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Vodný program Honeywell
Skladové položky

SERVIS A VÝKON WWW.GIENGER.SK

Skratka 1 Názov tovaru DPC 

HOND04FM-1/2A
Regulátor tlaku, vnútorný závit 1/2", vonkajší závit 3/4", max.70°C, vstupný tlak 
max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,4

21,00

HOND04FM-3/4A
Regulátor tlaku, vnútorný závit 3/4", vonkajší závit 1", max.70°C, vstupný tlak 
max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=2,6

27,00

Regulátor tlaku D04FM-A s vnútorným aj vonkajším závitom

Malý redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní 
 vstupného tlaku. Je vhodný pre malé prietoky napr. pred ohrievač TV alebo pre bytové jednotky.

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HOND05FS-3/4A
Regulátor tlaku , 3/4", šróbenie,  max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, 
výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,5

51,50

HOND05FS-1A
Regulátor tlaku , 1", šróbenie,  max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, 
výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,7

62,50

Redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní vstupného 
tlaku. Je vhodný pre rodinné domy a bytové jednotky. Nastavený tlak je zobrazený na stupnici.

Regulátor tlaku D05FS-A

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HOND05FS-3/4E
Regulátor tlaku , 3/4",vnútorný závit,  max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, 
výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,5

50,00

HOND05FS-1E
Regulátor tlaku , 1", vnútorný závit,  max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, 
výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,7

59,00

Regulátor tlaku D05FS-E bez šróbenia 

Redukčný ventil tlaku s vyváženou kuželkou, ktorý udržiava nastavený tlak aj pri kolísaní vstupného 
tlaku. Je vhodný pre rodinné domy a priemyselné aplikácie. Nastavený tlak je zobrazený na stupnici. 
Má zabudovaný jemný filter ako ochranu pred nečistotami. 

Regulátor tlaku D06F-A bez manometra

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HOND06F-3/4A
Regulátor tlaku 3/4", šróbenie,  max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 
1,5 - 6 bar, Kvs=3,1, priesvitná miska,

80,00

HOND06F-1A
Regulátor tlaku   1", šróbenie,  max. 40°C, vstupný tlak max.16 bar, výstupný tlak 
1,5 - 6 bar, Kvs=5,8, priesvitná miska,

107,00

DOPREDAJ! 
Platí do vypredania zásob

DOPREDAJ! 
Platí do vypredania zásob
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Platí pre zmluvných obchodných partnerov GC SKUPINY. Ceny sú uvedené bez DPH. Obrázky sú ilustračné.

Jemný odkalovací filter Mini Plus slúži na zachytávanie mechanických nečistôt. Je vhodný pre rodinné 
domy a priemyselné aplikácie. Usadeniny zachytené na dne misky filtra sa jednoducho vypláchnu otvo-
rením guľového ventilu. Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov.

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HONFF06-3/4AA Vodný filter 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, sitko 100 µm 54,00
HONFF06-1AA Vodný filter 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, sitko 100 µm 64,50

Vodný filter FF06-AA do 40°C

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HONFF06-3/4AAM Vodný filter 3/4", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, sitko 100 µm 98,50
HONFF06-1AAM Vodný filter 1", šróbenie, max. 70°C, vstupný tlak max. 25 bar, sitko 100 µm 117,50

Vodný filter FF06-AAM do 70°C

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HONFK06-3/4AA
Vodný filter v kombinácii s redukčným ventilom 3/4", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak 
max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=3,1, sitko 100 µm

97,00

HONFK06-1AA
Vodný filter v kombinácii s redukčným ventilom 1", šróbenie, max. 40°C, vstupný tlak 
max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, Kvs=5,8, sitko 100 µm

118,00

Vodný filter s redukčným ventilom FK06-AA

Jemný odkalovací filter v kombinácii s redukčným ventilom slúži na zachytávanie mechanických nečistôt 
a súčasne udržiava nastavený výstupný tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. Je vhodný pre rodinné domy 
a priemyselné aplikácie. Usadeniny zachytené na dne misky filtra sa jednoducho vypláchnu otvorením 
guľového ventilu. Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov.

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HONFK74CS-3/4AA
Filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom 3/4", šróbenie, max. 
30°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, Kvs=5,8, sitko 100 µm, 
otočná príruba

166,00

HONFK74CS-1AA
Filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom 1", šróbenie, max. 
30°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5-6 bar, Kvs=6,2, sitko 100 µm, 
otočná príruba

182,00

Z74S-AN Automatika spätného preplachu 99,00

Filter so spätným preplachom a redukčným ventilom FK74CS-AA

Jemný filter so spätným preplachom v kombinácii s redukčným ventilom slúži na zachytávanie mechanických 
nečistôt a súčasne udržiava nastavený výstupný tlak aj pri kolísaní vstupného tlaku. 

• Systém spätného preplachu zabezpečí dokonalé vyčistenie sitka filtra.
• Otočná príruba umožňuje horizontálnu aj vertikálnu montáž.
• Sitko filtra z nehrdzavejúcej ocele má hustotu 100 mikrónov. 
• Zabudovaný manometer.

Regulátor tlaku D06F-AM s manometrom 

Skratka 1 Názov tovaru DPC

HOND06F-3/4AM
Regulátor tlaku 3/4", šróbenie,  max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 
bar, Kvs=3,1, priesvitná miska, manometer

80,00

HOND06F-1AM
Regulátor tlaku   1", šróbenie,  max. 40°C, vstupný tlak max. 16 bar, výstupný tlak 1,5 - 6 bar, 
Kvs=5,8, priesvitná miska, manometer

107,00


