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ALNOR® systemy wentylacji
jest prawnie chronionym znakiem i technicznym patentem. Prawo do zmian zastrzeżone.

Wymiary

Puszki rozprężne przelotowe pod zawór

FLX-PLO-PL / FLX-PRO-PL

Skrzynki rozprężne FLX-PLO-PL / FLX-PRO-PL są elementami 
systemu FLX-REKU przeznaczonego do domowych systemów 
wentylacji mechanicznej, tzw. rekuperacji. W tej wersji krócice 
Ød1 i Ød2 są ustawione w jednej płaszczyźnie. 
Ze względu na swoje małe wymiary nie wymagają dużo 
miejsca lub specjalnego zabudowania. Pozwala to na uzyskanie 
większej powierzchni użytkowej dla pomieszczenia.
Skrzynki rozprężne FLX-PLO-PL / FLX-PRO-PL wykonane są ze 
stali ocynkowanej.
Na specjalne zamówienie możliwe jest wykonanie skrzynek 
rozprężnych ze stali nierdzewnej.
Istnieje możliwość wykonania izolowanych skrzynek 
rozprężnych FLX-PLI-PL / FLX-PRI-PL. Izolowane są one 
wewnątrz matą kauczukową o grubości 9mm. 
Puszki FLX-PLO-PL wyposażone są standardowo w uszczelkę 
EPDM na króćcach Ød2 - takie połączenie z przewodami  
FLX-HDPE  jest szczelne oraz łatwe w montażu. 

Opis Kod
A

[mm]
B

[mm]
C

[mm]
L

[mm]
d1

[mm]
n

[szt.]
d2

[mm]

FLX-PRO-PL-63-2-d1 180 200 90 320 2 63

FLX-PRO-PL-63-3-d1 180 300 90 320 3 63

FLX-PLO-PL-75-2-d1 180 200 90 320 2 63

FLX-PLO-PL-75-3-d1 180 300 90 320 3 63

FLX-PLO-PL-90-2-d1 180 200 90 320 2 75

FLX-PLO-PL-90-3-d1 180 300 90 320 3 75

Wersje wykonania

Przykład oznaczenia
Kod produktu:        FLX-PLO-PL  -  75  -  2  -  150  -  F

typ
średnica Ød2
liczba odejść n
średnica Ød1
rodzaj odejścia
     nyplowe
F - mufowe

Odejście d1: 80, 100, 125, 150, 160 mm

Do puszek FLX-PRO-63 montowane są zaślepki 
FLX-CF-PVC do środka odejścia.

Do puszek FLX-PLO-75 i FLX-PLO-90 montowane 
są zaślepki FLX-CS-PVC na odejścia.

Izolacja matą 
kauczukowa 9mm 
wewnątrz puszki
FLX-PLI / FLX-PRI  

króciec Ød1 
nyplowy z uszczelką 
FLX-PLO-L-75-2-160

króciec Ød1 mufowy 
FLX-PLO-L-75-2-160-F

puszka FLX-PLO puszka FLX-PRO 
(odejście tylko 63mm)


