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varovanje in odzračevanje

varnostni ventil za sanitarno vodo
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan
iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla
namenjen je za uporabo v temperaturnem
območju od -10°C do +110°C, medij: sanitarna
voda

dimenzija
VV156

VV158

1/2’’-3/4’’

VV1510

6 bar

VV206
VV208

VV2010

tlak

1/2’’-3/4’’

1/2’’-3/4’’

3/4’’-1’’
3/4’’-1’’

3/4’’-1’’

8 bar

10 bar

6 bar
8 bar

10 bar

13.01
po predhodnem naročilu

varnostni ventil za ogrevanje zn
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan
iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla
namenjen je za uporabo v temperaturnem
območju od -10°C do +110°C, medij: vode in
glikol do 50%

dimenzija
VV153ZN 1/2’’-1/2’’ 3 bar

tlak

raztezna posoda EDS Multi
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)raztezna posoda EDS ima fleksibilno membrano,delovno
temperaturno območje je -20°C do +100°C, maksimalni
delovni tlak je 10 bar, posoda je primerna za dodajanje
sredstva proti zmrzovanju na glikolovi osnovi do 50%,
barva je bela/mandelj RAL1013, dvojni sloj barve (epoksi
primarna barva in poliuretanska akrilna barva za končni sloj)

vse posode so tovarniško testirane

2 - 24 L - fiksna membrana
36 - 1000 L - zamenljiva membrana

prostornina

EDS012 12 L

EDS019 19 L

EDS024 24 L

EDS036 36 L
EDS050 50 L

EDS080 80 L
EDS100 100 L

EDS200 200 L

EDS300 300 L

EDS750 750 L
EDS850 850 L

EDS1000 1000 L

za zaprte ogrevalne/hladilne, sanitarne in solarne sisteme

EDS500 500 L

EDS002 2 L

EDS005 5 L

EDS008 8 L

št. artikla V

EDS012 12 L

EDS019 19 L

EDS024 24 L

EDS036 36 L
EDS050 50 L

EDS080 80 L
EDS100 100 L

EDS200 200 L

EDS300 300 L

EDS750 750 L
EDS850 850 L

EDS1000 1000 L

EDS500 500 L

EDS002 2 L

EDS005 5 L

EDS008 8 L

H

352 mm

370 mm

425 mm

450 mm
610 mm

930 mm

990 mm

1120 mm

1250 mm

1920 mm
2020 mm

2150 mm

1490 mm

250 mm

300 mm

330 mm

D

240 mm

270 mm

300 mm

350 mm
350 mm

425 mm
450 mm

600 mm

640 mm

800 mm
800 mm

800 mm

750 mm

160 mm

160 mm

200 mm

Priključek

1’’

1’’

1’’

1’’
1’’

1’’
1’’

1’’

1 1/4’’

2’’
2’’

2’’

1 1/4’’

1’’

1’’

1’’

Predpolnjenost

2 bar

2 bar

2 bar

2 bar
2 bar

2 bar
4 bar

4 bar

4 bar

4 bar
4 bar

4 bar

4 bar

2 bar

2 bar

2 bar

tehnični podatki in dimenzije 2 - 24 L

36 - 50 L

80 - 1000 L

EDS150 150 L

EDS150 150 L 1080 mm 500 mm 1’’ 4 bar



varovanje in odzračevanje

varnostni ventil za ogrevanje
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan
iz medenine CW617N, vzmet je iz Ni-Cr jekla
namenjen je za uporabo v temperaturnem
območju od -10°C do +110°C, medij: vode in
glikol do 50%

dimenzija
VV153 1/2’’-3/4’’ 3 bar

tlak

VV202.5 3/4’’-1’’ 2,5 bar

VV203 3 bar

VV204 4 bar

3/4’’-1’’

3/4’’-1’’

varnostni ventil za sanitarno vodo
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostni ventil za sanitarno vodo je izdelan iz rdeče litine
in deluje v temperaturnem območju -10°C do +120°C in je
opremljen s certifikati EN 97/23CE in TUV SV 11-532

dimenzija
00632 1/2’’ 6 bar

tlak

03486 8 bar

03616 10 bar

03339 6 bar

goetze 651N

1/2’’

1/2’’

3/4’’

03328 8 bar3/4’’

03842 10 bar3/4’’

02685 6 bar1’’

02686 8 bar1’’

02687 10 bar1’’

02688 6 bar1 1/4’’

02689 8 bar1 1/4’’

