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VIS Předstěnová instalace
CARE Ochrana
DRAIN Odpadní potrubí
DRAIN Odpadní potrubí

TOOLS
Nářadí

FLAM
Protipožární manžety
CLIC Upevňovací technika
DRAIN Odpadní potrubí
WOOL
Izolace

PITNÁ VODA

ODPADNÍ VODA

CONNECT
Instalační potrubí

CLEAR
Vodní filtr

CLEAR TOUCH
Úprava vody

FLOW Čerpání vody

CESTA VODY S CONEL.
Následujeme-li cestu pitné vody v rodinném domě, je
to zřejmé: CONEL je bezpečný, spolehlivý a efektivní
partner celého objektu. Na začátku této cesty stojí
potrubní systém CONNECT jako dopravní prostředek,
který je spolehlivě veden(instalován) pomocí CLIC
uchycení, dále pak filtrace, která je zajištěna použitím
ochranného filtru CLEAR a regulace obsahu vápníku
s použitím zařízení na změkčování vody CLEAR TOUCH.
Voda bude beze ztrát přepravena díky izolaci WOOL
a protipožárně zabezpečena díky uzávěrám FLAM
ke všem vodonosným domácím spotřebičům až po
koupelnu. Tady je pak zajištěna bezpečnost všech
přítokových a odpadních systémů díky prvkům
předstěnových instalačních systémů VIS.
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Aby byla odpadní voda spolehlivě a tiše odvedena
z objektu přes odpadní potrubí DRAIN a podlahovou
vpusť DRAIN, představuje CONEL také řešení FLOW
odvedení vody nad úrovní zpětného vzdutí. Díky této
profesionální instalaci vede CONEL vodu přes celý
objekt: spolehlivě, bezpečně a beze ztrát. Pro údržbu
a péči instalovaných výrobků jsou určené chemické látky
CARE. CONEL je prostě všude!
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Předstěnové systémy VIS

SKRYTÉ FUNKCE VIS

VIS je možné vestavět pohodlně samostatně. Samoaretační nohy umožňují jednoduché nastavení stavební výšky.

NOVÁ GENERACE VIS – KDE MIMOŘÁDNÉ JE STANDARDEM
Stavební výška:

Nová generace VIS - výhody a novinky

Nová stavební výška 112 cm se optimálně hodí pro všechny
běžné rozměry obkladaček.

•
•
•
•

Hygiena:
Čistota v koupelně se vysoce cení. Přednost systému VIS.
Skrytá vhazovací šachtička pro tablety do splachovací nádržky
zajišťuje vytváření příjemné vůně a zvýšenou hygienu ve WC.
Výtoková souprava:
Výtoková souprava Ineo umožňuje plynulé nastavení
splachovacího množství.

•
•
•
•

Stavební výška 112 cm
Samoaretační otočné nohy
Jednoduchá montáž
Skrytá vhazovací šachtička pro tablety
do splachovací nádržky*
Chránička*
Svorkovnice dle normy IP 66*
Stavební šířka 450 mm
Plynulé nastavení splachovacího množství

* platí pouze pro CVISWCTBK112 / CVISTWCT112 /
CVISWCTB112 / CVISWCT112C

CONEL - NEJLEPŠÍ PŘÍTEL INSTALATÉRŮ
VIS WC prvek Classic pro montáž
pomocí sádrokartonu
//

stavební výška: 1 120 mm

//

2 splachovací množství (7,5 - 4,5 l / 4 - 2 l),
splachovací nádržka pro montáž pod omítku
s malým revizním otvorem a kabeláží

//

kompletně smontovaný, včetně noh, napojovací přípojka WC DN90 a upevňovací materiál

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný pro
standardní a rohovou montáž

//

výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh

180

Zkr.1: CVISWCT112C
0
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VIS WC prvek pro mokré zdění
stavební výška: 1 090 mm

//

2 splachovací množství (7,5 - 4,5 l / 4 - 2
l) s malým revizním otvorem a kabeláží

230

//

jednoduchá a rychlá montáž

180

//

smontovaná splachovací nádržka SANIT
izolovaná proti orosení pro montáž pod
omítku

//

flexibilní hadice k plnícímu ventilu, ručně
sešroubovatelná

//

výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh

135

35

645

//

781

453

OK
FFB

Zkr.1: CVISWCN

VIS WC prvek krátký pro montáž
pomocí sádrokartonu
//

stavební výška: 820 mm

//

2 splachovací množství (9 - 6 l / 3 l) s
malým revizním otvorem a kabeláží

//

jednoduchá a rychlá montáž

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný
pro standardní a rohovou montáž

//

montáž pro ovládání zpředu nebo shora

//

smontovaná vodovodní přípojka, zajištěná
proti otočení

//

výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh

Zkr.1: CVISWCT82

450
410

VIS WC prvek pro montáž pomocí
sádrokartonu, vhodné pro seniory

splachovací nádržka pro montáž pod omítku
dle DIN s malým revizním otvorem a kabeláží

//

jednoduchá a rychlá montáž

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný pro
standardní a rohovou montáž

//

výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh

//

Fresh-Box pro tablety do splachovací nádržky

//

chránička a elektrická svorkovnice dle IP 66

180

0-150

0

345

Zkr.1: CVISWCTB112
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575

//

230

415

upevnění WC o 60 mm vyšší

280
380

//

R½

0-200

stavební výška: 1 120 mm

100

1120

//

135-205

85/95

Předstěnové systémy VIS

//

stavební výška: 1 120 mm

//

2 upevňovací body

//

variabilně nastavitelné nástěnné držáky

//

pro standardní a rohovou montáž

//

voděodolné, vícevrstvé lepené dřevěné desky

//

univerzální nastavení výšky

1120

VIS upevňovací prvky pro systémy
držáků a madel, montáž pomocí
sádrokatonu, vhodné pro seniory

upevňovací prvek vpravo
Zkr.1: CVISBER112

OK
FFB

upevňovací prvek vlevo
Zkr.1: CVISBEL112

VIS vložené sloupky pro montáž pomocí
sádrokartonu, vhodné pro seniory
stavební výška: 1 120 mm

//

2 upevňovací body

//

nástěnné držáky variabilně nastavitelné
pro standardní a rohovou montáž

//

určeno pro propojení vzdálenosti prvku
500 - 1100 mm

1120

//

135-205

vložené sloupky vpravo
Zkr.1: CVISZSR112
OK
FFB
0-200

vložené sloupky vlevo
Zkr.1: CVISZSL112

135-205
450

VIS WC prvek pro montáž pomocí
sádrokartonu

2 splachovací množství (7,5 - 4,5 l / 4 - 2 l),
splachovací nádržka pro montáž pod omítku
s malým revizním otvorem a kabeláží

//

kompletně smontovaný, včetně noh, napojovací přípojka WC DN90 a upevňovací materiál

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný pro
standardní a rohovou montáž

//

výtokové koleno nastavitelné do 4 poloh

//

Fresh-Box pro tablety do splachovací nádržky

//

chránička a elektrická svorkovnice dle IP 66

715

//

180

230
330
365

stavební výška: 1 120 mm

R½

1120

//

10

0-1
0

Zkr.1: CVISWCT112
0-200

85/95
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ROHOVÉ ŘEŠENÍ ŠETŘÍ MÍSTO V
MALÝCH KOUPELNÁCH
VIS prvek pro montáž do rohu
pro nástěnné WC, montáž pomocí sádrokartonu
//

stavební výška: 1 120 mm

//

úhlopříčka: 460 mm

//

splachovací nádržka pro montáž pod
omítku se 2 množstvími spláchnutí

//

včetně přesně nařezané vrchní krycí
desky a čelní krycí desky s výřezy

v ýška
1.120 mm
šířka
460 mm

Zkr.1: CVISWCECK

Klasická předstěnová instalace umožňuje skryté a pěkně vytvořené
členění sanitární instalace také u větších šířek stěn. Jak to ale vypadá
v malých koupelnách?

