
160
200

236,5
67
64

242
335
255
52
89

 model

Studzienki okrągłe 

VBA02672 VBA02673

średnica przy pokrywie [mm]
średnica przy podstawie [mm]
wysokość [mm]
otwór na rurę (szerokość) [mm]
otwór na rurę (wysokość) [mm]

386
267
305
505
370
70
105

545
380
305
630
480
80

105

 model

Studzienki prostokątne

VBA02674 VBA02675

długość przy pokrywie [mm]
szerokość przy pokrywie [mm]
wysokość [mm]
długość przy podstawie [mm]
szerokość przy podstawie [mm]
otwór na rurę (szerokość) [mm]
otwór na rurę (wysokość) [mm]

Polipropylenowe studzienki osłonowe na zawory.

 

01051311
01051312
01051313
01051314
01051316

Studzienka okrągła VBA02672 (mała)
Studzienka okrągła VBA02673 (duża)

Studzienka prostokątna VBA02674 (standard)
Studzienka prostokątna VBA02675 (jumbo)

Nadstawka do studzienki VBA02675 (jumbo) 
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Studzienki serii VBA

Studzienki serii HERCULES IRRITROL

Studzienki osłonowe na zawory.

 

10100050
10100051
10100052
10100053
10100070

Studzienka okrągła mała HERCULES 
Studzienka okrągła duża HERCULES

Studzienka prostokątna Standard HERCULES 
Studzienka prostokątna Jumbo HERCULES

Zestaw zamknięcia (śruba + gniazdo)
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• fabryczne otwory na rury w modelach okrągłych
oznaczone przepusty na rury w modelach prostokątnych• 

pokrywy zamykane na śrubę w modelach prostokątnych• 

zielony kolor pokrywy• 

nadstawka 19 cm do modelu jumbo• 

 

• fabryczne otwory na rury w modelach okrągłych
pocienione ścianki w celu łatwego wycięcia • 

  otworów na rury w modelach prostokątnych
wzmocnione narożniki w celu usztywnienia konstrukcji• 

nośność do 1,5 tony (po wycięciu otworów)• 

szczelna pokrywa z wgłębieniem na palce • 

  do otwierania/zamykania
zielony kolor pokrywy• 

opcjonalnie zestaw zamknięcia (śruba + gniazdo)• 

  do studzienek prostokątnych

liczba żył: 5, 7, 9• 
2przekrój: 0,8 mm  • 

długość na rolce: 75 m, 150 m• 

żyły z pojedynczym rdzeniem (drut)• 

żyły oznaczone kolorami• 

max. odległość między sterownikiem • 

  a zaworem: 350 m

 

01051561
01051564
01051562
01051565
01051563

Kabel sterujący 5/75
Kabel sterujący 5/150

Kabel sterujący 7/75
Kabel sterujący 7/150

Kabel sterujący 9/75
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Kable sterujące

Wielożyłowe kable sterujące przeznaczone do przenoszenia bardzo niskiego napięcia (< 30 V). Stosowane w instalacjach nawadniających do połą-
czenia sterownika z elektrozaworami. Czarna osłona polietylenowa o gr. 0,64 mm bardzo odporna na uszkodzenia, substancje chemiczne i wilgoć.

Złączka do przewodów elektrycznych układanych w gruncie.

01051548 Konektor kablowy DBM-10
 

nr katalogowy nazwa towaru

Złączka do przewodów elektrycznych układanych w gruncie.

01051549 Konektor kablowy WC-20
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0,5
0,75
1,0
1,5
2,5
4,0
6,0

5 - 7
3 - 7
2 - 8
2 - 7
2 - 5

3
2

Liczba żył Przekrój

Przykładowe kombinacje przewodów

Konektor kablowy DBM-10 

Konektor kablowy WC-20 

2jedno uniwersalne połączenie dla przewodów o przekroju do 6 mm  (tabelka)• 

przezroczysta obudowa ułatwiająca sprawdzenie poprawności połączenia• 

stosowany do instalacji niskonapięciowych (< 30 V)• 

do przewodów miedzianych typu drut i linka• 

wypełnienie smarem• 

wodoszczelny• 

2łączy do 3 przewodów o przekroju 0,5 - 1,5 mm• 

stosowany do instalacji niskonapięciowych (< 30 V)• 

samoczynne usuwanie izolacji• 

odporny na wilgoć• 

36,0
51,0

30,0

65,0
51,0

4,5

25,0
38,5

4,0

30,0

50,5

39,0

22,5

2,5

22,5

32,0 6,5x6

22,5

2,5

6,5x622,0

16,0

01051317
01051318

Pokrywa do studzienki VBA02674 (standard)
Pokrywa do studzienki VBA02675 (jumbo)
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Części zamienne

65
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