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collectoren | koppelingen
afsluitkranen

member of

onze collectoren
collectoren zonder ingebouwde
ventielen voor verwarming en sanitair

naakte collector

Collectoren in getrokken messing met aan beide zijden ø 3/4”, ø 1” of
ø 5/4 V”.
De ø 3/4” collectoren zijn verkrijgbaar met 2 tot 8 aansluitingen
ø 1/2” binnendraad, de ø 4/4” collectoren kunnen geleverd worden
met 2 tot 10 aansluitingen ø 1/2” binnendraad en de ø 5/4” met 2 tot
12 aansluitingen ø 1/2” binnendraad.
De collectoren in ø 1” en ø 5/4” kunnen eveneens voorzien worden van
een ontluchtingsopening en ø 3/8”.
De collectoren worden gebruikt voor het verdelen van sanitair warm
of koud water, of als verdelers in cv-installaties. Ze worden, indien
mogelijk, bij voorkeur centraal in de woning geïnstalleerd om extreme
buislengtes te voorkomen.

collector met voorgemonteerde
aansluitingen m24 of Eurkonus

collectoren met regel- of
afsluitventielen voor verwarming
Deze collectoren zijn vervaardigd uit getrokken messing. De hoofd
aansluiting is in ø 1” of ø 5/4”. De aftakkingen zijn voorzien van
voorgemonteerde aansluitnippels in M24 of Eurokonus. De collectoren
zijn per aftakking voorzien van een ingebouwde regelkraan of van
thermostatiseerbare afsluitkraan. Op die manier kan een collector
per kring voorzien worden van een handbediende of elektrische
regeling.

collector met regelkranen

collector met afsluitkranen

Bij een elektrische regeling worden de gewenste kringen voorzien van
elektromotoren die gestuurd worden door een kamerthermostaat.
Elke collector met ontluchtingsopening in ø 1/2” is bovendien voorzien
van een extra aansluitmogelijkheid ø 1/2” binnendraad.
Onze collectoren kunnen eenvoudig bevestigd worden door middel
van de Begetube ophangbeugels, die eveneens leverbaar zijn in ø 3/4”,
ø 1” en ø 5/4”.

collectoren met topdebietmeters
op de aanvoerleiding
Collectoren uit getrokken messing met hoofdaansluiting in ø 1” of 5/4”.
De aftakkingen zijn voorzien van aansluitnippels in M24 of Eurokonus.
Per aansluiting is een debietmeter gemonteerd op de aanvoer die
toelaat het debiet door de betreffende leiding te meten en aan te
passen. De collectoren met topdebietmeter zijn steeds voorzien van
een extra aansluiting in 1/2” voor vul en aflaatkraan en ontluchter.

collector met topdebietmeter

warmgeperste collectoren
De collectoren uit warmgeperst messing zijn verkrijgbaar in ø 3/4”
of 1”, met 2, 3 of 4 aansluitingen in M24 of Eurokonus.
Deze collectoren worden voornamelijk ingezet in kleinere sanitaire
installaties. Ze kunnen geleverd worden met bijbehorende ophang
beugels.

koppelingen

warmgeperste collector

De veelzijdige aansluitmogelijkheden van onze collectoren (ø 1/2”,
M24 of Eurokonus) maken het mogelijk zowel kunststof-, Alpex- als
metalen buizen tot en met diameter 20mm aan te sluiten.
Nieuwkomers op het gebied van koppelingen zijn de perskoppelingen
ø 1/2” x 16/2 en ø 1/2” x 20/2 met o-ring. Deze kunnen rechtstreeks
en zonder bijkomend afdichtmiddel op de collectoren met ø 1/2”
uitgangen aangesloten worden.

collectorkranen

koppelingen

Ook indien u opteert voor de collectoren zonder ingebouwde
ventielen, kan u nog steeds achteraf beslissen om de kranen achteraf
toe te voegen. De afsluit- en regelkranen voor collectoren zijn
eveneens voorzien van een o-ring op het ø 1/2” gedeelte waardoor
een bijkomend afdichtmiddel overbodig wordt.

collectorkranen

ophangbeugels

Als aanvulling op ons uitgebreid gamma
collectoren voorzien wij een hele reeks
toebehoren voor collectoren zoals stoppen,
reducties, ontluchters en ophangbeugels. Ons
gamma toebehoren werd recent uitgebreid met
volgende artikelen:

ontluchters
automatisch of manueel

draaibare nippel in 1”
Deze dubbele koppeling wordt gebruikt om bijvoorbeeld 2 collectoren
van ø 1” aan mekaar te bevestigen. De koppeling zorgt ervoor dat na
de montage de collectoren nog kunnen verdraaid worden zodat ze
perfect in lijn kunnen geplaatst worden. De afdichting gebeurt door
middel van twee o-ringen.

eindstuk met aftakkingen
vul en aflaatkraan

Dit draaibare eindstuk voor collectoren in ø 1” kan geleverd worden in
volgende uitvoeringen: ø 1” x ø 1/2”F x ø 1/2”F en ø 1” x ø 1/2”F x ø 3/8”F.
Het eindstuk kan gebruikt worden om bijvoorbeeld een combinatie
te maken van een ontluchter met een vul- en aflaatkraan, het
installeren van een differentiële drukregelaar of gewoon als extra
aansluiting in ø 1/2”. De afdichting aan collectorzijde wordt verzekerd
door een o-ring.

eindstuk met aansluiting ontluchter
en vulkraan
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