1

1

1

1

3

4

Obsah:
1 Nastavitelné nástěnné držáky
2 Chráničkaa elektrická svorkovnice dle IP 66
3 Ochranný kryt pro hrubou montáž
4 Podomítková splachovací nádržka
5 Vícevrstvá lepená dřevěná deska
6 Splachovací koleno
7 O 60 mm vyšší upevnění WC
8 Výtokové koleno
9 Nastavitelné protiskluzové nohy
10 Fresh-Box pro tablety do splachovací nádržky

5

6

7

7
2

9

9

DNES INSTALUJETE A MYSLÍTE JIŽ NA BUDOUCNOST – BEZBARIÉROVÁ
PŘEDSTĚNOVÁ INSTALACE URČENÁ PRO STARŠÍ OSOBY
VIS WC předstěnový kompletní set pro montáž pomocí sádrokartonu,
vhodné pro seniory

10

5

I na to je myšleno u společnosti CONEL: Díky pouhým 46 cm úhlopříčky
se rohový prvek hodí pro nástěnné WC prakticky skoro všude. A díky
bohatému příslušenství včetně zakrytí je postaráno o vše.

8

9

9

Zkr.1: CVISWCTBK112

525

VIS prvek pro mycí stůl pro
montáž pomocí sádrokartonu,
vhodné pro tělesně postižené

.5

12

pro armatury s jedním otvorem a na omítku

//

2 upevňovací čepy M10 pro montáž mycího
stolu

//

protipachový uzávěr pro nástěnnou montáž

//

výškově nastavitelný DN 50 / DN 40

Zkr.1: CVISWTB112

8

850-1050

//

800*

nástěnný držák variabilně nastavitelný, lze
univerzálně použít pro mycí stoly

200-690

//

480-680

stavební výška: 1 120 mm

OK
FFB
0-200

//

1120

80-380

Předstěnové systémy VIS

VIS prvek pro mycí stůl pro
montáž pomocí sádrokartonu
//

stavební výška: 1 120 mm

//

pro armatury s jedním otvorem

//

k volnému nastavení polohy systémového nástěnného připojení potrubí pitné
vody

//

univerzálně nastavitelné příčníky

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný
pro standardní a rohovou montáž

Zkr.1: CVISWT112

VIS prvek pro bidet pro montáž pomocí sádrokartonu
//

stavební výška: 1 120 mm

//

pro bidet s jednootvorovými armaturami
s uvnitř nebo vně umístěným rohovými ventily

//

jednoduchá a rychlá montáž

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný pro
standardní a rohovou montáž

//

univerzálně nastavitelné příčníky

//

k volnému nastavení polohy systémového
nástěnného připojení potrubí pitné vody

Zkr.1: CVISBD112

525

VIS prvek pro pisoár pro
montáž pomocí sádrokartonu

souprava kartuše pro pisoár pro hrubou
stavbu, pro ruční podomítkové ovládání,
bezdotykové IČ splachování, skryté
spouštění splachování

//

jednoduchá a rychlá montáž

//

nástěnný držák variabilně nastavitelný
pro standardní a rohovou montáž

//

odsávací protizápachový uzávěr

Zkr.1: CVISU112

50-400
1120

//

280-780
400-900
max. 1040

stavební výška: 1 120 mm

100-350

//

OK
FFB
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525

135-205

VIS prázdný rám

stavební výška 1 120 mm

//

šířka: 525 mm

//

pro montáž pomocí sádrokartonu
0-200

//

1120
0-200

s nástěnným držákem, pro umístění soupravy pro výlevku, univerzální armaturové desky
nebo odtoku nástěnné sprchy

Zkr.1: CVISLE112

VIS rozpěry
upevnění podomítkového elementu
do bytového jádra
Zkr.1: CVISROZPERY

VIS sprchový odtokový prvek
pro montáž do modulu
prázdného rámu VIS
Sifon 360° otočný, možnost zkrácení, vložka
vyjímatelná s vyjímatelným sítkem

Designová souprava
není obsažena v
rozsahu dodávky

Rám nerezová ocel leštěná
KBN: CVISDEGKEP
Rám nerezová ocel matná
KBN: CVISDEGKES
Rám do obkladu
KBN: CVISDEGKFL
Rám bílý
KBN: CVISDEGKWE

//

pro odvod vody ze sprchy na úrovni podlahy

//

nastavitelná montážní hloubka

//

odtokové množství maximálně 0,81 l/s (50
mm nahromaděné vody), minimálně 0,56
l/s (30 mm nahromaděné vody) – viz návod
k montáži

//

tloušťka dlažby plynule nastavitelná
od 4 do 35 mm

//

s těsnící samolepící fólií

//

podle DIN EN 1253-1

VIS sprchový odtokový prvek, pro vestavbu
pro nástěnnou a podlahovou montáž
Sifon 360° otočný, možnost zkrácení, vložka
vyjímatelná s vyjímatelným sítkem
Designová souprava
není obsažena v
rozsahu dodávky

//

pro odvod vody ze sprchy na úrovni
podlahy

//

nastavitelná montážní hloubka

//

Rám nerezová ocel leštěná
KBN: CVISDEGKWBEP

odtokové množství maximálně 0,81 l/s
(50 mm nahromaděné vody), minimálně 0,56 l/s (30 mm nahromaděné
vody) – viz návod k montáži

//

Rám nerezová ocel matná
KBN: CVISDEGKWBES

tloušťka dlažby plynule nastavitelná od
4 do 35 mm

//

s těsnící samolepící fólií

//

podle DIN EN 1253-1

Rám do obkladu
KBN: CVISDEGKWBFL
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Rám bílý
KBN: CVISDEGKWBWE

OK
FFB
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OVLÁDACÍ TLAČÍTKA PRO VIS PŘEDSTĚNOVÉ PRVKY PRO WC A PISOÁRY
Ovládací tlačítka VIGOUR jsou v široké škále barevného a materiálového provedení. Jsou určena pro montáž jako ovládání svisle
zpředu nebo u VIS předstěnového prvku CVISWCT82 také vodorovně shora.

Ovládací tlačítko TEES WC

Ovládací tlačítko TEES WC

//

205 x 145 mm

//

205 x 145 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

chrom

//

hedvábně matné chromované

Zkr.1: VIGTEESCH

Zkr.1: VIGTEESCM

Ovládací tlačítko TEES WC

Ovládací tlačítko TEES WC

//

205 x 145 mm

//

205 x 145 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

bílá

//

bílá s chromovaným designovým rámečkem

Zkr.1: VIGTEESN

Zkr.1: VIGTEESWECH

Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

umělá hmota bílá

//

sklo bílé / umělá hmota bílá

Zkr.1: VIGAIW

Zkr.1: VIGAIGK

Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

sklo bílé

//

sklo mátové / sklo bílé

Zkr.1: VIGAIGG

Zkr.1: VIGAIGGMI
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Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

