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HL Hutterer & Lechner GmbH

www.hutterer-lechner.com

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Österreich Austria Autriche
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

HL560N
Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен
сифон DN40/50, вход за шлаух 8-13мм, вход 3/4", жило 60см, хром

Автоматичен сифон за вана с изпускател, преливна
тръба и преливник 6/4', сифон DN40/50 странично
оттичаща тръба на шарнирна връзка (280°
хоризонтално и 10° вертикално), вкл. и вход за шлаух
8-13мм, за отвор на коритото 52 мм, с вграден вход
(отляво или отдясно) за пълнене на ваната на 3/4",
видими части от хромиран месинг. Подобрено
изпълнение с нов повдигащ механизъм за пъргаво и
точно оттичане, заключваща система чрез
ръкохватката, O-ринг пръстени за превъзходно
уплътняване, двойно уплътнение за изпускателя,
жило за повдигащия механизъм 60 см от
неръждаема стомана (CrNi 18/10), както и нов
монолитен затварящ механизъм за висок дебит и
дълъг живот

Технически чертеж

ТЕХНИЧЕСКИДАННИ

материал PP/PE монтажна височина 107 mm

размери DN40/50 наставка

http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL560N
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оразмерително водно
количество

0,67 l/sec Решетка

Tегло 2,34 клас на натоварване

баркод 9003076012428 допълнителен вход

Нормативна база

ОСНОВНИДАННИ

Резервни части

HL0555.5E
Сифон DN40/50х6/4" с отточна тръба на шарнирна връзка и връзка за шлаух

HL0555.6E
O-ринг 32х3мм

HL0555N.13E
Чиния за изпускателя 6/4"

HL0555N.15E
О-рингове DN32 (2 бр.)

HL0555N.1E
Вентилен и преливен уплътнител

HL0555N.2E
Преливна тръба 64cm

HL0555N.4E
Капак за изпускателя - хром

HL01022D
Уплътнител за изпускателната клапа 40х32мм

HL0555N.12E
Винт-фиксиращ

HL0560N.1E
Ръкохватка - хромирана

HL0560N.5E
Комплект за връзка с шлаух

HL0560N.7E
Свързващо коляно 3/4"х3/4"

HL0560N.8E
преливен фланец, включващ винт за изпускателя и дистанционен пръстен

HL0560N.9E
Видими части за преливник в хром

Aлтернативни продукти

HL560N.L
Автоматичен сифон за вана с преливник, за отвор на коритото 52мм, шарнирен сифон, за шлаух, вход
3/4", жило 80см, видими части хром

http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555.5E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555.6E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.13E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.15E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.1E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.2E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.4E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL01022D
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0555N.12E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0560N.1E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0560N.5E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0560N.7E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0560N.8E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL0560N.9E
http://www.hutterer-lechner.com/bg/productlink.aspx?product=HL560N.L
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ОПАКОВЪЧНИДАННИ

картонена кутия

брой в опаковка 1 [брой]

Tегло 2,53 [kg]

баркод/пакет 9003076012428

височина/широчина/дълбочина100/200/450 [mm]

обем 0,009 [m³]


