
Made in Czech

.01v0 .11v0 .40 .50 .60

 ø 100  63,83 лв. 89,99 лв. 443,45 лв. 418,25 лв. 650,27 лв.

 ø 125  68,39 лв. 94,55 лв. 448,40 лв. 423,19 лв. 655,21 лв.

 ø 140  70,68 лв. 96,84 лв. 451,02 лв. 425,81 лв. 657,83 лв.

 ø 150 72,85 лв. 99,02 лв. 453,70 лв. 428,50 лв. 660,52 лв.

 ø 160 75,13 лв. 101,29 лв. 456,36 лв. 431,16 лв. 663,18 лв.

 ø 180 80,52 лв. 106,68 лв. 464,53 лв. 439,32 лв. 671,34 лв.

 ø 200  86,11 лв. 112,27 лв. 468,69 лв. 443,48 лв. 675,50 лв.

FDMD (EI120)

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН", „ОТВОРЕН"), механизъм от външната страна на 

тялото

Ръчен и термичен с два крайни превключвателя („ЗАТВОРЕН", „ОТВОРЕН"), механизъм от външната страна 

на тялото, в кутия

Със задействащ механизъм BFL 230-T

Със задействащ механизъм BFL 24-T

С комуникационно и захранващо устройство BKN 230-24 и задействащ механизъм  BFL 24-T-ST*

Ръчен и термичен с два крайни превключвателя („ОТВОРЕН", „ЗАТВОРЕН")

Вид на клапата

Ръчен и термичен механизъм вътре в тялото

Ръчен и термичен механизъм от външната страна на тялото

Ръчен и термичен механизъм от външната страна на тялото, в кутия

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН"), механизъм вътре в тялото

Ръчен и термичен с  краен превключвател („ЗАТВОРЕН"), механизъм от външната страна на тялото .11v1

.11v2

Цени на пожарни клапи без ДДС

.80v1

.80v2

.40

 .50  

.60

 .80  

Ръчен и термичен с  краен превключвател ("CLOSED"), механизъм от външната страна на тялото, в кутия

*комуникационното и задействащо устройство трябва да се инсталират близо до клапата за лесна връзка на кабелите 

на задействащия механизъм 

Размери в мм
Вид клапа

Първо и второ 

допълнително число в 

сигнатурата на модела

.01v0

.01v1

.01v2

.11v0

Ценова листа - 2016

Противопожарна клапа



.01v1 .11v1 .80v1

 ø 100  95,16 лв. 136,99 лв. 162,73 лв.

 ø 125  99,72 лв. 141,40 лв. 167,14 лв.

 ø 140  102,01 лв. 141,58 лв. 167,33 лв.

 ø 150 104,19 лв. 143,24 лв. 168,98 лв.

 ø 160 106,46 лв. 148,76 лв. 174,50 лв.

 ø 180 111,85 лв. 152,62 лв. 178,36 лв.

 ø 200  117,44 лв. 159,05 лв. 184,80 лв.

.01v2 .11v2 .80v2

 ø 100  114,75 лв. 141,38 лв. 182,22 лв.

 ø 125  119,31 лв. 145,94 лв. 186,27 лв.

 ø 140  121,60 лв. 148,23 лв. 186,63 лв.

 ø 150 123,77 лв. 150,41 лв. 190,31 лв.

 ø 160 126,05 лв. 152,68 лв. 193,81 лв.

 ø 180 131,44 лв. 158,07 лв. 197,67 лв.

 ø 200  137,03 лв. 163,66 лв. 208,52 лв.

 Ordering key  

Тип

Размер

Вид

Технически спецификации

Проксимус Инженеринг си запазва правото да променя цените без предварително уведомление

Цени на пожарни клапи без ДДС

Цени на пожарни клапи без ДДС

FDMD 180 .40 TPM 092/13

Размери в мм
Вид клапа

Размери в мм
Вид клапа