sklo červené

//

sklo slonovinové

Zkr.1: VIGAIGGRT

Zkr.1: VIGAIGGEF

Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

sklo kaštan

//

sklo stříbrné

Zkr.1: VIGAIGGKA

Zkr.1: VIGAIGGSI

Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

sklo antracit

//

sklo mátové / umělá hmota bílá

//

Zkr.1: VIGAIGGAZ

Zkr.1: VIGAIGKMI

Ovládací tlačítko AI WC

Ovládací tlačítko AI WC

//

181 x 121 mm

//

181 x 121 mm

//

pro bezdotykové splachování

//

pro bezdotykové splachování

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

výška nad obkladačkami: 1 mm

//

sklo mátové

//

sklo bílé

Zkr.1: VIGAIBLGN

Zkr.1: VIGAIBLGMIN

Ovládací tlačítko AI 2 WC

12

//

190 x 135 mm

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 6 mm

hedvábně lesklé chromované
Zkr.1: VIGAI2CM

bahama béžová
Zkr.1: VIGAI2BB

chromované
Zkr.1: VIGAI2CH

manhattan
Zkr.1: VIGAI2MH

bílá
Zkr.1: VIGAI2

pergamon
Zkr.1: VIGAI2PG

Předstěnové systémy VIS

Ovládací tlačítko DON WC

Ovládací tlačítko DON WC

//

203 x 145 mm

//

203 x 145 mm

//

pro 2 množství splachování

//

pro 2 množství splachování

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

chrom

//

hedvábně matné chromované

Zkr.1: VIGDONCH

Zkr.1: VIGDONCM

Ovládací tlačítko DON WC

Ovládací tlačítko DON pisoár

//

203 x 145 mm

//

120 x 144 mm

//

pro 2 množství splachování

//

ruční ovládání

//

výška nad obkladačkami: 11 mm

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

bílá

//

chromované

Zkr.1: VIGDON

Zkr.1: VIGDONUCH

Ovládací tlačítko DON pisoár

Ovládací tlačítko DON pisoár

//

120 x 144 mm

//

120 x 144 mm

//

ruční ovládání

//

ruční ovládání

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

hedvábně matné chromované

//

bílá

//

120 x 144 mm

//

NOVÉ

Ovládací tlačítko TEES pisoár

Zkr.1: VIGDONU

Ovládací tlačítko TEES pisoár
//

120 x 144 mm

ruční ovládání

//

ruční ovládání

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

chromované

//

hedvábně matné chromované

Zkr.1:: VIGTEESUCH

Zkr.1:: VIGTEESUCM

Ovládací tlačítko TEES pisoár

Ovládací tlačítko TEES pisoár

//

120 x 144 mm

//

NOVÉ

NOVÉ

NOVÉ

Zkr.1: VIGDONUCM

//

120 x 144 mm

ruční ovládání

//

ruční ovládání

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

výška nad obkladačkami: 8,5 mm

//

bílá

//

bílá s chromovaným designovým rámečkem

Zkr.1:: VIGTEESU

Zkr.1:: VIGTEESUWECH
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Čerpací technika FLOW - ponorná čerpadla

CO VŠECHNO DOKÁŽÍ PONORNÁ ČERPADLA FLOW ZNAČKY CONEL

FLOW 30: nové ponorné čerpadlo s průchodností nečistot až do
průměru 30 mm
FLOW TP30 je kompaktní, multifunkční litinové čerpadlo.
Odčerpává média, která mohou obsahovat pevné částice
o velikosti až 30 mm, přičemž teplota těchto médií může
dosahovat až 40 °C, krátkodobě dokonce až 60 °C. TP30 se
tak hodí zvláště k odvodnění, odčerpávání dešťové vody a
odpadní vody z domácností s podílem pevných částic, ale bez
fekálií.

Díky spojení kabelem se zástrčkou EasyFit, robustnímu
tělu z šedé litiny, automatickému plovákovému zapínání s
nastavitelnou úrovní hladiny zapínání a vypínání a možnosti
nastavení čerpadla na trvalý chod upnutím plovákového
spínače se TP30 od společnosti CONEL stává inteligentním
pomocníkem, který Vám zajistí suché prostředí.

FLOW F: nové lehké, bezpečné ponorné čerpadlo se zbytkovou
hladinou 1 mm vody
Druhá novinka zaujme extrémně nízkou úrovní zbytkové
hladiny odsávání dosahující pouhého 1 mm. TPF se zapne už
při hladině 20 mm a odčerpává až do 1 mm. Elektronika čidla
vlhkosti v hlavici čerpadla vyžaduje pouze slaboproud, díky
čemuž je TPF extrémně bezpečné. Ponorné čerpadlo F je
vhodné k čerpání čisté vody (volný průchod 1 mm) a nemůže
odčerpávat hořlavá média, média tvořící plyny a výbušná

média ani média obsahující písek. Dle DIN 12056/12050 je
FLOW TP F povoleno pouze pro mobilní, ne pro stacionární
použití.
Provozní teplota média max. 40 °C, krátkodobě – 5 min.
max. 60 °C. Maximální velikost nečistot v čerpaném médiu
do průměru 1 mm.

FLOW 12: robustní ponorné čerpadlo se zbytkovou hladinou 3 mm
a průchodností do průměru 12 mm
Ponorné čerpadlo FLOW 12 je robustní, spolehlivý a léty
ověřený základní model FLOW, používá se také jako
stacionární čerpací zařízení k odčerpávání čisté a špinavé
vody v domácnostech a zaujme chytře vymyšleným sacím
kroužkem, který umožňuje pracovat se zbytkovou hladinou
dosahující pouhých 3 mm (pouze při manuálním zafixování

plovákového spínače). Při tomto provozu je potřeba čerpadlo
ochránit proti běhu „na sucho“ včasným vypnutím.
Společným rysem všech ponorných čerpadel FLOW je vysoká
kvalita, rozsáhlé příslušenství, plovákové zapínání a výkonný
motor.
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PONORNÉ ČERPADLO FLOW 30

30 mm

141 mm

357 mm

s průchodností nečistot do průměru 30 mm

199 mm

Technické údaje
> Tlakový vývod: G 1 ½“ IG;
Adaptér G 1 ¼“ AG
> Volný průchod: 30 mm
> Max. čerpací průtok: (při 1 m) 18 m3/h
> Max. dopravní výška: (při 0 m3/h) 8,5 m
> S hladinovým vypínáním:
hladina zapínání: 290 mm
hladina vypínání: 170 mm
> Připojovací kabel se zástrčkou
H07RN-F 3G1.0
> Délka kabelu: 10 m
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Napětí/Frekvence: 1 x 230 V/50 Hz
Druh proudu: Střídavý proud
Jmenovitý proud: 3,6 A
Výkon motoru: P1 0.8 kW
Počet otáček: 2900 min -1
Ochrana motoru: Teplotní čidlo
zabudované ve vinutí
Vidlice s ochranným kontaktem
Druh ochrany: IP 68
Maximální hloubka ponoru: 10 m
Max. teplota čerpaného média:
40 °C, krátkodobě 60 °C (na 5 min)

Obj.č.: FLOWTP30

Čerpací technika FLOW - ponorná čerpadla

PONORNÉ ČERPADLO FLOW F

s plochým nasáváním a zbytkovou hladinou 1 mm

290 mm

51,5 mm

ø 157 mm
175 mm

Technické údaje
> Tlakový vývod: G 1 ¼“ IG;
Adaptér G 1 ¼“ IG; adaptér G ¾“ AG,
hadicové připojení 1“, ¾“
> Max. čerpací průtok (při 1 m): 6,4 m3/h
> Max. dopravní výška (při 0 m3/h): 6,2 m
> S hladinovým vypínáním:
Hladina zapínání: 20 mm
Hladina vypínání: 1 mm
> Volný průchod 1 mm
> Připojovací kabel: H07RN-F 3G1.0
> Délka kabelu: 10 m
> Hmotnost: cca. 3,2 kg

