
Szafka natynkowa QIK do 

rozdzielacza pod listwę ster.

Dane techniczne (ogólne) Wartość j.m

SZEROKOŚĆ WNĘTRZA  Wwew 455-1055 mm

SZEROKOŚĆ    W 485-1115 mm

WYSOKOŚĆ    H 780 mm

GŁĘBOKOŚĆ    D 157 mm

ILOSĆ SEKCJI 

Ilość sekcji

QIK SN-6L 92TASN6L 6  (-)
QIK SN-8L 92TASN8L 8 (4)

QIK SN-10L 92TASN10L 10 (7)

QIK SN-12L 92TASN12L 12 (8)

QIK SN-14L 92TASN14L 14 (12)

QIK SN-16L 92TASN16L 16 (14)

ZAKRES WYMIARÓW

Szafki instalacyjne o głębokości 157 mm, wykonane w całości z blachy stalowej 
ocynkowanej o grubości 0,8 mm malowanej proszkowo w kolorze RAL 9003. 
Front wyposażony jest w zamek monetowy, zdejmowany tył szafki umożliwia 

wygodny montaż. Szafka posiada przegrodę, która zabezpiecza listwę sterującą 
przed dostępem wody. Przegroda posiada szczelne przepusty do prowadzenia 

przewodów elektrycznych. Dostarczana z 2 prowadnicami do montażu 
rozdzielacza oraz z 2 kompletami montażowych śrub zamkowych o różnych 

długościach.

Szafka instalacyjna natynkowa przeznaczona jest do montażu rozdzielaczy 

ogrzewania podłogowego bez lub z mieszaczami pompowymi. Szafka 
skutecznie osłania i oddziela listwę sterującą od rozdzielacza oraz 

zabezpiecza przewody przed przecięciem lub wyrwaniem.

od 4 do 16

Cechy Przeznaczenie / zastosowania

Parametry / wymiary

● cała szafka wykonana blachy stalowej ocynkowanej o gr. 0,8mm

● tył szafki ściągany, ułatwia i przyspiesza montaż 

● front szafki malowany proszkowo, kolor RAL 9003

● gwarancja - 24 miesiące

Rysunek wymiarowy / przyłącza / przekrój

   1115 x 780 x 157  15,30                                      11
() - wartość podana w nawiasie dotyczy ilości sekcji wraz z mieszaczem pompowym

ROZDZIELACZE

SZAFKA NATYNKOWA QIK DO 

ROZDZIELACZA z miesjcem na 
listwę sterującą

Kod katalogowy 

szafki:  92 TASN...L Opis towaru

● otwory typu 'fasolka' umożliwiają poziomowanie szafki

Wymiary   W  x  H  x  D [mm]

 485 x 780 x 157                   8,00                                        27
   615 x 780 x 157                                     9,60                                       19

1015 x 780 x 157                    14,20                                      12

Typ Kod produktu

 845 x 780 x 157                   12,10                                      15

● szafka z przegrodą zabezpieczającą listwę sterującą

● przygotowane nacięcia laserem pod otwory ns tyle szafki

● zamontowane prowadnice z 2 długościami śrub zamkowych

   765 x 780 x 157                     11,30                                      15

Waga  [kg] Ilość na palecie [szt.]




