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Peł�na�ga�ma�wę�ży�przy�łą�cze�nio�wych�Tu�cai

Wąż przy łą cze nio wy to ma ły ele -

ment w in sta la cji, któ ry więk szość

swo je go ży wo ta pra cu je pod ci śnie -

niem. Czę sto nie jest on do strze ga ny

przez użyt kow ni ków, któ rzy chcąc za -

osz czę dzić lub ku pu jąc nie świa do mie,

na ra ża ją się na du że stra ty zwią za ne z

ry zy kiem za la nia ca łe go obiek tu. Na

szczę ście ist nie ją sprze daw cy i in sta -

la to rzy, któ rzy po tra fią do ra dzić i po -

le cić wy rób pew ny oraz nie za wod ny. 

Jed nym z atu tów fir my Tu cai jest

sze ro ka ga ma wy ro bów. Pro du ko wa ne

wę że do wo dy ofe ro wa ne są w roz mia -

rach od 3/8 do 2''. Uży wa ny na oplot

drut oraz za ci ski wy ko na ne są ze sta li

nie rdzew nej AISI 304 i gru bo ści 0,2

mm. Prze wód we wnętrz ny jest wy -

twa rza ny we wła snej fa bry ce z czy ste -

go EPDM. Wszyst kie wę że są do -

pusz czo ne do kon tak tu z wo dą pit ną.

Pod sta wo we gru py wę ży do wo dy to:

l Se ria TAQ (fot. 4) o śred ni cy we -

wnętrz nej 8 mm i prze pły wie no mi -

nal nym 28 l/min de dy ko wa na do

przy łą cza nia ba te rii, to a let, pi su arów.

Stan dar do wo do stęp na w dłu go ściach

od 10 do 200 cm.

l Se ria TAQ Su per o śred ni cy we -

wnętrz nej 13 mm i prze pły wie no mi -

nal nym 65 l/min de dy ko wa na do

przy łą cza nia kli ma ty za to rów, ko tłów

wi szą cych i pod grze wa czy wo dy. Stan -

dar do wo do stęp na w dłu go ściach od

15 do 100 cm.

l Se ria TAQ Extra (fot. 3) o śred ni -

cach we wnętrz nych od 19 do 50

mm i prze pły wie no mi nal nym od

120 do 1050 l/min de dy ko wa na do

przy łą cza nia ko tłów, sta cji hy dro fo -

ro wych, sta cji kli ma ty za cyj nych.

Stan dar do wo do stęp na w dłu go -

ściach od 30 do 100 cm.

l Se ria Ri ver o roz mia rach i prze pły -

wach jak wy żej przed sta wio na se ria

TAQ Extra. Pro duk ty tej se rii po sia -

da ją oplot sta lo wy gal wa ni zo wa ny, co

czy ni je tań szy mi.

Wę że o dłu go ściach nie stan dar do -

wych fa bry ka pro du ku je na za mó wie -

nie. Tem pe ra tu ra mak sy mal na pra cy

wszyst kich wę ży wod nych wy no si

110°C. Mo gą one rów nież być sto so wa -

ne w in sta la cjach z gli ko lem oraz wo dą

lo do wą. Wszyst kie wy mie nio ne gru py

wę ży w oplo cie ze sta li nie rdzew nej

ob ję te są 10-let nią gwa ran cją. 

Po za wę ża mi przy łą cze nio wy mi do

wo dy fir ma Tu cai ofe ru je:

l Wę że do ga zu Pre si nox 14800 (fot.

1) o nie ogra ni czo nym pro mie niu gię -

cia, zgod ne z ak tu al ną nor mą PN -EN

14800, do stęp ne w dłu go ściach od 50

do 200 cm.

l Ru rę kar bo wa ną Ri ver Inox w

zwo jach ze sta li kwa so od por nej AISI

316L wraz ele men ta mi do jej mon -

ta żu (na kręt ki, ny ple, uszczel ki,

pier ście nie za bez pie cza ją ce i ze sta -

wy mon ta żo we).

l Wę że prysz ni co we roz cią ga ne (fot.

2) ze sta li nie rdzew nej w dwóch wa -

rian tach: 1,5-1,95 m oraz 1,75-2,30 m.

l Na po wie trza cze (fot. 5) oszczę dza -

ją ce zu ży cie wo dy do 50% oraz ogra -

nicz ni ki prze pły wu wo dy przy ba te -

riach do 9 l/min.

Tu cai dys try bu uje swo je pro duk ty

po przez roz bu do wa ną sieć punk tów

han dlo wych w ca łym kra ju, do któ -

rych ser decz nie za pra sza my!
l An�drzej�Paw�łow�ski

www.ar ka -in sta la cje.pl
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