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Napětí/Frekvence: 1 x 230 V/50 Hz
Druh proudu: Střídavý proud
Jmenovitý proud: 1,6 A
Výkon motoru: P1 0,36 kW
Počet otáček: 2900 min-1
Ochrana motoru: Teplotní čidlo
zabudované ve vinutí
Vidlice s ochranným kontaktem
Druh ochrany: IP 68
Maximální hloubka ponoru 10 m
Max. teplota čerpaného média:
40 °C, krátkodobě 60 °C (na 5 min)

Obj.č.: FLOWTPF
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PONORNÉ ČERPADLO FLOW 12

s průchodností nečistot do průměru 12 mm a zbytkovou hladinou 3 mm

242 mm

257 mm

48 mm

ø 157 mm

Technické údaje
> Tlakový vývod: G 1 ½“ IG,
adaptér G 1 ¼“ G; adaptér G ¾“ AG;
Připojení hadice 1 ½“, 1 ¼“, ¾“
> Volný průchod: 12 mm
> Max. čerpací průtok: 8,5 m3/h
> Max. dopravní výška: 6,0 m
> S hladinovým vypínáním:
hladina zapínání: 225 - 265 mm
hladina vypínání: 60 - 110 mm
> Připojovací kabel: H07RN-F 3G1.0
> Délka kabelu: 10 m
> Hmotnost: cca. 4,4 kg
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>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

Napětí/Frekvence: 1 x 230 V/50 Hz
Druh proudu: Střídavý proud
Jmenovitý proud: 1,6 A
Výkon motoru: P1 0,38 kW
Počet otáček: 2900 min-1
Ochrana motoru: Teplotní čidlo
zabudované ve vinutí
Vidlice s ochranným kontaktem
Druh ochrany: IP 68
Maximální hloubka ponoru: 10 m
Teplota čerpaného média:
max. 40 °C, krátkodobě 60 °C (na 5 min)

Obj.č.: FLOWTP12

Čerpací technika Conel FLOW - přečerpávací stanice

DOPRAVUJE KONDENZÁT
A PŘINÁŠÍ RADOST Z TOPENÍ:
KONDENZÁTNÍ ČERPADLO FLOW OD SPOLEČNOSTI CONEL

Flexibilita při odvodu kondenzátu
Nové kompaktní kondenzátní čerpadlo FLOW v bílém tělese
dokonalého tvaru zajišťuje transport kyselého kondenzátu –
do hodnoty pH 2,5 – z kotlů, komínů, klimatizačních soustav,
chladírenských a mrazírenských systémů přes hladinu
zpětného vzdutí do kanalizace. Díky nevtíranému designu,
tichému a spolehlivému chodu diskrétně splývá s okolím.
Kondenzátní čerpadlo FLOW s krytím IP 44 má vysokou
ochranu před vlhkostí a stříkající vodou.

Pro možnost ověření chodu je čerpadlo vybaveno testovacím
spínačem. Dvě přívodní přípojky na straně stěny usnadňují
instalaci a zamezují odpojení připojovacích hadic. Zařízení
doplňuje bohaté příslušenství jako adapter přítoku s
průměrem trubky 50 mm nebo hadicový přechod DN 50 x 8.
Kondenzátní čerpadlo FLOW je vysoce výkonné, diskrétní,
flexibilní, snadno montovatelné – a se 36 měsíci záruky je
atraktivním a spolehlivým pomocníkem v kotelně.
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KONDENZÁTNÍ ČERPADLO FLOW

140,5
140,5

193193

Plně automatické čerpací zařízení pro dopravu kondenzátu z olejových kondenzačních kotlů,
plynových topných zařízení do 200 kW, a dále klimatizačních a chladicích systémů, u nichž
není odtok do odpadního systému možný přirozeným samospádem.

247

91 91

99,599,5

247

Technické údaje

Rozsah dodávky

>
>
>
>
>
>
>
>
>

> Čerpadlo k montáži na stěnu a na zem
se samolepicími prvky k izolaci zvuků
šířících se konstrukcemi
> Připraveno k zapojení s připojovacím
kabelem v délce 2,0 m s vidlicí
s ochranným kontaktem
> Kabel pro alarm, délka 2,0 m
s přepínacím kontaktem
> Spínač k testování chodu čerpadla
> Přítokový adaptér pro připojení přítokové
trubky 50 mm
> Zpětná klapka
> Odtoková tlaková hadice z PVC
(délka 6,0 m, 8 x 1,5 mm) pro připojení
na tlakové hrdlo
> Hadicový přechod DN 50 x 8 mm
> Horní část tělesa se otevírá bez použití nářadí

Výkon motoru: P2 = 80 W
Počet otáček: 2900 ot/min
Krytí: IP 44
Jmenovitý proud: 0,6 A
Provozní napětí: 230 V – 50 Hz
Max. čerpací průtok: 360 l/h
Max. dopravní výška: 5,2 m vodního sloupce
Max. teplota média: 50° C
Z kyselinovzdorného ABS a nerezové oceli
– použitelné pro kondenzát s hodnotou pH ≥ 2,5
> Obsah nádrže: 2,4 l
> Hmotnost: cca 2,5 kg

Přípojky
> Síťový kabel s vidlicí s ochranným
kontaktem, délka 2,0 m
> Výtlačná přípojka 3/8“ s hrdlem na hadici 8 mm
> Přívod 2 x 28 mm
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Obj.č.: FLOWKP

Čerpací technika Conel FLOW - malé čerpací stanice

KVALITNÍ A SPOLEHLIVÉ ČERPÁNÍ S FLOW BOX

Malé čerpací stanice společnosti CONEL k transportu
odpadních vod s obsahem fekálií pod hladinou zpětného
vzdutí jsou dimenzovány zvláště pro takzvané omezené
použití: To znamená, že počet uživatelů, prostorová
vzdálenost od připojených zdrojů vypouštěné vody a jejich

počet jsou omezeny dle EN33 a EN37. V této oblasti instalace
domácí techniky Vás malí pomocníci od společnosti CONEL
získají nadprůměrnou spolehlivostí, výkonností, snadným
prováděním údržby a montáže.

Variabilní možnosti připojení: FLOW CUT BOX
3 v 1: Zcela nové malé čerpací zařízení CUT BOX od společnosti
CONEL se perfektně hodí pro 3 různé instalace: A) za
předsazenou stěnou; B) za WC; C) vlevo nebo vpravo vedle
WC. Všechny možnosti připojení jsou na zařízení připraveny a
lze je rychle a snadno namontovat.
CUT BOX byl vyvinutý pro takzvané omezené použití - to

znamená: Možné je připojení WC, umyvadla, bidetu a/nebo
sprchy (instalace dle normy EN12056-1). Zapínání a vypínání se
provádí pomocí speciální elektropneumatické kontroly hladiny
- a to brání ucpání pohyblivými objekty v médiu.
Kompaktní, všechny viditelné části bílé, umožňující snadnou
údržbu – CUT BOX od společnosti CONEL!

Robustní, ověřený a spolehlivý: FLOW BOX
Ověřené ponorné čerpadlo FLOW s automatickou kontrolou
hladiny je srdcem FLOW BOXU: Automatické čerpadlo
znečištěných vod k nadzemní instalaci se hodí k připojení
umyvadla, pračky, myčky, sprchového koutu a vany.
FLOW BOX je určen do instalací, kde odpadní vodu nelze
vypouštět samospádem.

