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Dostępny jest szeroki wybór elementów rurek
zasysających do systemów zasysających. Zastosowanie
właściwych elementów umożliwia bezpieczną i
niezawodną pracę nawet w skrajnych warunkach
otoczenia.

Zamówienia - informacje

Wąż elastyczny Polywell FAS‑ASD‑PHF16,
PG16
rolka 50 m, elastyczny, czarny, bezhalogeno-
wy

FAS-ASD-PHF

Pierścień gwintowany FAS‑ASD‑TRPG16,
PG16
zawiera gwinty wewnętrzne PG16, 5 szt.

FAS-ASD-TRPG16

Prosta linia połączeniowa FAS‑ASD‑CSL
połączenie pomiędzy wężem zasysającym i
rurką zasysającą, posiada gwint PG16

FAS-ASD-CSL

Zawór trójdrożny FAS‑ASD‑3WT
zawiera połączenia do systemu przewodów
rurowych 25 mm

FAS-ASD-3WT

Kołnierz FAS‑ASD‑F
do ciągów wentylacyjnych

FAS-ASD-F

Redukcja FAS‑ASD‑AR
z otworem 10 mm do współpracy z kryzą fo-
liową redukcji zasysania, 10 szt.

FAS-ASD-AR

Przelotka sufitowa FAS‑ASD‑CLT
biała, plastik ABS, 10 szt.

FAS-ASD-CLT
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Wąż zasysający FAS‑ASD‑AHC do przelotki
sufitowej
rolka 50 m, biały, PE

FAS-ASD-AHC

Odpylacz, do rur o śr. zewn. Ø 25 mm AD25 dust collect

Przeciwwybuchowa bariera ochronna
FAS‑ASD‑DSB
PROTEGO, grupa wybuchowości IIA

FAS-ASD-DSB

Separator wody FAS‑ASD‑WS
zawiera metalowy filtr spiekany i ręczny za-
wór spustowy,
ze wspornikiem montażowym i połączeniem
gwintowym PG do systemu przewodów ruro-
wych 25 mm

FAS-ASD-WS

Obudowa filtra mała, do rur o śr. zewn.
Ø 25 mm

AD25 filter box s

Wymienny wkład filtra, do małej obudowy
filtra

RAS spare filter s

Obudowa filtra duża FAS‑ASD‑FL
do systemu przewodów rurowych 25 mm, za-
wiera zestaw filtrów i dwa połączenia śrubo-
we PG29

FAS-ASD-FL

Filtr wymienny duży FAS‑ASD‑RFL
Zestaw zawierający jedną z drobnych, śred-
nich lub grubych mat filtrujących (60 ppi,
45 ppi i 25 ppi)

FAS-ASD-RFL
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