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KARTA PRODUKTU 

Złączka VM75 Zaślepki VZ75-5

Taśma uszczelniająca aluminiowa VTA Taśma uszczelniająca zbrojona VTZ

Taśma montażowa, perforowana VTM Uszczelki VU75-5

Taśma na opaski zaciskowe VZO + zaciski do taśmy VZT

Do łączenia rur VFG75 / VFB75  
dostępne są złączki wykonane z mate-
riału HDPE w kolorze czarnym. Złączki 
zapewniają szybkie, trwałe i odporne 
na zerwanie połączenia rur. Połączenie 
rur jest szczelne dzięki możliwości 
zastosowaniu uszczelek VU75. 

Zaślepki chronią rury przed  
wszelkimi zanieczyszczeniami  
podczas transportu, składowania 
i instalacji przed możliwym  
zabrudzeniem podczas montażu.  
Wykonane są z polietylenu PE.

Specjalnie zaprojektowane uszczelki 
gwarantują szczelne połączenie rury 
z rurą jak również rur z rozdzielaczami  
i skrzynkami rozprężnymi. Uszczelkę 
umieszcza się na rurach, pomiędzy 
„garbami”. Wykonane są z poliuretanu 
PUR.

Taśma aluminiowa dodatkowo  
wzmocniona włóknami dla zwiększenia 
wytrzymałości. Posiada te same właści-
wości co taśma VTA. Służy do zabezpie-
czania połączeń przed ewentualnymi 
nieszczelnościami. Taśma jest odporna 
na działanie czynników atmosferycz-
nych, w tym wysokich temperatur, 
promieniowania UV i wody.

Taśma perforowana stosowana jest 
do podwieszania kanałów wentylacyj-
nych o przekroju okrągłym, owalnym 
i prosto kątnym, idealna do instalacji 
wymagają cych płynnej regulacji wy-
sokości lub w przypadku braku moż
liwości zastosowania obejm, otwory 
montażowe o Ø 4 i 8 mm umożliwiają 
mocowanie prętami gwin towanymi, 
wkrętami, nitami lub śrubami.

Aluminiowa taśma izolacyjna służy 
do zabezpieczania połączeń przed 
ewentualnymi nieszczelnościami. 
Taśma jest elastyczna dzięki czemu 
doskonale przylega do powierzchni 
i bardzo dobrze układa się nawet 
na nierównych powierzchniach.  
Taśma jest odporna na działanie  
czynników atmosferycznych,  
w tym wysokich temperatur,  
promieniowania UV i wody.

Taśma metalowa umożliwia tworzenie opasek 
zaciskowych dowolnej średnicy. Specjalne 
opakowanie ułatwia odmierzanie pożąda-
nych odcinków taśmy. Posiada odpowiednio 
ukształtowane krawędzie zapobiegające 
uszkodzeniom przewodów podczas montażu. 
Może być stonowana do wszystkich typów 
przewodów wentylacyjnych. Opaskę zaci-
skową montuje się za pomocą zacisku VZT. 
Specjalna konstrukcja zamka pozwala na jego 
szybkie zamknięcie lub otwarcie.

VZO – Taśma na opaski zaciskowe
Długość: 30mb.
Szerokość: 9mm
Grubość: 0.6mm
Materiał: Stal nierdzewna
Opakowanie jednostkowe: 30mb.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

VZT – Zaciski do taśmy
Materiał: Stal nierdzewna(zamek), stal ocynkowana (wkręt).
Opakowanie jednostkowe: 50 kpl.
Opakowanie zbiorcze: 10 szt.

Elementy systemu rekuperacji


