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GESTÃO DE ÁGUA

PEÇAS DE LIGAÇÃO
Acessórios para instalação

Peças de ligação
Disponível de DN15 (1/2") a DN50 (2")
com anilhas de vedação em borracha ou fibra

DN15 a DN50

Produzidas em latão
A composição desta liga confere ao material
elevada resistência à corrosão

As peças de ligação são um complemento
indispensável para a instalação do contador de
água

Qualidade

Fornecidas com anilhas de vedação em borracha
ou fibra

As peças de ligação são sujeitas a ensaios de
qualidade, de modo a garantir fiabilidade e
conformidade dimensional

Segurança
As peças de ligação possuem orifícios para
selagem, de modo a garantir a inviolabilidade da
instalação do contador de água
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GESTÃO DE ÁGUA

PEÇAS DE LIGAÇÃO EXTENSÍVEIS
Acessórios para instalação

Parte extensível

Parte fixa

Peças de ligação extensíveis
Disponível de DN15 (1/2") a DN40 (1"1/2)

DN15 a DN40

Produzidas em latão
A composição desta liga confere ao material
elevada resistência à corrosão

As peças de ligação são um complemento
indispensável para a instalação do contador de
água

Qualidade

Parte fixa e parte extensível vendidas
como conjunto ou separadamente

As peças de ligação são sujeitas a ensaios de
qualidade, de modo a garantir fiabilidade e
conformidade dimensional

Fornecidas, a pedido, com anilhas de vedação em
borracha ou fibra

Segurança
As peças de ligação possuem orifícios para
selagem, de modo a garantir a inviolabilidade da
instalação do contador de água
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GESTÃO DE ÁGUA

ANILHA DE VEDAÇÃO
Acessórios para instalação

Anilha de vedação em fibra
Disponível de DN15 (1/2") a DN40 (1"1/2) para contadores roscados

Anilha de vedação em borracha
Disponível de DN15 (1/2") a DN50 (2") para contadores roscados
Disponível de DN50 a DN300 para contadores flangeados

DN15 a DN300
A anilha de vedação tem como objectivo assegurar
a estanquidade entre as peças de ligação e o
contador de água

Borracha EPDM
DN15 a DN50 para contadores roscados
DN50 a DN300 para contadores flangeados

Fibra sintética isenta de amianto
Dn15 a DN40 para contadores roscados

Qualidade
As anilhas de vedação são sujeitas a verificação,
garantindo total qualidade

Facilidade de colocação
A planicidade da superfície das anilhas, aliada à
qualidade do material utilizado na sua produção,
asseguram a sua fácil colocação
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GESTÃO DE ÁGUA

CAIXA DE CONTADOR
Acessórios para instalação

Porta e aro

Vidro transparente

Possibilidade de fornecimento em separado,
para instalação em nichos em alvenaria
ou betão ou para substituição em caixas
já instaladas

Facilidade de leitura do contador de água

A caixa para contador tem como objectivo a
protecção do contador de água e dos respectivos
acessórios utilizados na sua instalação, sendo
fornecida com chave triangular
As características técnicas e dimensionais da caixa
asseguram condições ideais para os trabalhos de
instalação, manutenção e leitura do contador de
água

Qualidade
A caixa é fabricada em PP, com vidro transparente
em PS, de modo a garantir resistência aos UV,
estabilidade e durabilidade
Facilidade de colocação
A possibilidade de instalação da caixa e da porta em
conjunto ou em separado, facilita a colocação mural
da caixa e / ou a substituição da porta, em caso de
vandalismo, sem necessidade de remoção do
contador ou de qualquer obra de construção civil

