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Bateria woda dejonizowana BROEN z
recylkulacją S=200, A25 / 2533 118 1036
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WWW: www.labro.com.pl
E-mail: labro@labro.com.pl
Opis Galeria zdjęć Kontakt
Montaż:
• Pionowy, stołowy
• Ciśnienie: 10 bar przy 20 °C
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Kurek: Tworzywo sztuczne - PP
Wylewka z recyrkulacją S=200 mm
Rurka OD25
Wskazanie mediów: zgodnie z EN13792
Końcówka węża: wymienny plastik
Głowica: typ membrany[ diafragma]
Funkcja otwierania / zamykania: 1 1/2 x 360 °
Zakres temperatur: 0-65 ° C
Max. Ciśnienie pracy: 10 bar / 147 psi
Ciśnienie próbne: ciśnienie robocze 1 x
Waga: 1,6 kg
Medium: WDC

Normy i wskazówki:
• DIN ISO 228
Cena w walucie EURO NETTO.
Strona producenta: www.broen.com
więcej

Nazwa:
Adres:

Bateria woda dejonizowana BROEN z recylkulacją S=200, A25 / 2533 118
1036
LABRO Technologie
ul. Czerwone Maki 59 lok. 22
30-392 Kraków
tel.: +48 12 260 29 50
fax.: +48 12 397 79 30

Strona www: www.labro.com.pl
E-mail:

labro@labro.com.pl
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