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REMS Hurrican H El tipi ek fitting yeri açma tertibatı

Alman Kalite Ürünü

Rasyonel bir biçimde borular üzerinde T-çıkışlarının  
fittingsiz boru tesisatı, olarak oluşturulmaları için  
geliştirilmiş ekonomik nitelikte el aleti. 
Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular Ø 10 – 22 mm
 Ø ⅜ – ⅞"
 s ≤ 1,5 mm

REMS Hurrican H – T-çıkışlarını kendiniz yapın.  
Uygun maliyetli. Döşenmiş boru sistemleri  
üzerinde de uygulama imkanı.  

Sistem avantajı
REMS Hurrican H, REMS Hurrican ve REMS Twist/Hurrican için tek tipte ek fitting 
yeri açma tertibatı. Basit ve ekonomik depolama koşulları. Karıştırma olasılığı yok. 

Maliyet avantajı
T-parçaları, depolama ve tedarik etme maliyetleri bulunmamaktadır. Lehim yerle-
rinden, presleme bağlantılarından ve çalışma zamanından tasarruf edilmektedir. 
Daha az sayıda boru bağlantıları sayesinde daha yüksek tesisat emniyeti sağlan-
maktadır.

Yapılış biçimi
Kompakt, kullanışlı ve hafif olarak tasarlanmıştır. Her yerde tek elle ve aynı zamanda 
döşenmiş boru tesisatlarında kullanılabilir. Puntalama aletiyle işaretleme gerek-
tirmeden noktasal hassas biçimde delme işlemi için delme kafası, delme derinliği 
dayanağını T çıkışının büyüklüğüne uygun ayarlama olanağı. İlave edilen manşon 
kısmının boru içine sarkmasından dolayı, boru çapının daralmasına izin vermemek 
için, ilave boru parçasının açılan yerine giriş miktarı sınırlanmaktadır. Alet tutucuyu 
boruya sabitlemek için pratik ayarlı pense, aksesuar olarak temin edilebilir.

Delme kafasının tahriği
Sıradan matkapla tahrik edilir. 

El tipi ek fitting yeri açma tertibatları
Fitting yer açma tertibatlarının özel konstrüksiyonu sayesinde çapaksız ve yırtılmalar 
olmaksızın ve aynı zamanda merkezlendirilmiş biçimde ek fitting yerlerinin açılmaları 
sağlanmaktadır. Bu özellikler sayesinde artı işlemlere gerek kalmamaktadır.

Alet tutucunun tahriği
Piyasada sunulan vargel (çır çır) sistemli kollar veya 11 numaralı uzun anahtar, 
yada cıvata anahtarıyla. REMS Twist/Hurrican makinesi ayrıca satın alınarak 
elektrikli ek fitting yeri açma makinesine dönüştürülebilir.

Teslimat kapsamı
REMS Hurrican H seti. Sert ve yumuşak nitelikte bakır borular için geliştirilmiş, 
Ø 10 – 22 mm, Ø ⅜ – ⅞", s ≤ 1,5 mm çaplarına uygun ek fitting yeri açma tertibatı. 
Takım tutucusu, delme kafası, manşon tutma pensesi ve yağlama maddesi.  
Ek fitting yeri açma takımları seçmeli olarak mm veya Inch ölçülerinde teslim  
edilmektedir. Sağlam çanta içerisinde.
Adlandırma Art.-No.
Seti 12 + 15 + 18 + 22 151003 R
Seti 12 + 14 + 16 + 18 + 22 151004 R
Seti ⅜ + ½ + ⅝ + ¾ + ⅞" 151005 R

Aksesuar

Adlandırma Borular Ø mm/Inch Art.-No.
Ek fitting yeri açma  
tertibatı

10 151105 R
12 151110 R
14 151120 R
15 151125 R
16 151130 R
18 151140 R
20 151145 R
22 151150 R

⅜" 151155 R
½" 151160 R
⅝" 151165 R
¾" 151170 R
⅞" 151175 R

REMS Twist/Hurrican tahrik mak.  kontra tutuculu alet 151402 R220
Takım tutucusunun sabitleştirilmesi  
için ayarlı pense tertibatı 076117
Takım tutucusu 151200 R
Delme kafası 151210 RMM
1 adet ayarlı tutma pensesi 151230 R
Vargel anahtar ½"  (tır tır) 074021
11 numaralı uzun anahtar 074041
Yağlama maddesi  (kutu) 151240
Bölmeli çanta 151618 R


