
STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 1

B543220.112.f01 WATERFILTER
versie: 004.+   datum: 11-12-2012   auteur: KB-FPS

 1 Fabrikaat: Flamco.
 2 Vuilafscheider.
 3 Type: #
  \Flamco Clean. \Flamco Clean Smart.
 4 Constructie: #
  \cilindrisch huis met kegelvormige
  sedimentkamer en PALL-ringen.
  \cilindrisch huis met kegelvormige
  sedimentkamer en PALL-ringkorf voorzien van
  stroomomleiders.
  \stroomafsplitsing d.m.v. PALL-snijrand
  naar cilindrisch huis met kegelvormige sedimentkamer
  en  voorzien van supermagneet.
 5 #
  \Montagewijze: horizontaal.
  \Montagewijze: verticaal.
  \Montagewijze: horizontaal en verticaal.
 6 #
  \Druktrap (PN): 10.
 7 #
  \Temperatuur (°C): max. 120.
 8 #
  \Aansluitingen: schroefdraad.
  \Aansluitingen: flens.
  \Aansluitingen: laseind.
  \Aansluitingen: groef.
  \Aansluitingen: .....
 9 #
  \Aansluitdiameter (DN): .....
  \Aansluitdiameter (mm): 22.
  \Aansluitdiameter ("): .....
10 #
  \Materiaal: messing.
  \Materiaal: staal/messing.
  \Materiaal: messing/kunststof.
11 #
  \Vuilaftap: spuikraan met schraper aan onderzijde.
  \Vuilaftap: spuikraan.
  OPMERKING: spuikraan met schraper bij DN50 t/m DN600,
  spuikraan bij 22 mm t/m 2" en Smart.
12 #
  \Isolatiedelen: EcoPlus EPP.
13 #
  \.....
14 #
  \Toebehoren:
15 #
  \- IsolPlus isolatiemantel.....
  OPMERKING: IsolPlus voor DN50 t/m DN200.
16 #
  \.....

FLA001  vuilafscheider Flamco Clean, Smart

B543310.112.f01 LUCHTAFSCHEIDER
versie: 004.+   datum: 11-12-2012   auteur: KB-FPS

 1 Fabrikaat: Flamco.
 2 Mikrobellen luchtafscheider.
 3 Type: #



STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 2

B543310.112.f01 LUCHTAFSCHEIDER
versie: 004.+   datum: 11-12-2012   auteur: KB-FPS

  \Flamcovent. \Flamcovent Smart.
 4 Constructie: #
  \cilindrisch huis met kegelvormige
  luchtkamer en PALL-ringen.
  \cilindrisch huis met kegelvormige
  luchtkamer en PALL-ringbox voorzien van
  stroomomleiders.
  \stroomafsplitsing d.m.v. PALL-snijrand
  naar cilindrisch huis met kegelvormige luchtkamer.
 5 #
  \Druktrap (PN): 10.
 6 #
  \Temperatuur (°C): max. 120.
 7 #
  \Aansluitingen: schroefdraad.....
  \Aansluitingen: groefverbinding.....
  \Aansluitingen: flens.....
  \Aansluitingen: laseind.....
 8 #
  \Aansluiting luchtkamer (mm): 22.
  \Aansluiting luchtkamer (DN): .....
 9 #
  \Materiaal: messing.
  \Materiaal: staal/messing.
  \Materiaal: messing/kunststof.
10 #
  \Ontluchtingsventiel: geïntegreerd in de luchtkamer.
11 #
  \Spuikraan voor drijvend vuil aan de zijkant.
  OPMERKING: alleen bij type S, F en R.
12 #
  \Isolatiedelen: EcoPlus EPP.
13 #
  \.....
14 #
  \Toebehoren:
15 #
  \- Isolplus isolatiemantel.....
  OPMERKING: IsolPlus voor DN50 t/m DN200.
16 #
  \- ontluchtingsknop.....
17 #
  \.....

FLA001  mikrobellen luchtafscheider Flamcovent

B543310.112.f02 LUCHT- /VUILAFSCHEIDER
versie: 004.+   datum: 11-12-2012   auteur: KB-FPS

 1 Fabrikaat: Flamco.
 2 Gecombineerde lucht- en vuilafscheider.
 3 Type: #
  \Flamcovent Clean. \Flamconvent Clean Smart.
 4 Constructie: #
  \cilindrisch huis met kegelvormige
  sedimentkamer en PALL-ringen.
  \stroomafsplitsing naar cilindrisch huis
  met kegelvormige lucht- en sedimentkamer en
  PALL-ringbox voorzien van stroomomleiders.
  \stroomafsplitsing d.m.v. PALL-snijrand



STABU bestekssystematiek voor de woning- en utiliteitsbouw

SPECIFICATIES blad: 3

B543310.112.f02 LUCHT- /VUILAFSCHEIDER
versie: 004.+   datum: 11-12-2012   auteur: KB-FPS

  naar cilindrisch huis met kegelvormige lucht- en
  sedimentkamer voorzien van supermagneet.
 5 #
  \Druktrap (PN): 10.
 6 #
  \Temperatuur (°C): max. 120.
 7 #
  \Aansluitingen: schroefdraad.....
  \Aansluitingen: groefverbinding.....
  \Aansluitingen: flens.....
  \Aansluitingen: laseind.....
 8 #
  \Aansluiting luchtkamer (mm): 22.
  \Aansluiting luchtkamer (DN): .....
 9 #
  \Materiaal: messing.
  \Materiaal: staal/messing.
  \Materiaal: messing/kunststof.
10 #
  \Ontluchtingsventiel: geïntegreerd in de luchtkamer.
11 #
  \Materiaal ontluchtingsventiel: messing.
12 #
  \Vuilaftap: spuikraan aan de onderzijde en voor
  drijvend vuil aan de zijkant.
13 #
  \.....
14 #
  \Toebehoren:
15 #
  \.....

FLA001  lucht/vuilafscheider Flamcovent Clean


