„Floorbox“ pro pøipojení plošného vytápìní bez rozdìlovaèe
„Floorbox“ postranní připojení
„Floorbox“ pøipojení zespodu
Datový list

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.

102 26 68
pro postranní připojení se skládá z:
Pro pøívodní potrubí:
– kulového kohoutu s pøípojkou teplotního èidla M 10 x 1,
odvzdušňovacího/výplachového ventilu, potrubního kolena
a pøipojovacího dílu.
Pro vratné potrubí:
– kulového kohoutu se šroubením
– spojky pro měřič s redukcí
– smyèkového regulaèního ventilu „Hycocon V“ s úhlovým
šroubením, odvzdušňovacího/výplachového ventilu a pøípojky
– dalších 4 plochých tìsnìní pro spoje 1"
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Rám: 365

Výrobek č.:

Rám: 432
Montání rozmìry: 400

Montání rozmìry: 350

Popis:
„Floorbox“ je urèen pro provoz plošného vytápìní v bytech,
bez rozdìlovaèe a elektroinstalace. Vstupní teploty jsou vhodné
pro plošné vytápìní. Pouívá se v kombinaci s regulací pomocí
sestav „Unibox“.
Do zpìtného vedení je moné nainstalovat měřiče tepla
s tìlesem s plochým tìsnìním, které lze bìnì zakoupit
v obchodní síti.
Výrobek „Floorbox“ se dodává smontovaný ve vestavné skøíòce.
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Rozmìry „Floorbox“, postranní připojení
Rám: 432
Montání rozmìry: 400

Rozsah pouití:
„Floorbox“ se pouívá k pøipojení plošného vytápìní v bytech
v kombinaci se sestavami „Unibox“. Pøipojení na „Floorbox“
je moné ze strany nebo svisle zespodu. Do vratného potrubí
je moné dodateènì instalovat měřiče tepla s tìlesy
s plochým tìsnìním a konstrukèní délkou 110 mm a vnìjším
závitem G 3/4 nebo s konstrukèní délkou 130 mm a vnìjším
závitem G 1.
Funkce:
„Floorbox“ slouí jako centrální zaøízení jednoho bytu
k uzavírání, regulaci a mìøení tepla. Hydraulické vyváení
je provádìno smyèkovým regulaèním ventilem „Hycocon V“.
Pøi montái měřiče tepla je tøeba zohlednit montání
hloubku (rozmìr T1) a vytáhnout odpovídajícím zpùsobem
rám. K odvzdušnění je mono pouít odvzdušňovací/výplachové
ventily na pøívodu i výstupu.
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Rozmìry „Floorbox“, pøipojení zespodu
38

T1

110 x G 3/4"

Rozmìry

100°C
10 bar
1 bar
6,6 m3/h
(je tøeba dodateènì zohlednit
hodnotu kv smyèkového
regulaèního ventilu
„Hycocon V“)
viz nákres rozmìrù
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130 x G 1"

Max. provozní teplota:
Max. provozní tlak:
Max. diferenèní tlak:
Hodnota kvs:

Rám: 365

102 26 69
pro pøipojení zespodu se skládá z:
Pro pøívodní potrubí:
– kulového kohoutu s pøípojkou teplotního èidla M 10 x 1,
odvzdušňovacího/výplachového ventilu, potrubního kolena
a pøipojovacího dílu.
Pro vratné potrubí:
– kulového kohoutu se šroubením
– spojky pro měřič s redukcí
– smyèkového regulaèního ventilu „Hycocon V“ s úhlovým
šroubením, odvzdušňovacího/výplachového ventilu a pøípojky
– potrubí s pøipojovacím dílem
– dalších 4 plochých tìsnìní pro spoje 1"

Montání rozmìry: 350

Výrobek č.:
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Montání hloubka „Floorbox“
„Unibox E BV“

„Unibox E BV“

Pøívod
Zpáteèka

Technické zmìny vyhrazeny.
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