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Nauji produktai priešgaisrinių 
vamzdynų montavimui

Srauto relė priešgaisriniam vamzdynui
• Gali būti montuojami vertikalioje arba horizontalioje padėtyje
• Dulkėms ir kitiems teršalams atsparus relės korpusas
• Tvirti dvigubi jungikliai patvariame gnybtų bloke
• Aktyvuoja tiek signalizacijos pultą, tiek garso skambutį
• Galimybė reguliuoti suveikimo laiką nuo 0 iki 90 s
• Darbinė temperatūra 0 + 49°C
• Tinka naudojimui patalpose arba lauke
• Apsaugos klasė: IP54
• Maksimalus srauto greitis 5,5 m/s
• Maksimalus statinis slėgis 450 psi (31 bar)
• Kontaktai: 10А 125/250V AC; 2,5A 24V DC
• Lengvas montavimas U formos apkabos pagalba
• Sertifikuota:

Tinkama priešgaisrinio vamzdyno sistemai, 
kuri yra pastoviai užpildyta vandeniu

DN50

124,00€

CKF802 

Atbulinis vožtuvas rifliuotas galais
• Didelio pralaidumo
• Greitas ir paprastas montavimas - nereikia virinti flanšų prie 
   vamzdžių
• Gali būti montuojami horizontalioje arba vertikalioje padėtyje 
  (srautas kyla iš apačios į viršų)
• Tiek išorė, tiek vidus dažytas epoksidiniais milteliniais dažais
• Korpusas ir diskas kalusis ketus EN-GJS-450
• Diskas apvilktas EPDM
• Darbinė temperatūra 0 + 80°C
• Maksimalus darbinis slėgis: 300 psi (20,7 bar)
• Maksimalus bandymo slėgis: 600 psi (41,4 bar)
• Sertifikuota:

Mažesnė hidraulinių smūgių tikimybė ir tylesnis 
veikimas (lyginant su tradiciniais gravitaciniais 

atbuliniais vožtuvais)

Tiekimo terminas 
~ 1 sav.

DN65

124,00€

CKF806 
DN80

124,00€

CKF815 
DN100

124,00€

CKF814 
DN150

124,00€

CKF810 

DN50

63,00€

CKF817 
DN65

65,00€

CKF813 
DN80

75,00€

CKF812 
DN100

90,00€

CKF809 

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis. 



ONNINEN VILNIUS 
 

Savanorių pr. 187C
LT-02300  Vilnius 
Tel. 852322240

ONNINEN KLAIPĖDA

Pramonės g. 8
LT-94102 Klaipėda
Tel. 846300829

ONNINEN VILNIUS
Viršuliškių Express , 
Justiniškių  g. 8
LT-05120 Vilnius
Tel. 858029255

ONNINEN KAUNAS

IX-ojo Forto g. 61
LT-48101 Kaunas
Tel. 837750177

Nauji produktai priešgaisrinių 
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Žarnos sprinklerių pajungimui 
• DN25 (1“)x ½“ 1000 mm ir 700 mm ilgio
• Didelis lankstumas
• Greitais ir patogus montavimas naudojant montažinį 
   komplektą 
• Lanksti vidinė žarna – nerūdijantis plienas AISI 316L
• Išorinis pintas sluoksnis  – nerūdijantis plienas AISI 304L 
• Nipelis išoriniu sriegiu ir sprinklerio pajungimo lizdas – 
  cinkuotas anglinis plienas
• Minimalus lenkimo spindulys 200 mm
• Sertifikuota:

Montažinis komplektas 
sprinklerių žarnos pajungimui 

• Paprastas montavimas į gipso kartono, pakabinamas lubas 
  ar į metalinius profilius
• Pagaminta iš cinkuoto anglinio plieno
• Į lubų metalinius profilius komplektas tvirtinamas dviejų 
  laikiklių pagalba
• Sprinklerio lizdo lygis vertikalioje ašyje lengvai koreguojamas 
  varžto pagalba
• Sertifikuota:

Apgalvotas sprendimas greitam ir patogiam 
žarnų pajungimui

Tiekimo terminas 
~ 1 sav.

700 mm ilgio 

9,90€

CKF805 

Išorinis pintas sluoksnis iš nerūdijančio plieno 
suteikia žarnai ilgaamžiškumą, papildomą apsaugą 

nuo korozijos, mechaninių pažeidimų ir galimų 
temperatūros svyravimų

3,80€

CKF803 

1000 mm ilgio 

15,30€

CKF804 

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis. 
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Peteliškinė sklendė rifliuotais galais
• Su rankiniu reduktoriumi - patogus valdymas, išvengiama 
   hidraulinių smūgių atidarant/uždarant
• Su aiškia vizualine padėties kontrole - lengva matyti sklendė 
   uždaryta, ar atidaryta
• Su išvesties laidais - nuotolinė padėties kontrolės funkcija
   (į priešgaisrinį pultą)
• Gumuotas uždarymo diskas - puiki apsauga nuo korozijos ir 
   sandarumas
• Miltelinis epoksidinis dažymas - patikima apsauga nuo 
   korozijos
• Maksimalus darbinis slėgis 300 lbs (20.7 bar)
• Darbinė temperatūra T=0 …+80°C
• Galima montuoti bet kokioje padėtyje (reduktorius nebūtinai 
   turi būti viršuje)
• Padėties kontrolės pajungimo parametrai - 16A 125/250VAC
• Korpusas: kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG-40)
• Diskas: kalusis ketus EN-GJS-400 (GGG-40) padengtas EPDM
• Sertifikuota:

Tiekimo terminas 
~ 1 sav.

DN50

92,00€

CDW556 

Montavimas naudojant standartines 
rifliuotas jungtis - vientisa, sandari 

vamzdyno sistema. 
Greitas ir paprastas montavimas!

DN65

112,00€

CIU800 

*Nurodytos mažmeninės kainos be PVM, nuo jų taikomas sutartas nuolaidos dydis. 

DN80

116,00€

CIU798 
DN100

129,00€

CIU797 

1,60€

DN150

168,00€

CIU802 
DN200

268,00€

CIU799 
DN125

154,00€

CIU803  