FLOW BOX se dodává kompletně smontovaný, propojený a
připravený k montáži. Záslepky a těsnění bezpečně uzavírají
všechny nepoužívané přípojky, plastová sběrná nádoba pojme
20 litrů odpadní vody. Filtr s aktivním uhlím chrání před
zápachem.
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FLOW CUT BOX

variabilní malá čerpací stanice pro WC

FLOW CUT BOX - výhody

Vybavení

Oblast použití

> S integrovaným poplašným systémem
a bezpotenciálovým kontaktem
> Filtr s aktivním uhlím zabraňuje
obtěžujícímu zápachu
> Všechny elektrické a mechanické díly
jsou kompletně smontované a propojené

> K montáži za WC, vedle WC
nebo do předsazené stěny

Přípojky
> Přední nebo boční přímé připojení k toaletě
> 2 Přívodní hubice vpravo a vlevo DN 50
pro umývadlo, sprchu nebo bidet
> Tlakový vývod variabilně doprava
nebo doleva s integrovaným zpětným
ventilem, těsněním a záslepkou – připojit
jednoduše v závislosti na daném použití

Čerpací technologie
> Vysoká spolehlivost díky technologii
čerpadla s řezacím kotoučovým nožem
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Snadná údržba
> Přístup shora bez nutnosti demontovat WC
> Vzácně může dojít k zablokování řezacího
ústrojí, které lze odstranit otočením pomocí
šroubováku nebo vrtačky

Čerpací technika Conel FLOW - malé čerpací stanice

FLOW CUT BOX

montážní rozměry | technické údaje
554

161

215

DN 100

DNDN
100
100

Ø25 mm

K montáži za WC

28 28
48 48

Ø32 mm

21
21

Ø32 mm
Ø32
Ø25 mm
mm
Ø25 mm

70
70DN 50
DN 50

180
180

293
293

161

215
161

215

506
506

167
DN 100

293

180 293

180

DN 50

K montáži vedle WC
a k montáži do předsazené stěny

Ø25 mm

28 28
48 48
Ø32 mm

21

70

70DN 50
21

Ø25 mm

Ø25 mm
mm
Ø32

Ø32 mm

161

554

215
215
161
161

DN 100

554 554

FLOW CUT BOX - technické údaje

Kontrola hladiny

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

> Hladina zapínání: 120 mm
> Hladina vypínání: 45 mm
> Poplach: 140 mm

>
>
>
>

Průchodnost čerpadla s řezacím ústrojím
Připojovací kabel: 3G 1,0
Délka kabelu: 1,80 m
Hmotnost: 7,0 kg
Napětí/frekvence: 1 x 230 V/50 Hz
Druh proudu: střídavý proud
Jmenovitý proud: 4,6 A
Výkon motoru: P1 1,0 kW
Počet otáček: 2900 min-1
Ochrana motoru: Teplotní čidlo
zabudované ve vinutí
Vidlice s ochranným kontaktem:
Způsob ochrany IP 44
Izolace motoru: třída B
Teplota spuštění: Ochrana motoru: 120 °C
Teplota čerpaného média:
max. 40 °C trvale; 60 °C na max. 5 minut

Přípojky
> Boční tlakový vývod (s integrovaným
zpětným ventilem) doprava nebo doleva.
> Vnější průměr: 32 mm/25 mm
> Boční přítok:
1 x DN 50 (vpravo); 1 x DN 50 (vlevo)
> Přípojka WC (volitelné použití)
1 x DN 100 (zepředu); 1 x DN 100 (z boku)
> Odvzdušnění: Připojení odděleného
odvzdušňovacího vedení DN 50 do otvoru
pro pachový filtr
Obj.č.: FLOWCB
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FLOW BOX

408

robustní čerpací stanice k přečerpání šedých vod
188
42

95

50

240

320

371

50

40

408

40

FLOW BOX - technické údaje

Kontrola hladiny

>
>
>
>
>
>
>
>
>
>

> Hladina zapínání: 100 mm
> Hladina vypínání: 50 mm

>
>
>
>
>
>
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Volný průchod: 12 mm
Připojovací kabel: 3G 1,0
Délka kabelu: 1,5 m
Hmotnost: 6,5 kg
Napětí/frekvence: 1 x 230 V/50 Hz
Druh proudu: střídavý proud
Jmenovitý proud: 1,6 A
Výkon motoru: P1 0,38 kW
Počet otáček 2900 min-1
Ochrana motoru: Teplotní čidlo
zabudované ve vinutí
Vidlice s ochranným kontaktem:
Způsob ochrany IP 68
Izolace motoru: třída B
Teplota spuštění Ochrana motoru: 120° C
Teplota čerpaného média: max. 40 °C trvale;
60 °C na max. 5 minut
Max. čerpací průtok: 8,5 m3/h.
Max. dopravní výška: 6,0 m.

Přípojky
> Boční tlakový vývod doprava nebo doleva,
pro tlakové vedení vnější průměr = 40 mm;
přívod shora D = 40 mm
> Boční přívody: 1 x D = 40 mm (vpravo
nebo vlevo nahoře) 4 x D = 50 mm (vpravo,
vlevo, uprostřed a dole)
> Přípojení pračky Hubička pro připevnění
k volnému přívodu D = 40 mm
> Odvzdušňovací vedení: Přípojení odděleného
odvzdušňovacího vedení D = 50 mm
k jednomu z obou středních bočních vývodů
možné
Obj.č.: FLOWBOX

Čerpací technika Conel FLOW - malé čerpací stanice
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Domovní kanalizace DRAIN

ODHLUČNĚNÁ DOMOVNÍ KANALIZACE

CONEL DRAIN
Redukuje značným způsobem hluk vznikající při průtoku odpadní vody. Snižuje hluk vznikající jak průtokem vody (hluk šířící se
vzduchem), tak hluk vznikající vibrací potrubí (hluk šířící se hmotou). Se systémem CONEL DRAIN dochází ve srovnání se standardním systémem HT ke snížení vnímané hlukové hladiny až o cca 50 % (při srovantelném průtoku odpadní vody).
Vlastnosti
• splnění hlukových hodnot daných dle DIN 4109
a VDI – směrnice 4100
• vynikajicí zvuková izolace, nejsou nutné žádné speciální
přechodové kusy
• možnost montáže i při mínusových teplotách do -10°C
• pomocí násuvného hrdla a vloženého těsnícího kroužku
je pokládka rychlá a bezpečná

Trubka DRAIN s hrdlem CONEL

DRA

IN

•
•
•
•
•
•

nízká hmotnost - jednoduchá montáž
veškeré komponenty jsou recyklovatelné
rozsáhlý program tvarovek
vynikající chemická odolnost
odolné proti teplé vodě
nekoroduje

Obj. číslo

Rozměr

CODR4015

DN40/150mm

CODR4025

DN40/250mm

CODR4050

DN40/500mm

CODR40100

DN40/1000mm

CODR40200

DN40/2000mm

CODR5015

DN50/150mm

CODR5025

DN50/250mm

CODR5050

DN50/500mm

CODR50100

DN50/1000mm

CODR50200

DN50/2000mm

CODR7015

DN70/150mm

CODR7025

DN70/250mm

CODR7050

DN70/500mm

CODR70100

DN70/1000mm

CODR70200

DN70/2000mm

CODR70300

DN70/3000mm
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Obj. číslo

Rozměr

CODR10015

DN100/150mm

CODR10025

DN100/250mm

CODR10050

DN100/500mm

CODR100100

DN100/1000mm

CODR100200

DN100/2000mm

CODR100300

DN100/3000mm

CODUM40

DN40

CODUM50

DN50

CODUM70

DN70

CODUM100

DN100

Odbočka CONEL DRAIN dvojitá

CODA4045
CODA4087
CODA504045
CODA504087
CODA5045
CODA5087
CODA7045
CODA705045
CODA705087
CODA7087
CODA10045
CODA1005045
CODA1005087
CODA1007045
CODA1007087
CODA10087
CODA1009045
CODA1009087
CODDA10087

