Télálló, alacsony karbantartási igényű és melegen ajánlott.
Az új POLAR II fagybiztos kültéri szerelvény. A SCHELL-től.

FAGYBIZTOS KÜLTÉRI SZERELVÉNY. A SCHELL-TŐL.

A telek jönnek és mennek.
A POLAR II marad.
A SCHELL kültéri szerelvények új
generációja –
fagybiztos és alacsony karbantartási igényű az innovatív légtelenítési technikának köszönhetően.

A POLAR II így működik:
1

Vízvétel

2

A szerelvény önmagától leürít

3

A szerelvény teljes mértékben leürített, fagybiztos

A POLAR II a felhasználók életét
leegyszerűsíti, hiszen megszűnik
minden kültéri csatlakozású csap,
mint például a teraszon, garázsban
vagy a kertben lévő csapok, fagyok
előtti elzárásának és kiürítésének a
kényszere.
A POLAR II-vel, a SCHELL új kültéri
szerelvény generációjával, nemcsak
a fagynak, de a kopásnak sincs több
esélye.
Ennek az oka az innovatív légtelenítési technika, mely gondoskodik
arról, hogy ez a szerelvény minden
egyes elzárásnál automatikusan
ürítse magát. A POLAR II-ben nem a
szokásos lapos tömítés található,
hanem a tömítéshez a hosszú élettartamú O-gyűrűt használják.
Ez egy innovatív megoldás, mely a
karbantartáshoz szükséges időt
lényegesen csökkenti. Ehhez egyszerűen csak az orsó kihúzására van
szükség.

FAGYBIZTOS KÜLTÉRI SZERELVÉNY. A SCHELL-TŐL.

POLAR II.
Minden felhasználási célra.

Beépítési szituáció: utólagos beépítés

Megoldás felújításhoz:
POLAR II komplett szerelvény.
Ha egy kültéri csapot egy meglévő
helyen kell kialakítani,

akkor a POLAR II komplett
szerelvény a megfelelő megoldás.
A vízvezetékhez való csatlakoztatás
történhet 1/2 menetcsatlakozóval

vagy 15 mm-es rézcsővel.
Szükséges falvastagság: min. 200
mm, szerelvény beépítési hossza:
480 mm.

még a szerkezet építésének
szakaszában alakítják ki. A külső
homlokzat elkészülése után pedig sor
kerül a fali átvezetés lerövidítésére

és a szerelvénycsatlakozás
létrehozására. A SCHELL POLAR
II szett 200 – 500 mm-es
falvastagsághoz alkalmazható.

Beépítési szituáció: újépítés

Megoldás újépítéshez: POLAR II szett.
Kültéri csap kialakítására újépítés
esetén a POLAR II szett a
legalkalmasabb. A fali átvezetést
COMFORT-fogantyú

• Praktikus,
ergonomikus és
szép formavilágú

Dugókulcs

• Az ellenőrzött
vízvételhez

Minden a legjobb kezekben. Nemcsak a fagy.
Minden POLAR II szerelvény COMFORTfogantyúval és dugókulcsos felsőrésszel van
ellátva.

POLAR II.
Termékválaszték
Komplett szerelvény
légbeszívóval
CL 0257

CL 0257

a DIN EN 1717
biztonsági kombinációnak
megfelelően
(3-as folyadékkategória)
= Visszafolyásgátló (EB)
+ Cső- /tömlőlégtelenítő (HB)

Cikkszám: 03 996 03 99**

Cikkszám: 03 998 03 99**

SCHELL POLAR II LÉGBESZÍVÓVAL

SCHELL POLAR II SZETT LÉGBESZÍVÓVAL

„EB“ Visszafolyásgátló

Cikkszám: 03 995 03 99

Cikkszám: 03 997 03 99

SCHELL POLAR II

SCHELL POLAR II SZETT

Minden szerelvény tartalmazza a
beszereléshez szükséges alkatrészeket és ezáltal könnyen beépíthetőek.

POLAR II. Előnyök:
Biztonságos: komfortos védelem a

Sokoldalú: komfort szerelvény-

megfelelő hossz létrehozásához),

fagykár ellen minden kültéri csat-

ként vagy szettben légbeszívóval/

páraképződés elleni szigetelés,

lakozás, mint például a teraszon,

légbeszívó nélkül rendelhető

ovális takarórózsa, változtatható

garázsban vagy a kertben lévő csapok esetében

Praktikus: minden POLAR II alap-

és méretpontos hosszúság

vetően tartalmazza a dugókulcsos

Kiváló minőség: a szerelvény

Hosszú élettartam: az O-gyűrűs

felső részt (az ellenőrzött vízvétel

matt króm felülettel rendelkezik

tömítésnek és az első osztályú

érdekében) és COMFORT-fogantyút

alapanyagok alkalmazásának
köszönhetően

SCHELL GmbH & Co. KG
Armuterentechnologie
Postfach 1840
D-57448 Olpe
Telefon: +49-2761-892-0
Telefax:+49-2761-892-199

Ellenőrzött: **a DVGW és a VP

Szerelőbarát: a szereléshez szük-

648 előírásoknak megfelel, DVGW

séges tartozékok (útmutató a

nyilvántartási szám: CL0257

SHELL Hungaria Kft.
1032 Budapest
Bécsi út 199.
info@schell.hu
www.schell.hu

