
Предназначение 
Сифонът за вграждане или външен монтаж епредназначен да
миризма от тръбата за отпад
климатика. 
 
Описание: 
Сифонът за отвеждане на конденз от климатични системи е за вертикално монтиране. Той 
е с с водна тапа с височина 93 mm и механичен 
миризмата от канализацията, когато водата в хидравличната ключ
поместен с пластмасова декоративна обвивка.
Размер на входящата тръба е
еластичен адаптер (част от комплекта)
Изходящата тръба е стъпаловидна за връзка с диаметри: 
 
Оборудване: 
Размери на дъното на монтажн
Размерите на горната част (капака)
които имат декоративна обвивка 176x130mm с гипсова пружинна скоба за монтиране към 
долната кутия. 
Разглобяемият сифон е с хидравличн
миризмата. 
Материал за сифон - изработен от PP.
 
Спецификации: 
Свързващи размери Вход D = 16, 20, 25, 32mm
Изход D = 16, 20, 32mm 
Тегло 0,35 кг 
Дебит - 0,09 l / s 
 
Принцип на работа: 
Когато конденза идва от климатичн
херметически свързани с уплътнител
уплътнителен вентил във формата на топка. Когато 
клапанът предотвъртява навлизането
 
ОБСЛУЖВАНЕ 
1. Свалете декоративния капак.
2. Свалете горните и долни
дъното, бъдете внимателни, защото 
3. Изплакнете сифона и колената
4. Поставете декоративния капак.
 
ВНИМАНИЕ !!! СТРОГО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРЕДИ ВСЯКА
ДА СЕ ПРАВИ ПРОФИЛАКТИЧНО 
НА СИФОНА. 

СИФОН 
за климатик 

 

СПЕЦИФИКАЦИЯ 
 

ли външен монтаж епредназначен да предотвратява връщането
миризма от тръбата за отпадни води, през маркуча на конденза на вътрешното тяло на 

на конденз от климатични системи е за вертикално монтиране. Той 
с височина 93 mm и механичен сферичен клапан, който предотвратява 

миризмата от канализацията, когато водата в хидравличната ключалка е суха. Сифонът е 
с пластмасова декоративна обвивка. 

ящата тръба е подходящ: или за присъединяване на 
(част от комплекта) за свързване към тръби D = 16, 20, 25mm.

стъпаловидна за връзка с диаметри: D = 16, 20, 32mm.

Размери на дъното на монтажната кутия: 166 * 120 * 42mm (H * W * D).
(капака) на монтажната кутия са 176 * 130 * 48mm (H * W * D)., 

оито имат декоративна обвивка 176x130mm с гипсова пружинна скоба за монтиране към 

сифон е с хидравлична тапа и механичен клапан (топче) 

изработен от PP. 

Свързващи размери Вход D = 16, 20, 25, 32mm 

идва от климатичната система, водата преминава през 
херметически свързани с уплътнители. Хидравлична тапа с височина 93 мм и механичен 
уплътнителен вентил във формата на топка. Когато водата в хидравличн

навлизането на миризми от канализационната система.

1. Свалете декоративния капак. 
и долните колена от тялото на сифона. По време на премахването на 

дъното, бъдете внимателни, защото има топче което може да изпадне
олената, след което внимателно сглобете отделните елементи

4. Поставете декоративния капак. 

СТРОГО СЕ ПРЕПОРЪЧВА ПРЕДИ ВСЯКА СЕЗОННА УПОТРЕБА НА КЛИМАТИ
ПРОФИЛАКТИЧНО ОБСЛУЧВАНЕ, ЗА ДА СЕ ИЗБЕГНЕ ЕВЕНТУАЛНО 

предотвратява връщането на 
през маркуча на конденза на вътрешното тяло на 

на конденз от климатични системи е за вертикално монтиране. Той 
клапан, който предотвратява 

алка е суха. Сифонът е 

за присъединяване на PVC ф 32mm или с 
за свързване към тръби D = 16, 20, 25mm. 

D = 16, 20, 32mm. 

ата кутия: 166 * 120 * 42mm (H * W * D). 
176 * 130 * 48mm (H * W * D)., 

оито имат декоративна обвивка 176x130mm с гипсова пружинна скоба за монтиране към 

клапан (топче)  за блокиране на 

, водата преминава през тръбните сегменти, 
с височина 93 мм и механичен 

идравличната тапа се изпари, 
на миризми от канализационната система. 

на сифона. По време на премахването на 
че което може да изпадне. 
внимателно сглобете отделните елементи. 

УПОТРЕБА НА КЛИМАТИКА 
ЕВЕНТУАЛНО ЗАПУШВАНЕ 