DN40/45°
DN40/87°
DN50/40/45°
DN50/40/87°
DN50/45°
DN50/87°
DN70/45°
DN70/50/45°
DN70/50/87°
DN70/87°
DN100/45°
DN100/50/45°
DN100/50/87°
DN100/70/45°
DN100/70/87°
DN100/87°
DN100/90/45°
DN100/90/87°
DN100/87°

Odbočka CONEL DRAIN dvojitá, rohová

CODEDA10087

DN100/87°

Koleno CONEL DRAIN

CODB4015
CODB4030
CODB4045
CODB4067
CODB4087
CODB5015
CODB5030
CODB5045
CODB5067
CODB5087
CODB7015
CODB7030
CODB7045
CODB7067
CODB7087
CODB10015
CODB10030
CODB10045
CODB10067
CODB10087

40/15°
40/30°
40/45°
40/67°
40/87°
50/15°
50/30°
50/45°
50/67°
50/87°
70/15°
70/30°
70/45°
70/67°
70/87°
100/15°
100/30°
100/45°
100/67°
100/87°

Trubka DRAIN s hrdlem CONEL

DRA

IN

Přesuvka CONEL DRAIN

Odbočka CONEL DRAIN
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Domovní kanalizace DRAIN

Obj. číslo

Rozměr

CODDM40

DN40

CODDM50

DN50

CODDM70

DN70

CODDM100

DN100

CODGN5030

DN50/40/30

CODGN5050

DN50/50

CODGNS4030

DN40/40/30

CODGNS5030

DN50/50

CODGNS5040

DN50/40

Hrdlo prodloužené CONEL DRAIN

CODLM100

DN100

Zátka CONEL DRAIN

CODMS40

DN40

CODMS50

DN50

CODMS70

DN70

CODMS100

DN100

CODRE50

DN50

CODRE70

DN70

CODRE100

DN100

CODSW4030

DN40/40/30

CODSW5030

DN50/40/30

CODSW50

DN50/50

CODU5040

DN50/40

CODU7050

DN70/50

CODU10050

DN100/50

CODU10070

DN100/70

Objímka CONEL DRAIN převlečná

Vsuvka gumová CONEL DRAIN

Vsuvka gumová CONEL DRAIN se vsakovací návalkou

Kus čistící CONEL DRAIN se závitovým víkem

Koleno sifonové CONEL DRAIN

Přechodka CONEL DRAIN

29

Izolace z minerální vlny WOOL

www.conel-info.cz

IZOLACE Z MINERÁLNÍ VLNY
CONEL WOOL

30

Izolace z minerální vlny WOOL

IZOLAČNÍ OBAL S MŘÍŽKOVÝM ZESÍLENÍM
A HLINÍKOVÝM LAMINOVÁNÍM
CONEL FLEX WOOL
Izolační obal z minerální vlny s povrchovou vrstvou z mřížkové zesílené hliníkové fólie a se samolepícím přesahem, s drážkou na
jedné straně.
Oblast použití
Rozvody tepla a užitkové vody, potrubí, klimatizace a ventilace,
solární vedení.
Vlastnosti výrobku
Tepelně izolující, zvukově izolující, nehořlavý, se stabilním tvarem a tlaku vzdorný, vyrobený v kvalitě austenitické oceli. Teplota tání minerální vlny 1 000 °C. Teplota použití do 250 °C.

Zkr. 1

CWOOL1520
CWOOL1530
CWOOL1820
CWOOL1830
CWOOL1840
CWOOL2220
CWOOL2230
CWOOL2240
CWOOL2250
CWOOL2820
CWOOL2830
CWOOL2840
CWOOL2850
CWOOL3420
CWOOL3430
CWOOL3440
CWOOL3450
CWOOL3460
CWOOL4220
CWOOL4230
CWOOL4240
CWOOL4250
CWOOL4260
CWOOL4280
CWOOL4820
CWOOL4830

Tloušťka
izolace
vnitřní =
Ø trubky
[mm]

Tloušťka
izolace
vnější
[mm]

15
15
18
18
18
22
22
22
22
28
28
28
28
34
34
34
34
34
42
42
42
42
42
42
48
48

23
30
20
30
40
20
30
40
50
20
30
40
50
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
80
20
30

Zkr. 1

CWOOL4840
CWOOL4850
CWOOL5420
CWOOL5430
CWOOL5440
CWOOL5450
CWOOL5460
CWOOL8980
CWOOL6020
CWOOL6030
CWOOL6040
CWOOL6050
CWOOL6060
CWOOL6420
CWOOL6430
CWOOL6440
CWOOL6450
CWOOL6460
CWOOL7030
CWOOL7040
CWOOL7060
CWOOL7620
CWOOL7630
CWOOL7640
CWOOL7650
CWOOL7670

Délka
1 bm
Třída stavebního materiálu dle DIN 4102
A2 (nehořlavé)
Všeobecné stavebně-dozorové povolení
Z-23.14-1868

Tloušťka
izolace
vnitřní =
Ø trubky
[mm]

Tloušťka
izolace
vnější
[mm]

48
48
54
54
54
54
54
59
60
60
60
60
60
64
64
64
64
64
70
70
70
76
76
76
76
76

40
50
20
30
40
50
60
80
20
30
40
50
60
20
30
40
50
60
30
40
60
20
30
40
50
70

Zkr. 1

CWOOL8920
CWOOL8930
CWOOL8940
CWOOL8950
CWOOL10230
CWOOL10250
CWOOL10830
CWOOL10850
CWOOL10860
CWOOL10880
CWOOL108100
CWOOL11420
CWOOL11430
CWOOL11440
CWOOL11450
CWOOL13330
CWOOL13340
CWOOL13350
CWOOL133100
CWOOL14030
CWOOL14050
CWOOL15930
CWOOL15950
CWOOL16840
CWOOL16860
CWOOL16930
CWOOL22030

Tloušťka
izolace
vnitřní =
Ø trubky
[mm]

Tloušťka
izolace
vnější
[mm]

89
89
89
89
102
102
108
108
108
108
108
114
114
114
114
133
133
133
133
140
140
159
159
168
168
169
220

20
30
40
50
30
50
30
50
60
80
100
20
30
40
50
30
40
50
100
30
50
30
50
40
60
30
30
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Upevňovací technika CLIC

OBJÍMKY A MONTÁŽNÍ PŘÍSLUŠENSTVÍ

CONEL CLIC
Upevňovací systémy CLIC představují profesionální řešení pro všechny oblasti použití. Práce s jednotlivými upevňovacími prvky
je mimořádně snadná a jejich použití zároveň zaručuje vysokou spolehlivost upevnění. Univerzální program invenčních výrobků
s řadou patentovaných řešení sahá od různých typů objímek přes montážní lišty, úhelníky a spojky až k sedlovým a čelním přírubám
či nosným svorkám.
Šroubovací úchyt FIX
• Rychlá instalace dvěma prsty na lištové systémy
• Předmontované kompletní řešení s integrovanou kladivovou
hlavou, posuvnou maticí, šestihrannou maticí, podložkou
ve tvaru U a závitovým čepem
• Závitový čep s regulací vzdálenosti a ochranou proti
vyšroubování
• Možnost rychlého a flexibilního vyrovnání
• Vysoká nosnost
• Díky regulaci délky není třeba odřezávat závitové čepy
• Závitový čep nemůže při regulaci vzdálenosti vypadnout

• Odpadá nutnost počítat a sestavovat různé díly, našroubovávat a nasazovat pojistné svorky, posuvné matice atd.
Konkurenční výhody
• Celoocelové galvanicky zinkované provedení
• Závitový čep jištěný proti vyšroubování z hlavy
zatemováním, nikoliv vlepením
• Křídla posuvné matice je možné po utažení ohnout
dovnitř drážky montážní lišty a dodatečně
tak zajistit proti vyšroubování
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OBJÍMKY CLIC
•
•
•
•
•
•

