Vulgroepen
voor cv-installaties

Pentec vulgroepen voor cv-installaties

Toepassing
Als de druk in een verwarmingsinstallatie te laag is geworden
zal er water bijgevuld moeten worden. Dit kan met behulp
van een watervulslang. Om deze watervulslang op de
installatie te kunnen aansluiten zal er gebruik gemaakt
moeten worden van een vulgroep. Afhankelijk van de
situatie zal deze vulgroep al dan niet voorzien moeten zijn
van een manometer en/of veiligheidsventiel.
PenTec vulgroepen zijn standaard uitgerust met een
eenvoudig te bedienen kraanknop (open/dicht), kunststof
slangtule met wartel voor de watervulslang en extra
afsluitdop met rubber inlage.

Messing vernikkelde
uitvoering van de
Wivak 2000

Wivako 2000

Wivakom 2000 met
kunststof kapje en tule

Productverklaring
•	1 = m
 essing huis met binnenin
gemonteerde kraanspindel
•	2 = kunststof kraanknop
(open/ dicht) voor bediening
van de kraan
•	3 = afsluitdop (voor de slangtule)
met rubber inlage (voorkomt
eventuele lekkage); kunststof
slangtule met bijbehorende
wartel voor de watervulslang
wordt extra bijgeleverd
•	4 = staartstuk '1/2' waarmee de
vulgroep eenvoudig kan worden
gemonteerd (voordeel: de vulgroep zelf hoeft niet te worden
ingedraaid)
•	5 = manometer 0-4 bar, met groene
markering veiligheidszone en
rode maximummarkering
•	6 = veiligheidsventiel 3 bar,
gemonteerd op koppelstuk;
dit koppelstuk voorkomt dat
de vulgroep bij het monteren
ingedraaid moet worden
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Wivako 2000

SLW 24

42

R 1/2"

Voor montage op één van de bestaande radiatoraansluitingen en waarbij het veiligheidsventiel en
manometer op of bij de ketel zijn gemonteerd,
maar waarbij het vullen van de installatie elders
gebeurt (bv. in de badkamer).

SLW 16

Uitvoering
•	messing
•	messing vernikkeld

88 (kraankop geheel open)

Wivak 2000

Wivako 2000

Voor montage op één van de bestaande radiatoraansluitingen en waarbij het veiligheidsventiel op
of bij de ketel is gemonteerd, maar waarbij het
vullen van de installatie elders gebeurt (bv. in de
badkamer). Op de manometer kan de waterdruk
in de installatie worden afgelezen.
52

Uitvoering

ø 40

SLW 24

R 1/2"

•	messing
•	messing vernikkeld

Voor montage in directe nabijheid van de ketel.
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Wivakom 2000

SLW 16

Uitvoering
•	messing

88 (kraankop geheel open)

Wivak 2000
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125 (kraanknop geheel open)

Wivakom 2000
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PenTec Snelrewaard bv
Provincialeweg Oost 34a
2851 AE  HAASTRECHT

Vulgroepen, 09-10

Tel.

0182 503 100

Fax

0182 503 420

E-mail

info@pentecbv.nl

Internet

www.pentecbv.nl

www.pentecbv.nl

