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Płaszczowe rury promieniujące w wykonaniu stalowym
w zestawieniu z palnikami
ceramicznymi NOXMAT K-RHGB

w zestawieniu z palnikami
stalowymi NOXMAT RHGB

w zestawieniu z palnikami
ceramicznymi NOXMAT RHGB

około 1000 - 3600 mm

około 1000 - 3600 mm

200

około 1070 - 2570 mm

Możliwe kombinacje:
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ohne
Abgasführungsrohr
bez rury
kierującej spaliny
mit
Abgasführungsrohr
z rurą
kierującą spaliny

bezAbgasführungsrohr
rury kierującej spaliny
ohne
rurą kierującą spaliny
mitz Abgasführungsrohr

odpowiednie do montażu poziomego i pionowego – dalsze wielkości i konstrukcje na życzenie

odpowiednie do montażu poziomego i pionowego – dalsze wielkości i konstrukcje na życzenie
Rura płomieniowa składająca się z:
- rury grzewczej
- uchwytu mechanicznego
Rura płomieniowa
Rura płaszczowa

Element dystansowy jako:
- kielich dystansowy do montażu poziomego lub
- gwiazda dystansowa do montażu pionowego

Rura płomieniowa składająca się z:
- rur(y) SiC
- pierścieni nastawczych
Element dystansowy jako:
- kątownik lub kielich dystansowy do montażu poziomego lub
- krzyż lub gwiazda dystansowa do montażu pionowego

Element złączny płaszczowej rury promieniującej
w wykonaniu ceramicznym zapewnia bezpieczny
montaż poziomy lub pionowy.
Element złączny jest odłączalny i przeznaczony
do ponownego użytku.
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