
Universali oro paskirstymo dėžė – kolektorius  
 

Universalus kolektorius buvo sukurtas tam, 
kad Premium kokybės produktas būtų 
prieinamas kiekvienam. Kolektorius yra 
patogiai ir greitai montuojamas, turi keturis 
montavimo tašus kuriuos galima pakreipti 
Jums patogiu kampu. Vidus padengtas 
antikondensacine medžiaga, kuri apsaugo nuo 
kondensato susidarymo bei užtikrina 
sandarumą. 

 

Kolektoriaus paskirtis ir privalumai 
 

• Skirtas oro srauto paskirstymui per ortakinius kanalus į reikiamas patalpas; 

• Pritaikyta pajungti DN75 mm diametro lanksčius ortakius; 

• Universalus - galima naudoti tiek atšakų, koks yra poreikis. Maksimaliai galima 
pajungti 12-ka atšakų; 

• Dviguba fiksavimo sistema - "click" bei vieliniu fiksatoriumi. Tvirtas atšakos fiksavimas 
su kolektoriaus korpusu; 

• Patogus tvirtinimas, turi 4 tvirtinimo taškus, kurie reguliuojasi Jums patogių laipsniu, 
išvengiant laidų ar kitų kliūčių. Prailginta ovali ertmė leidžia manevruoti su tvirtinimo 
taškais; 

• Oro paskirstymo dėžės korpuso viduje yra išklijuota antikonensacinė izoliacija, kuri ne 
tik apsaugo nuo galimo kondensavimosi, bet ir užtikrina visos dėžutės sandarumą. 

• Itin kompaktiškas, užima mažai vietos. Patogus transportavimas - neturi jokių 
atsikišimų, o sudėjus pajungimo atšakas į vidų, užima apie 2-3 kartus mažiau vietos 
lyginant su įprastais kolektoriais. 
 



Patikima fiksavimo sistema 
 

   

 

Universalumas 
Jei anksčiau reikėjo galvoti kokį kolektorių įsigyti 5,6, 8 ar 10 atšakų, tai su šiuo kolektoriumi pasiruošite tiek 
atšakų kiek Jums reikia – 5, 7, 9 ar 11. Maksimaliai galima pajungti 12-ka atšakų.  

                                 

                                

 

                                     

Kolektoriaus atšakos atvamzdyje yra fiksatoriai 
„click”, kurie fiksuoja ortakį ir neleidžia jam lengvai 
išlįsti. Šie fiksatoriai tinka su daugelio gamintojų 
ortakiais. Tuo atveju, jei naudojamas ortakis tvirtai 
nebus fiksuojamas, galite naudoti antrą fiksavimo 
metodą ortakį fiksuojant vieliniu fiksatoriumi. 
Tvirtas atšakos fiksavimas su oro paskirstymo dėže.  



Kompaktiškumas 
 

 

 

 
 

Patogus tvirtinimas  
 

 

 

 

 

 

Komplektacija 
• Kolektoriaus dėžės korpusas; 

• Atšaka DN75 (užsakoma papildomai); 

• Fiksatorius DN75 (kartu su atšaka).  

 

Kolektorius yra itin kompaktiškas 440x200x80 mm, 
todėl patalpose užima nedaug vietos. Patogus 
transportavimas, kadangi neturi jokių atsikišimų. 
Sudėjus pajungimo atšakas į kolektoriaus vidų jis 
užima 2-3 kartus mažiau vietos lyginant su įprastais 
kolektoriais. 

Kolektorius turi prailgintą ovalią ertmę varžtui, dėl 
to turite daugiau laisvės manevrams su tvirtinimo 
taškais. Tvirtinimo ausytė yra reguliuojama laipsniu, 
tad tvirtinimo taškas gali būti ten, kur patogu (kur 
nėra laidų ar kitų kliūčių) 


