RAUTHERM
SPEED HKV-D P
Compacto, leve, seguro
#expectmore   
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Espere mais do aquecimento/
arrefecimento por superfícies
radiantes
O coletor polímero, com barra monocoletora para
circuitos de superfícies radiantes: seguro, leve,
compacto e versátil.

Seguro
para uso em edifícios
residenciais e comerciais.

Simples
de manusear.

Compacto
graças às barras
monocoletoras.

Versátil
com vários acessórios e
material de substituição
— tudo de um único
fornecedor.

Desde moradias
unifamiliares a grandes
edifícios:
oferecemos-lhe sistemas
especialmente adaptados
à construção residencial,
bem como inúmeras
soluções para aplicações
comerciais.

Tire partido de soluções perfeitamente coordenadas
para o aquecimento/arrefecimento por superfícies
radiantes: desde o sistema de instalação, passando
pelos tubos e tecnologia de distribuição, até ao
controlo e desumidificadores/ventilação.

Conectores SPEED
para tubos REHAU
RAUTHERM SPEED 16,
RAUTHERM SPEED K 16
ou RAUTHERM S 17.
RAUTHERM SPEED

RAUTHERM SPEED K

RAUTHERM S
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RAUTHERM SPEED HKV-D P
Compacto, leve, seguro — abrindo novos caminhos!
▪ A barra monocoletora (impulsão e
retorno termicamente separados numa
única barra coletora) permite uma
instalação fácil e prática.
▪ Para além disso, o RAUTHERM SPEED
HKV-D P pode ser fixado com um clique
na caixa do coletor.
▪ A ligação opcional a partir de baixo ou
lateral simplifica a instalação. Com os
kits de expansão, o coletor pode ser
facilmente complementado com um
circuito adicional.

Resumo das vantagens
▪ Monocoletor para montagem prática
▪ Conectores SPEED para a ligação rápida
e segura do circuito de aquecimento
▪ Fixação na caixa do coletor com um clique
▪ Ligação primária opcional a partir de baixo
ou lateral
▪ Expansão possível de um circuito adicional,

graças ao kit de expansão

A propriedade intelectual deste documento está protegida.
Estão reservados os direitos daí resultantes, em especial os
de tradução, de reimpressão, de imagens, de radiofusões,
de reprodução por meios fotomecânicos ou outros similares,
assim como o de arquivo em equipamentos para o tratamento
de dados.
A nossa assessoria, quer verbal quer escrita, baseia-se numa
experiência de longos anos, bem como em pressupostos estandardizados e resulta do nosso melhor saber. A aplicabilidade dos
produtos REHAU encontra-se descrita na informação técnica
do produto. A versão válida correspondente pode ser consultada
on-line em www.rehau.com/TI. A aplicação, a utilização e o
manuseamento dos nossos produtos efetuam-se fora das

nossas possibilidades de controlo, recaindo, portanto, dentro
da responsabilidade da pessoa que aplica/utiliza/manuseia.
Se, apesar disso, houver lugar a uma responsabilidade, esta
rege-se exclusivamente pelas nossas condições de fornecimento
e pagamento disponíveis em www. rehau.com/conditions, desde
que não tenha sido acordado outra coisa por escrito com a
REHAU. Tal também se aplica a quaisquer direitos de garantia,
em que a garantia remete para a constante qualidade dos
nossos produtos segundo as especificações por nós fornecidas.
Sujeito a alterações técnicas.
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