
Prvky nasávacího potrubí

PIP-001 Vzorkovací trubice 25mm červený plast ABS - délka 3m

PIP-002 Přímá spojka pro červené 25 mm testovací trubice ABS

PIP-003 Rozebiratelná přímá spojka pro červené 25 mm testovací trubice ABS

PIP-004 Adaptér pro redukci 25mm trubic na 3/4" trubky

PIP-005 Červené koleno s pozvolným radiusem pro 25mm vzorkovací trubice, 90°

PIP-006 Červené koleno pro 25mm vzorkovací trubice, 45°

PIP-007 Koncový uzávěr pro červené vzorkovací trubice 25mm

PIP-008 Červený slučovací T adapter pro vzorkovací trubice 25mm

PIP-009 Sada červených montážních příchytek pro vzorkovací trubice 25mm (20 ks)

PIP-016 Kmenový adapter (pro připojení 10mm kapilár k vzorkovací trubici)



221-035 10mm červená kapilára - 100 m

221-036 10mm transparentní kapilára - 100 m

PIP-015 Plochá hlavice pro vzorkovací bod (pro 10mm kapiláry)

144-013 Kónická hlavice pro vzorkovací bod (pro 10mm kapiláry)

PIP-027 Vzorkovací testovací bod s uzávěrem

222-059 Diskrétní zakončovací uzávěr pro kapiláry 10mm (čistý) - 10 ks

059-001
Souprava vzorkovacího bodu s plochou hlavicí (2m 10mm kapiláry, 
kmenový adapter, hlavice, obtisk)

059-007
Souprava vzorkovacího bodu s kónickou hlavicí (2m 10mm kapiláry, 
kmenový adapter, hlavice, obtisk)

PIP-013 Sada montážních poutek pro vzorkovací trubice (100 ks)

PIP-014 Řezací kleště pro vzorkovací trubice



PIP-017 Červené koleno 25mm vzorkovací trubice, 90°

PIP-018 Červený 25mm ABS vzorkovací testovací bod

PIP-019 Roztažná přímá spojka pro červené 25 mm testovací trubice ABS

PIP-020 25mm objímka pro přechod z jednoho požárního úseku do druhého

PIP-026 25mm ohebná spojka 30cm

PIP-021 25mm ohebné koleno 1m dlouhé

PIP-022 Adaptér (samice) pro redukci 25mm trubic na 3/8 BSP

PIP-023 25mm 2 cestný kulový ventil

PIP-024 25mm velký zpětný ventil (výfukový ventil)

PIP-025 25mm x 12" kondenzační ventilová past s kulovým ventilem



02-WT-01 Vodní past pro samoodvod vody, 25mm červený plast ABS

PIP-033 25mm skleněný průhled s výpustí kondenzátu

PIP-034 25mm/10mm tlakový adapter

PIP-035 25mm/10mm tlakový adapter - T (pro 2 kapiláry)

PIP-028 M6 matice (pro upevnění příchytky na závitovou tyč) - 10 ks

PIP-029 M8 matice (pro upevnění příchytky na závitovou tyč) - 10 ks

PIP-030 M6 tyčový adapter (pro upevnění příchytky k tyči ze strany) - 10 ks

PIP-031 M8 tyčový adapter (pro upevnění příchytky k tyči ze strany) - 10 ks

PIP-032 M6 hmoždinkový adapter (pro upevnění příchytek ke zdi) - 100 ks

128-014 Nálepka pro označení vzorkovacích bodů - o 100 kusech



128-015 Nálepka pro označení vzorkovacích trubic - role o 100 kusech

128-046 Ovinovací nálepka pro označení vzorkovacích bodů role 100 ks

Prvky pro kontroly systému

VTT-10000 Testovací transformátor (pálení drátu)

251-001 Kouřový testovací drát, 100m

251-003 Kouřové pelety, 6 ks


