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Ventil Enrörs

Produkt Ventiler Ansl R15 Art.nr 102 Färg Rostfritt

Betyg: Inte betygsatt ännu
Pris
Pris +1.995 kr

Ställ en fråga om denna produkt

Beskrivning
Alla Carbe produkter kan kopplas till vattenburet värmesystem. Med en uppvärmning från ett centralt värmesystem kan kostnaderna hållas nere.
De flesta hushåll har någon form av energi effektiv central värmare t.ex. värmepump i huset.
Vi rekommenderar att inte använda termostater till en handdukstork då man vill ha en högre temperatur i ett badrum och får en bättre uttorkande
effekt i utrymmet. Det följer med en handratt till ventilen. Det finns många olika ventiler att använda och många olika lösningar på inkoppling. För
att ni skall få en korrekt information rekomederar vi att ni kontaktar en installatör för rådgivning. Tanken med Carbe handdukstork är att den inte
enbart är en handdukstork utan även en värmare. Det är ofta så att det finns ett element i rummet, detta kan man ersätta med en dimensionerad
handdukstork och spara in på material och arbete. Vi kallar våra produkter för handdukstork element då vi anser att i många fall är detta en
lämplig lösning för många.
Med en enrörs ventil kan ni koppla tillopp och retur rör till en anslutnings punkt. Avståndet mellan anslutningsrören är 40 mm vilket är det
samma som standard klammor för rör.
Det finns ventiler till de färgade produkterna i samma kulör. Dessa ventiler kopplas in i varje ände av handdukstorken. Sen finns det en
enrörventil som kan kopplas in i en av anslutningarna. Denna ventil är lite speciell då den har två rör anslutningar, tillopp och retur nertill, och in i
handdukstorken är det ett rör. I den övre delen är röret tillopp och i infästningen är returen i form av nypt i början. I ventilen och i röret sitter det
mellan väggar för att skilja på tillopp och retur. Det är viktigt att ni monterar den korrekt för att inte få ett flöde över tillopp och retur. Om ni anlitar
en rör montör är de flesta bekanta med denna produkt. Värt att veta är att dessa ventiler går att ändra på för de anläggningar som har
enrörssytem.
Tips om olika lösningar på installation. Finns det ett befintligt element i utrymmet, och det går att obehindrat, dra rör mellan element och
handdukstork. Det finns det förkromade rör med fästen som är anpassade efter en enrörventil. Denna lösning är ganska vanlig och kräver inga
större ingrepp i väggar m.m. De flesta vill inte att rören skall synas, då får man dra rören i vägg hela vägen. Denna lösning är att föredra och är
inte så komplicerad i de flesta fallen. Idag används ofta slang som rör. Det är av typen rör i rör system som bygger på att själva slangen ligger i
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ett skyddsrör för att få en säkrare installation. Dessa slangar är vad som rekommenderas mer och mer då de är av hög kvalité och kan bytas ut
vid problem. Ett värmerör är i princip oförstör bar då värmevattnet inte skall innehålla något syre. Det är syret i vattnet som gör det aggresivt.
Om ni vill ha mer information om ventiler kan ni kontakta oss på Carbe för rådgivning. Ett tips är att skicka en bild över ert utrymme för att
underlätta för vår personal. Skicka en bild och information om hur vi kan kontakta er så hör vi av oss med olika lösningar.

Recensioner
Recensioner saknas för denna produkt.

2 / 2
Powered by TCPDF (www.tcpdf.org)

