Приложението му е в комбинация с регулиране на отделни помещения с „Unibox“.
На връщащата линия впоследствие могат да бъдат монтирани стандартни топломери с плоскоуплътняващи корпуси.
„Floorbox U“ е предварително монтиран в кутия за монтаж.
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Монтажна дълбочина на „Floorbox U“
„Unibox E BV“

„Unibox E BV“

подаване
връщане

повърхностно отопление

Представяне на системата

повърхностно отопление

gebleichtem Papier.
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