H-ONDERBLOK QUADRO

FLEXIBELE AANSLUITSET VOOR RADIATOREN

HUMMEL AG

Een onderblok, vier aansluitvarianten
Haaks of recht met thermostaatkop links of rechts

Meer flexibiliteit is niet mogelijk: Het Quadro thermostatische onderblok kan als haakse of rechte uitvoering worden gemonteerd. Het
maakt dus niet uit of de leidingaansluitingen vanuit de vloer of de muur komen - de Quadro is in ieder geval de juiste oplossing. Sterker
nog: de meegeleverde thermostaatkop kan zowel links als rechts worden gemonteerd. Dit betekent dat de Quadro flexibel kan worden
aangepast aan de aanvoerzijde. De aanvoer is altijd aan de thermostaatzijde.
// ideaal voor radiatoren met middenaansluiting
// ontworpen voor tweepijps verwarmingssystemen
// toepasbaar voor zowel haakse als rechte aansluiting
// montage thermostaatkop zowel links als rechts
// voorinstelbare thermostaatventiel voor hydraulische inregeling

De montage van de thermostaatkop is
afhankelijk van de aanvoerzijde

Twee varianten in één onderblok.
Montage zowel haakse als rechte aansluiting is mogelijk.

ARMATUREN
Tweepijps aansluitset

Onderblok Quadro met thermostaatkop en designkap, chroom of wit
Versie

Artikelnummer

wit, met 2 nippels G 1/2 x G 3/4

2 219 8412 90

chroom, met 2 nippels G 1/2 x G 3/4

2 219 8412 02

Technische gegevens
Bedrijfstemperatuur:
Bedrijfsdruk:

tot 90 °C
10 bar

Materiaalgegevens
Body / wartelmoer:
Afdichting:
Aansluitnippel:
Euroconus inlegring:

Messing vernikkeld
EPDM / Teflon
Messing
PA

// onderblok met thermostaatkop en designkap
// voor tweepijpssystemen met haakse of rechte aansluiting
// voor leidingaansluiting uit de muur of loodrecht vanuit de vloer
// de thermostaatkop kan zowel links als rechts gemonteerd worden
// thermostaat insertventiel en afsluitkap zijn onderling verwisselbaar
// de aanvoer dient altijd aan de thermostaatzijde aangesloten te worden

derblok
Een on
ijd past
dat alt

Quadro onderblok set:

Onderblok

Euroconus inlegringen/ aansluitnippels

Technische informatie, certificaten en drukverliesdiagrammen op www.hummel.com

Designkap (chroom of wit)

Thermostaatkop (chroom of wit)

Technische wijzigingen voorbehouden

PRODUCTPROGRAMMA VERWARMING EN DRINKWATER TOEBEHOREN
Oplossingen voor drinkwatersystemen
Dikwandige stalen buiskoppelingen,
klemkoppelingen, aansluitnippels

Aansluittechniek
T-stukken, verlopen, bochten, klemkoppelingen,
dikwandige stalen buiskoppelingen

Radiatoraansluiting
Passeerstukken, flexibele aansluitingen, onderblokken,
thermostaatkranen, thermostaatkoppen

Aftappen en ontluchten
Ontluchters, automatische ontluchters, aftappers,
aftapkranen, vul- en aftapkranen
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