02690 10 bar1 1/4’’

varnostni ventil za ogrevanje
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostni ventil za ogrevanje je izdelan iz rdeče litine
in deluje v temperaturnem območju -10°C do +120°C
in je opremljen s certifikati EN 97/23EC in TUV SV 11-516

dimenzija
03905 3 bar

tlak

03711 4 bar

02376 3 bar

02683 4 bar

goetze 651HN

02377 3 bar

03485 4 bar

2’’

2’’

1 1/4’’

1 1/4’’

1 1/2’’

1 1/2’’

13.02
po predhodnem naročilu

reducirni ventil
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)reducirni ventil je izdelan iz rdeče litine in je odporen
proti koroziji in morski vodi, namenjen je za industrijsko
in stanovanjsko uporabo, deluje v temperaturnem območju
-10°C do + 95°C, vstopni tlak je lahko do 40 bar, izstopni pa od
0,5 do 15 bar, odvisno od tipa izdelka, opremljen je s certifikatom
DVGW  NW-6331CN0351

dimenzija
G68115 1/2’’

G68120 3/4’’

G68125 1’’

G68132 1 1/4’’
G68140 1 1/2’’

G68150 2

goetze 681

reducirni ventil
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)reducirni ventil je izdelan iz rdeče litine in je odporen
proti koroziji in morski vodi, namenjen je za industrijsko
uporabo, deluje v temperaturnem območju -10°C do + 95°C,
vstopni tlak je lahko do 40 bar, izstopni pa od 0,5 do 15 bar,
odvisno od tipa izdelka, opremljen je s certifikatom DVGW
NW-6331CN0351

dimenzija
G68220 dn 20

G68225 dn 25

G68232 dn 32

G68240 dn 40
G68250 dn 50

G68265 dn 65

goetze 682, prirobnični

G68280 dn 80

VV253 3 bar

VV254 4 bar

1’’-1 1/4’’

1’’-1 1/4’’



13.03
po predhodnem naročilu

varovanje in odzračevanje

prelivni ventil
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)prelivni ventil je izdelan iz rdeče litine in deluje v
temperaturnem območju -60°C do + 225°C in
tlačnem območju 0,2 bar do 20 bar odvisno od
tipa izdelka

dimenzija
G61810 3/8’’

G61815 1/2’’

G61820 3/4’’

G61825 1’’
G61832 1 1/4’’

G61840 1 1/2’’

goetze 618

G61850 2’’

varnostna enota za bojler
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)varnostna enota za bojler je izdelana in je na
voljo v dveh izvedbah: 669 sWK je standardna,
669 pWK je izvedba z reducirnim ventilom

dimenzija
G66915sWK

G66920sWK

1/2’’

G66915pWK

3/4’’

G66920pWK

goetze 669

1/2’’

3/4’’

avtomatski odzračevalni ventil
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)avtomatski odzračevalni ventil je izdelan iz nikljane
medenine, nerjavečega jekla in epdm tesnil, namenjen
je za avtomatsko odzračevanje vseh vrst hidravličnih
sistemov

dimenzija
240.5417.000

240.5418.000

1/8’’

240.5419.000

1/4’’

240.5420.000

er 40 vent

3/8’’

1/2’’

odzračevalni ventil
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)odzračevalni ventil je izdelan iz nikljane
medenine in epdm tesnil, namenjen je za
ročno odzračevanje vseh vrst hidravličnih
sistemov

dimenzija
01800

01799

1/8’’

01801

1/4’’

01803

3/8’’

1/2’’

IC714 1/2’’ dolga

odzračevalni lonček
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)avtomatski odzračevalni lonček  učinkovito odzračuje
vse vrste hidravličnih sistemov, maksimalni tlak je 10 bar,
maksimalna temperatura je 110°C

dimenzija
V4700160

V4700360

3/8’’

1/2’’

odzračevalni lonček kotni
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)avtomatski odzračevalni lonček  učinkovito odzračuje
vse vrste hidravličnih sistemov, maksimalni tlak je 10 bar,
maksimalna temperatura je 110°C, na voljo je tudi v beli
barvi

dimenzija
V4700740

V4700750

1/2’’

1/2’’ bel

kotni

V4700230 1/2’’ bel



13.04
po predhodnem naročilu

varovanje in odzračevanje

magnetni ločevalnik nečistoč
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)ločevalnik zraka in nečistoč Watts WCS učinkovito odstranjuje,
nečistoče in kovinske delce iz hidravličnih sistemov, primeren
za sisteme z glikolom do 50%, maksimalni tlak je 10 bar, filter
5 mikronov, maksimalna temperatura je 110°C

dimenzija
WIDSC0100W 1’’

horizontalna, vertikalna in diagonalna montaža


