MMA Flex

Det flexibla radiatorkopplet för alla installationer

Möjligheternas radiatorkoppel...
Valfri anslutning
mot radiatorn

Valfri reglering

Termostat MTW

MAH 1/2”
Nippel + mutter 3/8”
eller 1/2”
• Dold injustering kv 0,01 – 0,7
• Vridbart ventilhus

Termostat MTWZ med separat givare

• För samtliga radiatorhöjder
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Termostat ENTL med separat
givare och ratt

Termoställdon VMO/VMC
• Vändbar fördelare för
valfri anslutning
• Med avstängning
• För 1- eller 2-rörssystem

Handratt ENH

Valfri anslutning
mot rörnätet

Kompressionskoppling

Gängade rör, rak

Gängade rör, vinkel

Plaströrskoppling

Alupexkoppling

Presskoppling

...med smarta fördelar...
MMA Flex levereras komplett och klart från din grossist
anpassad för radiatortyp, höjd och anslutning. Det gör ditt
jobb enkelt.

• Vridbart ventilhus gör det är lätt att installera termostaten

Men för att göra ditt jobb ännu enklare och smidigare har
vi dessutom utvecklat ett antal unika, smarta detaljer.

• Kan utrustas med reglerdon av alla slag

• Beställes för 1- eller 2-rörssystem
• Valfri anslutning mot rörnätet
• Samma anslutning sedan mer än 30 år: aldrig problem att
byta till ny termostat.

Det är kanske inte så underligt att MMA Flex är så omtyckt?
• Kan anslutas från botten, sida eller uppifrån

Bottenanslutning

Sidoanslutning

Toppanslutning

...och unika detaljer

17° 30°

Korskoppling
Hjälper dig att skifta tillopp och retur
utan ingrepp i rörsystemet

Flexkoppling
Kommer kopplingsledningen upp snett är
det lätt fixat. Flexkopplingen kan vridas
fritt 17-30°.

Förbigångsrör
Används när du t ex tar bort en radiator
och ska vidarekoppla flödet i 1- rörssystem.

40 mm

30 mm

40 mm

6 mm
15 mm

Förlängningskoppling
För ”teleskopisk” anslutning, 6-30 mm.
Skjut in röret i kopplingen och spänn fast.
Passar både 12 och 15 mm rör.

Vinkelkoppling
Med dessa får du rätt c/c avstånd till
radiatorns anslutningar

Excenterkoppling c/c 15 mm
Gör det möjligt att anpassa tillopp och
retur till rätt c/c-mått, 40 mm

Radiatorkoppel Flexibel
Radiatorkopplet Flexibel används vid mittkopplade
radiatorsystem och ger en flexibel anslutning till rörnätet.
Anslutningen kan då göras på valfri sida av radiatorn.
En annan av Flexibels fördelar är att radiatorn kan göras
fällbar för rengörning.

2-rörssystem
Vid 2-rörssystem kan tillopp- och returledningarna
av plaströr anslutas direkt till radiatorkopplet. Skarvnippel och plaströrskoppling finns som tillbehör för
alternativa anslutningssätt.

FLK 10 för enkelpanel
utan konvektor plåtar

FLK 20 för enkelpanel
med konverktor plåtar
och dubbelpanel

• Lämpar sig för både
1-rörs och 2-rörssystem

• Plaströrskoppling
G1/2”/16/2,1 medföljer

• Kompletteras med valfritt
manöverdon

• Avstängning i returen

• Dold injustering med
precision kV 0,01-0,5

• Valfri anslutning
höger/vänster

1-rörssystem
Vid 1-rörssystem kompletteras installationen med en
FEA-PL-fördelare, som levereras komplett med 2 st
kopplingar för plaströr M22/15/16/2,1.

Plaströrskoppling
Skarvnippel SN 22

Kompressions
koppling

Gängade rör,
rak

Gängade rör,
vinkel

Plaströrskoppling

Alupexkoppling

Presskoppling
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