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Link do produktu: http://pompyibo.pl/obejscie-1-pompy-pion-ocynk-z-pompa-2540-180-ohi-ibo-p-931.html

Obejście 1" pompy pion
ocynk z pompą 25/40-180
OHI IBO
Cena

334,00 zł

Dostępność

Dostępny

Czas wysyłki

48 godzin

Kod producenta

OHI 25-40/180+ Obejście

Producent

IBO

Opis produktu

Zespół Pompy obiegowej c.o. jest kompletnym układem hydraulicznym umożliwiającym
podłączenie pompy obiegowej do pieca c.o. wraz z zaworem wodnym różnicowym
Idealna pompa do małych układów centralnego ogrzewania oraz układów solarnych .
Charakteryzuje się cichą pracą , niskim zużyciem prądu oraz niezawodnością.
Pompa Obiegowa OHI 25-40/180 przeznaczona jest do cyrkulacji wody w grzewczych systemach słonecznych jak również jako akcesoria
zamienne do układów w małych i średnich obiegach centralnego ogrzewania w budownictwie jednorodzinnym.
Obejście Pompy 1" PION przeznaczony do instalacji pomp C.O. lub solarnych.
Niezbędny element do montażu instalacji pompy obiegowej.
Zestaw obiegowy zabezpiecza kocioł przed nagłym ciśnieniem gorącej wody.
W obejściu pompy znajdują się zawory odcinające, które umożliwiają wymontowanie/zamontowanie pompy bez konieczności spuszczania wody z
instalacji.
Średnica bypassa ma 1".
Zestaw jest fabrycznie skręcony, gotowy do montażu pompy poziomo.
Kształtki i rury w zestawie są ocynkowane.
Komplet ten przeznaczony jest do montażu standardowych pomp o rozstawie 18 cm.

Wykonanie pompy:
-Żeliwy korpus
-Łożyska ceramiczne
-wirnik noryl
-wał ceramiczny
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Wydajność

maksymalna (l/min): 48
Wysokość podnoszenia

(m): 4,5
Zasilanie (V): 230
Długość montażowa

(mm): 180
Maksymalna
temperatura cieczy (st

C): 110
Maksymalne ciśnienie

c.o.(bar) : 10
Moc silnika minimalna

Z radością informujemy, że
marka IBO
została odznaczona srebrnym
godłem
"KONSUMENCKI
LIDER
JAKOŚCI 2015",
w kategorii pompy obiegowe i
cyrkulacyjne,
będąc w opinii respondentów,
najlepszą
jakościowo
z
polskich marek.

(W): 38
Moc silnika

maksymalna (W): 72
Rozmiar króćca
tłocznego (cale): 1 1/2'
/1'
Producent: IBO/Dambat
Gwarancja:
Door-ToDoor 2 Lata

ZALETY

W ZESTAWIE

GWARANCJA
DOOR-TODOOR

Łatwy montaż i obsługa
Bardzo cicha praca
Solidna nowoczesna konstrukcja

Pompa
Obiegowa
OMIS
25-40/180
Obejście
pompy
pionowe

Gwarancja od drzwi do
drzwi.

Jest

to

realizacji

1"

Gwarancja
Instrukcja
Paragon lub
FV

sposób
serwisu

gwarancyjnego urządzeń
producenta.
sprzęt

jest

Wadliwy
odbierany

przez kuriera, naprawiany
w

autoryzowanym

punkcie serwisowym, a
następnie dostarczany w
to samo miejsce. Wszelkie
koszty
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pokrywa

serwis

producenta.
Podaj numer seryjny
urządzenia
dowodu

i

zakupu.

szczegóły
kurierowi

numer
Ustal

potrzebne
do

odbioru

-

Twojego sprzętu.

Aby skorzystać z
gwarancji door to door:

-

Skontaktuj się z z

autoryzowanym serwisem
danego producenta.
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