Rychlá montáž, instalace jednou rukou, bezpečnostní uzávěr
Upevňovací matice s vysokou pevností sváru
Protihluková ochranná vložka z kvalitního EPDM
Zlepšení hladiny hluku v průměru o 18 dB(A)
Pojistný šroub s kombinovanou křížovou drážkou
Odolné vůči teplotám od –50 °C do +110 °C, se silikonovou
vložkou od –60°C do +225°C
• Upevňovací závit ve velikosti M8 a v kombinovaném provedení
M8/M10

OBJÍMKA JEDNOŠROUBOVÁ CLIC
Popis

Rozměry
(mm)/ závit

Jmenovitý Balení 10 ks
rozměr
(ZKR. 2)

Pro ocelové, kovové a odpadní trubky

16–18, M8

3/8"

CCLO18

19–22, M8

1/2"

CCLO22

23–27, M8

3/4"

CCLO27

32–35, M8

1"

CCLO35

BEZPEČNOSTNÍ ŠROUBOVACÍ ÚCHYT FIX
Popis
Pro montážní lišty 27/18 a 28/30

34

Rozměry
(mm)
30

PřipojoBalení 50 ks
vací závit Mat. č. (ZKR. 2)
M8
CCLF830

kompletně smontováno

60

M8

kompletně smontováno

CCLF860

90

M8

CCLF890

kompletně smontováno

120

M8

CCLF8120

kompletně smontováno

150

M8

CCLF8150

kompletně smontováno

180

M8

CCLF8180

kompletně smontováno

30

M10

CCLF1030

kompletně smontováno

60

M10

CCLF1060

kompletně smontováno

90

M10

CCLF1090

kompletně smontováno

120

M10

CCLF10120

kompletně smontováno

150

M10

CCLF10150

kompletně smontováno

180

M10

CCLF10180

kompletně smontováno

M8

CCLF8

jednotlivě

M10

CCLF10

jednotlivě

Upevňovací technika CLIC

Popis

Obj. číslo

Rozměr

Díl stěnový CONEL CLIC

CCLDS27181

27/18 + 28/30

CCLDS27182

27/18 + 28/30

CCLDS38401

38/40 + 40/60

CCLDS38402

38/40 + 40/60

CCLDN3840

38/40 M8

CCLND27180

27/18-28/30 M6

CCLF10

M10, nesmontovaný

CCLF10120

120 M10, smontovaný

CCLF10150

150 M10, smontovaný

CCLF10180

180 M10, smontovaný

CCLF1030

30 M10, smontovaný

CCLF1060

60 M10, smontovaný

CCLF1090

90 M10, smontovaný

CCLF8

M8, nesmontovaný

CCLF8120

120 M8, smontovaný

CCLF8150

150 M8, smontovaný

CCLF8180

180 M8, smontovaný

CCLF830

30 M8, smontovaný

CCLF860

60 M8, smontovaný

CCLF890

90 M8, smontovaný

CCLKK2718

27/18

CCLKK2830

28/30

CCLKK3840

38/40

CCLKO10

M10x40

CCLKO12

M12x50

CCLKO8

M8x30

CCLKS27182

27/18 200 mm

CCLKS27183

27/18 300 mm

CCLKS28302

28/30 240 mm

CCLKS28303

28/30 320 mm

CCLKS28304

28/30 400 mm

CCLKS38402

38/40 200 mm

CCLKS38403

38/40 360 mm

CCLKS38404

38/40 440 mm

CCLKS38406

38/40 600 mm

Nosník drapákový CONEL CLIC

Bezpečnostní šroubovací úchyt CosmoFIX

Krytka koncová CONEL CLIC

Kotva ocelová CONEL CLIC

Konzola stěnová CONEL CLIC
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Popis

Obj. číslo

Rozměr

Lišta montážní CONEL CLIC

CCLLM27181M

27x18x1,25 1m

CCLLM27182M

27x18x1,25 2m

CCLLM28301M

28x30x1,75 1m

CCLLM28302M

28x30x1,75 2m

CCLLM38402M

38x40x2,00 2m

CCLLM38406M

38x40x2,00 6m

CCLLM40602M

40x60x3,00 2m

CCLLM40606M

40x60x3,00 6m

UPTO117

114-117 M8/M10 4"

UPTO18

16-18 M8 3/8"

UPTO22

19-22 M8 1/2"

UPTO27

23-27 M8 3/4"

UPTO30

26-30 M8

UPTO35

32-35 M8 1"

UPTO41

37-41 M8

UPTO46

42-46 M8 1 1/4"

UPTO51

48-51 M8 1 1/2"

UPTO64

59-64 M8 2"

UPTO80

74-80 M8/M10 2 1/2"

UPTO94

89-94 M8/M10 3“

UPTOD118V10

Top 112-118 4"

UPTOD125V10

Top 124-130 125mm

UPTOD142V10

Top 137-142 5"

UPTOD169V10

Top 164-169 6"

UPTOD19V10

Top 15-19 3/8"

UPTOD25V10

Top 20-25 1/2"

UPTOD30V10

Top 25-30 3/4"

UPTOD37V10

Top 33-37 1"

UPTOD46V10

Top 42-46 1 1/4"

UPTOD52V10

Top 47-52 1 1/2"

UPTOD63V10

Top 59-63 2"

UPTOD80V10

Top 72-80 2 1/2"

UPTOD92V10

Top 88-92 3"

CCLPK2830

28/30 360mm

CCLPK3840

38/40 520mm

CCLSP10100

M10x100

CCLSP1035

M10x35

CCLSP1055

M10x55

CCLSP1080

M10x80

CCLSP8100

M8x100

CCLSP835

M8x35

CCLSP850

M8x50

Objímka jednošroubová CLIC

Objímka dvoušroubová CLIC

Podpěra konzol CONEL CLIC

Svorník posuvný CONEL CLIC
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Popis

Obj. číslo

Rozměr

Podložka pojistná CONEL CLIC

CCLPP2710

27/18 + 28/30

CCLPP278

27/18 + 28/30

CCLPP3810

38/40 + 40/60

CCLPP388

38/40 + 40/60

CCLSL2718

27/18 + 28/30

CCLSL3840

38/40 + 40/60

CCLSN10

M10

CCLSN12

M12

CCLSN8

M8

CCLUM271845

27/18 + 28/30 45°

CCLUM271890

27/18 + 28/30 90°

CCLUH384045

38/40 + 40/60 45°

CCLUH384090

38/40 + 40/60 90°

CCLUS27181

27/18 + 28/30

CCLUS27182

27/18 + 28/30

CCLUS38401

38/40 + 40/60

CCLUS38402

38/40 + 40/60

Spojka lišt CONEL CLIC

Svorka nosníková CONEL CLIC

Úhelník montážní CONEL CLIC

Úhelník montážní CONEL CLIC

Úchyt stěnový CONEL CLIC
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Filtrace a úprava vody CLEAR

