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PenTec verdeler aansluitconcept
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Systeemgarantie met
•	Acome
•	Becker Plastics
•	Gabotherm
•	Henco
•	Polytherm
•	Rehau
•	Tece
•	Unicor

Pluspunten

F
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• Snelle en eenvoudige montage
• Besparingen op loonkosten en materiaal
- eenvoudig te verrichten werkzaamheden
- minimaal gebruik aan fittingen
- geen aanschaf speciaal gereedschap
- geen onderhoud
Kunststof
buis PEX-c
14x2
16x2

• Veilig en bereikbaar
- koppeling boven de vloer
(altijd bereikbaar en controleerbaar)
- extra bescherming d.m.v. mantelbuis
- extra isolatie d.m.v. mantelbuis

Kunststof/
aluminiumbuis
14x2
16x2

Koperen buis
met mantel
15x1,0

E
Onderblok instelbaar
en afsluitbaar
1- en 2-pijps
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Stalen
buis
Ø15

Steunhuls

• Flexibiliteit
	- bij nieuwbouw: aanleg naar elke
willekeurige gekozen radiator mogelijk;
uitbreiding extra groep(en) altijd
mogelijk en eenvoudig te realiseren.
- bij renovatie: vervanging van leidingen
en koppelingen worden eenvoudig
gerealiseerd (buis in buis-principe).

D

Onderblok
niet instelbaar
1- en 2-pijps

Introductie
Het PenTec verdeler aansluitconcept bestaat uit
PenTec appendages en aansluitcomponenten die,
beginnend bij de ketel en eindigend bij de radiatoren,
universeel kunnen worden toegepast.
Een op elkaar afgestemd pakket componenten van
één en hetzelfde fabrikaat (PenTec) dat in combinatie
met gerenommeerde leidingfabrikanten in systeemgarantie binnen woning- en utiliteitsbouw kan worden
toegepast.

Productverklarende tekst
A Aansluitkoppelingen
Ketel-verdeler voor kunststof- en kunststof-aluminium buis
Art. 1450-0-04-01
knelset 22 NW 16 K (20 x 2) kunststof buis
Art. 1450-0-87-01	knelset 22 NW 16 KA (20 x2) kunststof aluminium buis (=slangtule +/+ knelring)
Art. 1450-1-92-01	knel-verloopset 22/28 NW 20 K (25 x 2,3) kunststof buis
Art. 1450-1-93-01	knel-verloopset 22/28 NW 20 KA (26 x 3) kunststof-aluminium buis
Art. 1450-1-94-01	knel-verloopset 22/28 NW 20 KA (25x2,5) kunststof-aluminium buis (Unicor)
(verloopbus 22/28 - slangtule - knelring - wartel 28)
B Knieën
	(Haaks) 22 knel x 22 pijp op 22 mm zijaansluiting (aanvoer-retour) verdeler
Art. 1450-1-53-01
knie Ni 22kn x 22 pijp kort
Art. 1450-1-54-01	knie Ni 22kn x 22 pijp lang (knie-knelring-wartel)
C Leidingverdelers
	Staal-verzinkt voorzien van 1/2” ontluchters en 22 mm knel zijaansluitingen;
naar keuze 2 t/m 12 groeps; uitvoering naar keuze
•	groepsaansluiting 1/2”
•	groepsaansluiting M22 x 1,5 bui draad
•	groepsaansluiting M24 x 1,5 bui draad (Unicor)
D Knelkoppelingen
	Passend op groepsaansluiting leidingverdeler en onderblokken op basis van
1/2” - M22 - M24 bui draad voor:
•	kunststof en kunststof-aluminium buis 14 x 2 en 16 x 2
•	Ø 15 mm stalen buis
•	Ø 15 mm koperen buis
E Radiator aansluitcombinaties
(onderblokken) naar keuze met
•	1/2” - M22 of M24 draad op de aanvoer- en retour
•	2-pijps instel- afsluitbaar 		
(1/2” - M22- M24)
•	2-pijps niet instel-afsluitbaar
(1/2” - M22)
•	1-pijps instel- afsluitbaar 		
(1/2” - M22)
•	1-pijps niet instel-afsluitbaar
(1/2” - M22)
F Drukverschilregelaarset
Direct aan te sluiten op de 22 mm zijaansluiting van de verdeler.
Set bestaat uit
•	speciale drukverschilregelaar
•	Ø 22 pijp
•	knie 22 knel
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