
Řada skříněk PEGAS 2

Zařízení je určeno k regulaci zemního plynu se vstupním tlakem do 0,4 MPa na výstupní konstantní tlak 2 
kPa. 

Skříňka PEGAS 2 je velmi vhodná pro rekonstrukci nebo novou plynofikaci objektů, kde odběr zemního 
plynu může 

dosahovat podle druhu použitého regulátoru od 6 až 50 m
3
/ hod., to znamená, že okamžitý výkon všech 

spotřebičů může 
být maximálně 500 kW 
Její důležitou předností je snadná instalace, malé rozměry a výhodná cena.
Instaluje se převážně do obvodového zdiva objektu nebo zděného oplocení, nemá podstavec.   

              PEGAS 2.1                                                     
Technický popis:
          
Skříňka S 2200, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 nebo 

32  
přechodkou integrovanou v kulovém kohoutu CHU-CHU DN 15,

                                                                      se sférokonickým připojením  ( bez těsnění ) k regulátoru  
                                                                     BRIFFAULT B6,  výstup vnitřní závit  1“

3 600,- Kč bez DPH
                                                                                             

             PEGAS 2.2
Technický popis:

Skříňka S 2200, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 nebo
32  

přechodkou integrovanou v kulovém kohoutu CHU-CHU DN 15,
                                                                      se sférokonickým připojením  ( bez těsnění ) k regulátoru  

BRIFFAULT B10 ,výstup vnitřní závit  1“

                                                                                                                     4 080 ,- Kč bez DPH

             PEGAS 2.3
Technický popis :



  Skříňka S 2200, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 
nebo 32  

  přechodkou integrovanou v kulovém kohoutu CHU-CHU DN 15,
                                                                         se sférokonickým připojením  ( bez těsnění ) k regulátoru  
                                                                        FIORENTINI FE25 nebo BRIFFAULT B25,

   výstup vnitřní závit 5/4“(reg.FE25), nebo 1“(reg. B25).

5 340 ,- Kč bez DPH

            PEGAS 2.4
Technický popis :

                                                          
   Skříňka S 2200, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 

nebo 32  
   přechodkou integrovanou v kulovém kohoutu CHU-CHU DN 15,

                                                                         se sférokonickým připojením  ( bez těsnění ) k regulátoru  
                                                                         BRIFFAULT B40, výstup vnitřní závit 1“.

        

                                                                                                                      6 340 ,- Kč bez DPH

              
               PEGAS 2.5

Technický popis :

                                                          
    Skříňka S 2200, středotlaký vstup pro trubku polyetylén PE 25 

nebo 32  
    přechodkou integrovanou v kulovém kohoutu CHU-CHU DN 15,

                                                                          se sférokonickým připojením  ( bez těsnění ) k regulátoru  
                                                                         BRIFFAULT B50, výstup vnitřní závit5/4“.

                                       Z důvodu omezení ztrát na nízkotlaké části,
    je u tohoto kompletu, jako u jediného, řešen 
    středotlaký vstup do pravé spodní strany skříňky
    a výstup je z levé strany.   

                                               7 410 ,- Kč bez DPH