KOMPLETNÍ PROGRAM PODPORUJÍCÍ HYGIENU PITNÉ VODY

CONEL CLEAR
Ochrana a bezpečnost domácích rozvodů vody pomocí perspektivní techniky.
Naše pitná voda je biologicky a hygienicky nezávadnou
„potravinou“. Je-li pod stálým dohledem, odpovídá německé vyhlášce o pitné
vodě, jakož i německé průmyslové normě DIN 2000.
Na cestě do každého domu urazí pitná voda dlouhou cestu. Přitom se do ní
mohou uvolnit usazeniny z vodovodních trubek, cizí částice do ní však mohou
vniknout také při pracích na rozšíření vodovodní sítě a při jejích opravách. Tyto
nežádoucí částečky jsou pro nás zdravotně nezávadné, vadí však domovním vodovodním rozvodům, armaturám a domácím spotřebičům. Nebezpečím, které
není radno podceňovat, jsou zde bodová koroze a důlková koroze. K eliminaci
škod způsobených cizími částicemi, které jsou často odpovědné za korozi a
jiné poruchy, je proto třeba za vodoměr podle norem DIN 1988 a EN 1717 zařadit ochranný filtr.
Technika se zpětným proplachem s keramickými destičkami - patentovaná
dlouhá životnost. Miliónkrát osvědčená technika ventilů s keramickými destičkami ve směšovacích bateriích se používá i v zařízeních nové generace CLEAR.
Naprosto přesné keramické těsnicí destičky s rovinným zábrusem se starají o
dlouhou funkční životnost a perfektní těsnění. Spotřeba vody při zpětném proplachování (po dobu cca 10 sekund) je velmi nízká, pouze cca 2,5 litrů. Zabudovaný redukční ventil je z výrobního závodu nastaven na hodnotu 4 bar, jsou
tak eliminovány výkyvy tlaku vody a zajištěn řádný provoz drahých domácích
přístrojů /spotřebičů.

V rozvodech pitné vody představují vodou vnesené naplaveniny riziko koroze.
Kompletní program CLEAR snižuje toto riziko a podporuje hygienu pitné vody.
Od svíčkového filtru přes ochranný filtr se zpětným proplachem až po domácí
vodárnu nebo po CLEAR centrum, jako kompletní montážní jednotku pro jedno a
dvougenerační rodinné domy.

Keramické ventily:

Rychlá montáž pomocí bajonetového uzávěru.
Příklad vodorovné a svislé montáže ochranných filtrů CLEAR:
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JEDNOZNAČNÉ VÝHODY

1

Zpětné proplachování s průhledovými okénky
Hygiena pitné vody, kterou lze doslova vidět. Očišťování filtru lze
dobře pozorovat zvnějšku. Jedinečné postříbření povrchu očišťovací jednotky s antibakteriálním účinkem je dalším příspěvkem
k ochraně hygieny pitné vody.
Nová generace produktů CLEAR
• technika se zpětným proplachem a keramickými destičkami
• lehký chod, dlouhá životnost, jedinečná a patentovaná konstrukce
• redukční ventil k ochraně napojených přístrojů /spotřebičů
• minimální spotřeba proplachovací vody (při proplachovací
době 10 sekund je spotřeba vody pouze 2,5 litru)
• lze je levně a rychle dovybavit na automatické fi ltry (R a RD)
• při zpětném proplachování celý vložený filtr překryjí odsávací
ramena, přitom se využívají 3 stěrače ke stírání vnitřní strany
zvonu filtru
• k ochraně pitné vody u domovních stanic s průměrem 1
1/2“ - 2“ se využívá proti zpětnému nasátí znečištěné vody
integrovaná zpětná klapka
• schválení zařízení oborovým sdružením DVGW

Verze s automatikou
• plně automatické zpětné proplachování
s nastavitelným intervalem proplachování
• inteligentní elektronika - bez proudu je filtr uzavřen
• před iniciací zpětného proplachování se prověří,
zda má baterie dostatečnou kapacitní rezervu,
aby v případě výpadku proudu mohla ukončit
proplachování
Viditelný výkon
Při řádném provozu svítí zelená dioda. Při výpadku proudu nebo při jiné poruše svítí červená dioda, k proplachu
nedojde dokud nebude porucha odstraněna. Pokud obě
diody blikají, je třeba vyměnit baterii, i v tomto případě
k proplachu nedojde.
Funkční bezpečnost
Bez proudu zůstává filtr uzavřen. Dojde-li k výpadku proudu během zpětného proplachování, zajistí ukončení tohoto
procesu a řádné uzavření ventilu zabudovaná baterie.

Jednoduché vylepšení na verzi s automatikou podle normy DIN
19632, tlakový stupeň PN 16
Pomocí dovybavovacích sad CLEAR lze snadno a rychle níže uvedené manuálně obsluhované domovní stanice se zpětným proplachováním, jak starší, tak i nové konstrukce, dovybavit automatikou.
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8

9
2
7

3
4

1. Ruční kolečko omezovače
tlaku (ovládání viz
kapitola „Nastavení
tlaku“)
2. Posuvný ukazatel dalšího
termínu proplachování
3. Manometr výstupního tlaku
4. Přístupové šroubové otvory
k upevnění domovní
filtrační stanice
5. Zvon filtru
6. Ruční kolečko pro
ovládání proplachování
7. Filtrovaná voda
8. Otočná montážní příruba
9. Přívod vody
10. Kryt zvonu filtru

5

10

6

Automatika pro novou verzi
Dovybavovací sada pro typy CCRD..N
Zatímco hygienická ochrana se spotřebuje zhruba po roce, čisticí
funkce zůstávázachována i nadále. K obnovení hygienické ochrany
lze objednat čisticí jednotku s postříbřeným povrchem, jejíž objednací
číslo je 2170369.
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TECHNICKÉ ÚDAJE:
¾“

1“

1¼“

S postříbřením čistící jednotky*

•

•

•

Sada k rychlé montáži

•

•

•

Připojka se závitem podle normy DIN 2999

•

•

•

Montáž na svislé potrubí

•

•

•

Montáž na vodorovné potrubí

•

•

•

Otočná příruba k zabudování

•

•

•

Keramický proplachovací ventil

•

•

•

Tlakoměr

•

•

•

Redukční ventil (výrobní nastavení 4 bar)

•

•

•

Manuální zpětné proplachování

•

•

•

Indikace intervalu zpětného proplachování

•

•

•

Nastavitelný tlak v dom. rozvodu 1,5 - 6 bar

•

•

•

Zvon filtru z materiálu Trogramid T

•

•

•

Pletivo filtru z ušlechtilé oceli

•

•

•

Jmenovitý tlak PN

16

16

16

Tlaková ztráta při čistém filtru

0,2

0,2

0,2

Průtok při zpětném proplachování v l/s

0,3

0,3

0,3

Rozteč ok v mm

0,1

0,1

0,1

Hmotnost v kg

3

3,1

3,2

Délka k zabudování v mm

180

195

230

Výška nad středem trubky v mm

158

158

158

Výška pod středem trubky v mm

275

275

275

Hloubka do středu trubky

155

155

160

Max. teplota vody ve °C

30

30

30

Průtok vody až m3/h

3,3

4,5

5,5

CCRDS20

CCRDS25

CCRDS32

Objednací číslo

Interval výměny * = 1 rok

Obj. číslo

Popis

CCRDS20

Domovní fi ltrační stanice CLEAR 3/4“, redukční ventil, manuální zpětné proplachování, indikace intervalu zpětného proplachování

CCRDS25

Domovní fi ltrační stanice CLEAR 1“, redukční ventil, manuální zpětné proplachování, indikace intervalu zpětného proplachování

CCRDS32

Domovní fi ltrační stanice CLEAR 5/4“, redukční ventil, manuální zpětné proplachování, indikace intervalu zpětného proplachování
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Čištění potrubí CARE
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ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ
CONEL CARE
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Čištění potrubí CARE

GRANÁT NA ČIŠTĚNÍ POTRUBÍ

CONEL CARE RohrGranate®
Prostředek na čištění odpadů CARE RohrGranate® zaručuje rychlé a spolehlivé odstranění tukových usazenin, vlasů, sloučenin s
obsahem celulózy, hygienických prostředků. Vzhledem k jeho vysoké hmotnosti dosáhne a rozpustí i hluboko ležící usazeniny.

Obj.č.: CARERG3064
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