Retro S – Set

Thermostatisch regelelement
Thermostatisch binnenwerk voor renovatie met
voorinstelling en thermostatisch regelelement
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Retro S – Set
Geschikt voor “standaard” thermostatische afsluiters met
draadaansluiting direct op het afsluiterhuis, gemaakt vanaf eind 1982,
en zonder gekleurde markering op de pakkingbus.

Belangrijkste kenmerken
>> Eenvoudig renoveren naar
voorinstelling
Voor afsluiters vanaf 1982

>> Voorinstelling in één draai
Voor eenvoudige instelling

>> Verificatie van de instelling

Via de nummers op de voorzijde

>> Insert met een dubbele O-ring

pakking
Voor duurzame en onderhoudsvrije
werking

Technische beschrijving
Retro S – set met thermostatisch
binnenwerk voor renovatie en
thermostatisch regelelement.
De Retro S thermostatisch binnenwerk
met precisie voorinstelling is geschikt
voor:

Voor DN 15
afsluiters
vanaf eind 1982 tot 1994
Voor DN 20
afsluiters
vanaf eind 1982 tot 2011
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”Standaard ” thermostatische
afsluiters met draadaansluiting
direct op het afsluiterhuis, “zonder”
markering, gemaakt vanaf eind 1982,
en zonder gekleurde markering op de
pakkingbus.

Geschikt voor pakkingbus
“zonder” kleurmarkering
(messing)
Geschikt voor afsluiters met
aansluitdraad voor het
thermostatisch regelelement
en “zonder” markering /
II / II+ teken

De Retro S debieten corresponderen met
de debieten van de V-exact afsluiters tot
eind 2011. Met het instelgereedschap
(art. nr. 9721-00.000) kunnen de
thermostatisch binnenwerks vervangen
worden zonder het systeem af te tappen.

Artikel
Set 1
met insert voor renovatie en thermostatisch regelelement K (Artikelnr. 6000-00.500)
Voor DN

EAN

Artikelnr.

15
20

4024052597710
4024052597819

3500-12.800
3500-13.800

EAN

Artikelnr.

4024052207015

3501-02.142

Toebehoren
Instelsleutel
Voor Retro S, V-exakt tot eind 2011 en F-exakt.

V-exakt
F-exakt

Universele sleutel
Als alternatief voor de instelsleutel art. nr. 3501-02.142 voor instelling van de Retro S en V-exakt
tot eind 2011 / F-exakt. Ook voor thermostatisch regelelement B (temperatuurinstelling), Regulux
voetventiel, Vekolux dubbel onderblok en radiator ontluchting.
EAN

Artikelnr.

4024052338917

0530-01.433

Uitwisselgereedschap
Compl. met koffer, pijpsleutel en reserve-afdichtingen, voor vervanging van thermostatische afsluiters
zonder aftappen van de verwarmingsinstallatie (voor DN 10 tot DN 20).
EAN

Artikelnr.

4024052298914

9721-00.000
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Lufthahn
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De producten, teksten, foto’s, grafieken en schema’s in deze brochure kunnen door IMI Hydronic Engineering
zonder voorafgaand bericht of opgave van reden gewijzigd worden. Voor de meest recente informatie over
onze producten en specificaties kunt u contact opnemen met IMI Hydronic Engineering per email:
info.nl@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/nl / info.be@imi-hydronic.com of www.imi-hydronic.com/be.
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