
tűztér technikai rajz
teljesítmény  

levegő(kW)

teljesítmény 

víztér(kW)

vízmennyiség 

(l)

acél 

vastagsága

samott 

vastagsága
füstcső (mm)

ár (EURO) 

nettó

1 7 75 5mm 45mm 180 1045

Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

1 9 76 5mm 45mm 200 1157
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Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

1 11 82 5mm 45mm 180 1255

1 13 85 5mm 45mm 200 1295



tűztér technikai rajz
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Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

1 14 82 5mm 45mm 200 1347

1 17 92 5mm 45mm 200 1422



tűztér technikai rajz
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Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

1 19 108 5mm 45mm 200 1470

1 20 102 5mm 45mm 200 1499

1 25 126 5mm 45mm 200 1570
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Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

2 12

85                     

Tisztító ajtóval 

ellátva

5mm 45mm 200 1521

2 18

108                    

Tisztító ajtóval 

ellátva

5mm 45mm 200 1696
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Byrski vízteres tűzterek árjegyzéke

Vízteres tűzterek

Az összes vízteres tűztér külső levegő bevezetéssel és klapkával ellátott füstkivezetéssel 

rendelkezik. Zárt rendszerekhez lettek kifejlesztve. Túlfűttés elleni biztonsági 

hűttőrendszerrel lettek ellátva. Tűzterük samottbéléses

www.deltako.hu 

info@deltako.sk 

00421948052011

2 24

126                

Tisztító ajtóval 

ellátva

5mm 45mm 200 1821

A készülékekre 5 év garanciát vállalunk

A tűzterek ajtajai a képekkel ellentétben belső (nem látható) rögzítéssel készülnek!


