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FIȘĂ TEHNICĂ 
  CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 

1. Domeniu de utilizare                                                                                           
 Caseta protejează și permite accesul la 
distributor/colector pentru lucrări de întreținere și în caz de 
avarie în instalații de încălzire/răcire prin   pardoseală  și 
instalații de incălzire cu radiatoare. 
 Asigură un montaj facil al suporţilor de colector pe şinele 
fixe orizontale și este prevazutș cu șină orizontală pentru 
susţinere automatizării. 
 Caseta este reglabilă pe adâncime, dar și pe înălţime prin 
intermediul picioarelor și are acces lateral pentru alimentare colectori și prin zona 
inferioară liberă pentru ieşire circuitelor de ţeavă. 
 

2. Caracteristici tehnice                                                                             
 Material: tabla zincată, 
 Rama+capac: vopsite în câmp 
electrostatic culoare albă 
 Dotare:  
-șine pentru montare distribuitori,  
-șină orizontală pentru susţinere 
automatizare 
-4 suruburi cap patrat M8x15 mm + 4  
piulite M8 
-4 pretăieri cu D 70 mm pe lateralele 
cutiei  
-mecanism de închidere ușă casetă și 2 chei. 
 Gama de produse 

Cod  
 

Denumire L 
[mm] 

H 
[mm] 

h 
[mm] 

66911605511 CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 
600x550x110-170 

600 550 110÷170 

66911805511 CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 
800x550x110-170 

800 550 110÷170 

66911005511 CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 
1000x550x110-170 

1000 550 110÷170 

66911205511 CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 
1200x550x110-170 

1200 550 110÷170 

  L-lungime, H-înălțime, h-adâncime (reglabilă) 
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Dimensiuni: 
CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 600x550x110-170 – cod 66911605511 

 
CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 800x550x110-170- cod 66911805511 

 

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group
Link catre produse cu detalii si preturi www.apa-gaz-canalizare.ro

Distribuitor autorizat Valrom Industrie - Best Invest Group
Link catre produse cu detalii si preturi www.apa-gaz-canalizare.ro

https://crm.valrom.ro:8890/apex/f?p=103:298:27028665367950::NO::P298_CODART,P298_TABS,P298_PAGE_RETURN:66911605511,S,228
https://crm.valrom.ro:8890/apex/f?p=103:298:27028665367950::NO::P298_CODART,P298_TABS,P298_PAGE_RETURN:66911605511,S,228
https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing-category/incalzire-in-pardoseala/
https://www.apa-gaz-canalizare.ro/listing-category/incalzire-in-pardoseala/
Edi
Evidenţiere

Edi
Evidenţiere



                                                                                           

SC. VALROM INDUSTRIE SRL. isi rezerva dreptul de a face modificari in prezenta fisa tehnica fara notificare.  
SERVICIUL CONSULTANTA TEHNICA 
Florin Macesanu  Vs. 03  Data  16.08.2021                                                                                                   F-TEH-09-Ed.1, rev.0 _FIȘĂ TEHNICĂ                                                                                    

   

3/4 

 
CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 1000x550x110-170 – cod 6911005511 

 
CASETA METAL <PexKIT> TIP DULAP COLECTOR 1200x550x110-170- cod 66911205511 
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3. Ambalare, manipulare , transport și depozitare 
 

 Casetele sunt ambalate individual în cutii de carton și apoi puse pe paleți din lemn. 
 Încărcarea, descărcarea și transportul pe șantier sau în locul de depozitare trebuie făcută 

cu atenție, astfel încât să se evite eventualele deteriorări ca de exemplu: lovituri, 
zgarieturi, șocuri, etc. 

 Spațiul de depozitare trebuie să fie acoperit, curat, aerisit, uscat, departe de surse de 
caldura și substanțe chimice și combustibili. 

 

4. Garantie si durata de viață 
 

 12 luni - în baza facturii fiscale. Garanția acoperă defectele de fabricație și nu acoperă 
defectele datorate manipulării, depozitării sau montajului defectuos. 
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