MODULOVÉ
ROZDĚLOVAČE

PRO SNADNÉ OVLÁDÁNÍ
OKRUHŮ SE SANITÁRNÍ VODOU
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Proč používat modulové rozdělovače pro sanitární rozvody vody?

Rozdělovače pro sanitární vodu umožňují oddělit jednotlivé větve rozvodů pro možnost snadného a přístupného
ovládání jednotlivých vývodů z jednoho místa. Rozdělovač umožní odstavení jednoho okruhu bez nutnosti
uzavření celého systému.
V případě, že uživatel zjistí, že protéká toaleta nebo netěsní vodovodní baterie, může snadno danou větev uzavřít
a vyčkat příchodu instalatéra. Zbytek rozvodů je přitom nadále funkční – nedojde k odstavení rozvodu sanitární
vody v celém bytě nebo rodinném domě.
Pevnost - rozdělovače jsou kované;
lepší odolnost vůči mechanickému
a tepelnému namáhání.
Bez vibrací - uzavírací kohout je
opatřen clonou; zabrání se vibracím
a eliminují se nepříjemné zvuky
BIDET

Snadné rozpoznání okruhu vyměnitelné disky pro označení
Ergonomie - naklonění
ovládacích ventilů pro snazší
ovladatelnost.
Připojení - standardní 1/2“
výstup umožňuje snadné
napojení na další komponenty
Zdravotní nezávadnost rozdělovače neuvolňují do vody
nikl, chrom ani olovo

Snadná a rychlá montáž

Každý modul má pro vzájemné spojení vnitřní a vnější závit. Pomocí
spojení dvou, tří nebo čtyř vývodových modulů je tak možné velice rychle
a jednoduše sestavit požadovanou velikost rozdělovače. Při spojování
modulů byl kladen důraz na zachování plného průtoku – nedochází k
zúžení profilu rozdělovače.
Spolehlivost uzavírání ventilů jednotlivých vývodů R585C je
garantována použitím kuželky z EPDM. Uzavírací ventil je sestaven
ze dvou dílů. Jeho otevření či uzavření nijak neomezuje průtok
vody rozdělovačem. Zároveň ovládací kolečka nebrání správnému a
pohodlnému uzavření skříně.

Mosaz bez výluhů olova

Rozdělovače jsou vyrobené z mosazi bez povrchových úprav. Je
splněna nejnovější směrnice EU pro dodávky pitné vody a ochranu
veřejného zdraví. Rozdělovače mají certifikaci na pitnou vodu a splňují
nejpřísnější normy na výluhy olova ve vodě.

Vrchní oboustranný
disk (z jedné strany
modrý, z druhé
červený pro odlišení
teploty vody)

Na bočním průřezu
je názorně vidět
odklon ventilů o 30°
od svislé osy pro
snadnější přístup
ve skříni a ovládání
jednotlivých větví.

Disk s popisky určení
větve
Ovládací kolečko

Široká variabilita kombinací
Rozvody sanitární vody je možné realizovat za
pomocí plastových trubek
z polybutylenu, PEX-Al-PEX s kyslíkovou bariérou
nebo PPR.
Rozdělovače je možné zkombinovat také se
systémem vyvinutým společností GIACOMINI
S.p.A. – GX a Giacoqest systém
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