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FŐBB ELŐNYÖK
• Az acetál alapanyag biztonságos kapcsolatot biztosít
• A kettős bordázat szükségtelenné teszi a bilincs 

használatát

MŰSZAKI ADATOK
• Használja HDL-lel, vagy más 17 mm-es csepegtető 

csővel
• PLD-IAC/PLD-IAE betéttel használható  

lyukasztáshoz használjon 17,5 mm-es fa fúrót

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Üzemi nyomástartomány: legfeljebb 7 bar; 700 kPa
• Garanciális idő: a gyártástól számított 1 év

FŐBB ELŐNYÖK
• Üvegszálas polipropilén alapanyag a tartósság 

érdekében
• A menetes zárógyűrű tartós csőrögzítést biztosít, 

miközben könnyen javítható és átalakítható  
marad a csőhálózat

TERMÉKLEÍRÁS
• Használhatja PLD, HDL vagy más 16–18 mm-es 

csepegtető csőhöz
• PLD-IAC/PLD-IAE betéttel használható  

lyukasztáshoz használjon 17,5 mm-es fa fúrót

MŰKÖDÉSI ADATAI
• Üzemi nyomástartomány: legfeljebb 10 bar; 1000 kPa
• Garanciális idő: a gyártástól számított 2 év

17 MM-ES BORDÁS IDOMOK

LOC SZORÍTÓS IDOMOK

PLD-LOC 050
½" külső menttel

PLD-LOC 075
¾" külső menttel

PLD-LOC CPL
Gyorscsatlakozós 
toldó idom

PLD-LOC TEE
Gyorscsatlakozós 
T idom

PLD-LOC ELB
Gyorscsatlakozós 
könyök

PLD-LOC CAP
Gyorscsatlakozós 
végdugó

PLD-LOC FHS
Gyorscsatlakozós 
toldó elforgatható 
¾" belső menettel

PLD-050
17 mm-esbordás 
toldó ½"-os külső 
menettel

PLD-075
17 mm-esbordás 
toldó ¾"-os külső 
menettel

PLD-TEE
17×17×17 mm-es 
bordás T idom

PLD-BV
17×17 mm-es bordás 
végű golyós csap

PLD-ELB
17×17 mm-es 90°-
os bordás könyök

PLD-CAP
17 mm-es bordás-
végdugó

PLD-075-TB-TEE
17 mm-es bordás T × 
¾" menettel

PLD-CPL 
17×17 mm-es bordás 
toldó

PLD-CRS 
17×17×17×17 mm-
es bordás kereszt 
idom

PLD-IAE
(tömítőgyűrűvel 
behelyező adapter × 
17 mm -es könyök

PLD-IAC
(tömítőgyűrűvel 
behelyező adapter × 
17 mm -es toldó

PLD-050-TB-TEE
17×½"×17 belső 
menetes  
bordás T idom

PLD-075-TB-ELB 
17 mm-es bordás 
könyök  ¾"-os belső 
menettel

LOC szorítós idomok minden névleges 1/ 2"-os sima és csepegtető csővel kompatibilisek, így a telepítés és a javítás is könnyebb.

Az acetál szerkezet biztosan megtartja a vinyl és polietilén csöveket, a legolcsóbb választás csepegtető csőhálózatok építéséhez.

1” cikkszáma: 160705
LOC szorítós idomok

17 mm-es bordás idomok
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