
RAUTHERM 
SPEED HKV-D P
Compact, ușor de instalat, fiabil
#expectmore  



Țeavă 
RAUTHERM SPEED K

Țeavă 
RAUTHERM SPEED

Țeavă 
RAUTHERM S

De încredere
pentru utilizare în 
rezidențial și clădiri 
comerciale.

Simplu
de utilizat. 

Compact
Bară de distribuție unică.

Versatil
datorită gamei extinse 
de accesorii și piese de 
schimb - toate de la un 
o singură sursă.

Rezultate maxime de la sistemul 
de încălzire/răcire

De la rezidentiale la 
proiecte majore:
Oferim sisteme 
personalizate pentru 
aplicații rezidențiale, 
precum și o gamă largă 
de soluții pentru aplicații 
comerciale.

Distribuitorul din polimer RAUTHERM SPEED  
HKV-D P - fiabil, simplu, compact, versatil.

Beneficiați de soluții complete pentru încălzirea/
răcirea suprafețelor. De la sistemul de instalații, 
țevi și distribuitoare, până la controlul sistemului 
și dezumidificatoare.

Conectori reversibili pentru 
țevile REHAU RAUTHERM 
SPEED 16, RAUTHERM 
SPEED K 16 sau  
RAUTHERM S 17.
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RAUTHERM SPEED HKV-D P

 ▪ Bară de distribuție unică - turul și returul 
sunt separate termic într-o singură bară 
de distribuție, ceea ce face ca instalarea 
să fie simplă și la îndemână.

 ▪ În plus, sistemul RAUTHERM SPEED 
HKV-D P poate fi fixat în dulapul 
REHAU doar printr-un click.

 ▪ Având posibilitatea de a alege dacă să 
conectați de jos sau din lateral simplifică 
instalarea. Cu ajutorul setului de 
extensie, un circuit de încălzire supli-
mentar poate fi adăugat în distribuitor 
fără nicio problemă.

Compact, simplu, fiabil - deschide noi posibilități!

Avantajele pe scurt
 ▪ Corp unitar al distribuitorului pentru o insta-

lare la îndemână
 ▪ Conectori reversibili SPEED pentru o conec-

tare rapidă și sigură a circuitului de încălzire
 ▪ Fixat la locul său în dulapul distribuitorului cu 

un singur click
 ▪ Racordare primară variabilă de jos
 ▪ sau din lateral
 ▪ Setul de extensie vă permite să adăugați un 

circuit de încălzire suplimentar
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Documentul este protejat prin dreptul de autor. Ne rezervăm 
astfel drepturile, în special cele privind traducerile, publicarea 
ulterioară, preluarea de imagini, transmiterea pe calea 
undelor, reproducerea cu mijloace foto-mecanice sau alte căi 
asemănătoare precum şi stocarea în sisteme de prelucrare a 
datelor.

Asistența noastră cu privire la utilizare, pe care o acordăm verbal 
sau în scris, se bazează pe o experiență îndelungată și premise 
standardizate și se realizează pe baza celor mai bune cunoștințe 
ale noastre. Scopul utilizării produselor REHAU este descris la 
final în prospectul tehnic. Respectiva versiune valabilă poate fi 
consultată online pe www.rehau.com/TI. 
Implementarea, utilizarea și prelucrarea produselor are loc în 

afara posibilităților noastre de control și fac parte din acest 
motiv exclusiv din domeniul de răspundere al respectivului 
implementator/utilizator/prelucrător. Dacă apare totuși 
problema răspunderii, aceasta se bazează exclusiv pe condițiile 
noastre de livrare și plată, care pot fi accesate pe 
www.rehau.com/conditions, în măsura în care nu s-a convenit 
altfel în scris cu REHAU. Acest lucru este valabil și pentru solic-
itările privind garanția, având în vedere că garanția se referă la 
calitatea nealterată a produselor noastre conform specificațiilor. 
Ne rezervăm dreptul de a opera modificări tehnice. 
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