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Pro kouřové nasávací systémy je k dispozici rozsáhlá řada
komponentů nasávacího potrubí. Použití vhodných
komponentů umožňuje bezpečnou a spolehlivou činnost
dokonce i za extrémních okolních podmínek.

Informace o objednání

FAS‑ASD‑PHF16 Ohebná hadice Polywell,
PG 16
Role 50 m, ohebná, černá, bez halogenů

FAS-ASD-PHF

FAS‑ASD‑TRPG16 Kroužek se závitem
PG 16
S vnitřním závitem PG 16, balení obsahuje
5 kusů

FAS-ASD-TRPG16

FAS‑ASD‑CSL Spojovací člen
Spojka mezi nasávací hadicí a nasávacím po-
trubím s vnitřním závitem PG 16

FAS-ASD-CSL

FAS‑ASD‑3WT Trojcestný kohout
Včetně šroubení, pro potrubní systém 25 mm

FAS-ASD-3WT

FAS‑ASD‑F Patka
Pro ventilační potrubí

FAS-ASD-F

FAS‑ASD‑AR Redukce
Obsahuje vyvrtaný otvor 10 mm pro přidání
redukční fólie nasávání, balení obsahuje
10 kusů

FAS-ASD-AR

FAS‑ASD‑CLT Stropní průchodka
Bílá, ABS, balení obsahuje 10 kusů

FAS-ASD-CLT
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FAS‑ASD‑AHC Nasávací hadice pro stropní
průchodku
Role 50 m, bílá, PE

FAS-ASD-AHC

Sběrač prachu, pro potrubí s vnějším
průměrem 25 mm

AD25 dust collect

FAS‑ASD‑DSB Bezpečnostní bariéra pro
výbuchy
Typ PROTEGO EG IIA

FAS-ASD-DSB

FAS‑ASD‑WS Odlučovač vody
Včetně kovového syntrovaného filtru a ma-
nuálně ovládaného vypouštěcího ventilu,
včetně upevňovací konzoly a šroubového
spoje se závitem PG pro potrubní systém
25 mm.

FAS-ASD-WS

Malý filtr pro potrubí s vnějším průměrem
25 mm

AD25 filter box s

Náhradní filtrační vložka pro malý filtr RAS spare filter s

FAS‑ASD‑FL Velký filtr
Pro potrubní systém 25 mm, včetně sady fil-
trů a dvou šroubových spojů se závitem
PG 29

FAS-ASD-FL

FAS‑ASD‑RFL Velký náhradní filtr
Sada zahrnující jednu jemnou, střední a hru-
bou filtrační vložku (60 ppi, 45 ppi a 25 ppi)

FAS-ASD-RFL
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