Řada skříněk PEGAS 3
Zařízení je určeno k regulaci zemního plynu se vstupním tlakem do 0,4 MPa na výstupní konstantní tlak 2 kPa
3
s maximálním odběrem 10 m / hod, což představuje okamžitý výkon všech plynových spotřebičů 100 kW.
Velmi kvalitně řeší ukončení středotlaké plynové přípojky rodinného domu koncového zákazníka.
Její důležitou předností je snadná instalace a výhodná cena oproti zděnému pilíři. Není třeba ji obezdívat, může se
umístit do obvodového zdiva, na zděný základ v oplocení na hranici pozemku
a podobně. Cenově velmi výhodná je montáž na plastový podstavec, který lze u nás rovněž objednat.
PEGAS 3.1

Technický popis :
Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem
s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku
PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu FIORENTINI
FE6 případně BRIFFAULT B6, komponenty
pro připojení dvouhrdlového plynoměru G4 s roztečí
100 mm, a výstupní měděnou trubkou Ø 28mm zakončenou
vnitřním závitem 1“ pro napojení vnitřního rozvodu. Do této trubky je
zabudován další kulový kohout, umožňující uzavření nízkotlakého výstupu
ze skříňky.
Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na středotlaké části velmi
výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost před únikem plynu.
Univerzální posuvný rám umožňuje ve skříňce bez komplikací měnit podle
potřeby regulátory B6 nebo B10 a plynoměry G4 nebo G6.
Celý komplet je odzkoušen na těsnost.
Cena kompletu je 5 950 ,- Kč bez DPH

PEGAS 3.2

Technický popis :
Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem
s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku
PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu FIORENTINI
FE10 případně BRIFFAULT B10, komponenty
pro připojení dvouhrdlového plynoměru G6 s roztečí 250 mm
a výstupní měděnou trubkou Ø 28mm zakončenou vnitřním závitem
1“ pro napojení vnitřního rozvodu. Do této trubky je zabudován další
kulový kohout, umožňující uzavření nízkotlakého výstupu ze skříňky.
Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na středotlaké části
velmi výrazným způsobem zvyšuje bezpečnost před únikem plynu.
Univerzální posuvný rám umožňuje ve skříňce bez komplikací
měnit podle potřeby regulátory B10 nebo B6 a plynoměry G6 nebo
G4.
Celý komplet je odzkoušen na těsnost.
Cena kompletu je 6 543 ,- Kč bez DPH

PEGAS 3.3

Technický popis :
Skříňka S 367, na vstupu vybavena kulovým kohoutem
s integrovanou přechodkou pro středotlakou přípojku
PE25 nebo PE32, regulátorem tlaku plynu BRIFFAULT
B10, komponenty pro připojení dvou dvouhrdlových
plynoměru G4 s roztečí 100 mm a výstupními měděnými
trubkami Ø 22mm zakončenými vnitřním závitem 1“ pro
napojení vnitřního rozvodu. Do těchto trubek může
být zabudován další kulový kohout ( varianta DK-DK ),
umožňující uzavření nízkotlakého výstupu ze skříňky.
Sférokonický spoj mezi kohoutem a regulátorem na
středotlaké části velmi výrazným způsobem zvyšuje
bezpečnost před únikem plynu.
Celý komplet je odzkoušen na těsnost.
Cena kompletu je 8 020 ,-Kč bez DPH

