
Foto kód zboží název mj
základní cena 

ZC (bez DPH)

Regulátory tlaku plynu MIX
Dvoustupňové regulátory tlaku plynu MIX

MIX-10, MIX 25 I - PŘÍMÉ PROVEDENÍ

0101214025 MIX-10 I regulátor tlaku plynu, bez šroubení ks 1 755,00

0101214535 MIX-25 I regulátor tlaku plynu, bez šroubení ks 1 755,00

K regulátoru jsou zapotřebí 2ks nátrubku + 2ks 

matice

0101999125
MIX- nátrubek 1" k regulátoru (šroubení k 

regulátoru)
ks 27,00

0101999532
MIX- matice 5/4" k regulátoru (šroubení k 

regulátoru)
ks 21,00

MIX-10, MIX 25 L - ROHOVÉ PROVEDENÍ

0101214125 MIX-10 L regulátor tlaku plynu, bez šroubení ks 1 947,00

0101214635 MIX-25 L regulátor tlaku plynu, bez šroubení ks 1 947,00

0101998015 MIX- koleno připojovací DN 15 ks 60,00

Regulátory jsou určeny ke snižování přetlaku zemního plynu při vstupním tlaku 0,01-0,5 MPa na výstupní tlak konstantní hodnoty 2,0 kPa.

Mají zabudovaný pojistný ventil a bezpečnostní rychlouzávěr nezávislý na regulační části, jistící regulátor při vzestupu nebo poklesu tlaku mimo přístupnou 

mez.

Sídlo: Nádražní 982, 696 42 VRACOV, tel.: 530 331 911, mobil: 725 895 819

Kanceláře: nám. Míru 616, 696 42 VRACOV                           www.exmobi.cz

- z níže uvedených základních cen budou obchodním partnerům poskytnuty rabaty dle 

individuálních podmínek po vzájemném jednání

- platnost cen je od 1.září 2019 do jejich další aktualizace

- všechny ceny jsou uvedeny bez DPH

Regulátor MIX-10 a MIX-25 v rohovém provedení - označení “L”

Rohové připojení na jehož vstupu je sférokonické napojení s 3/4" převlečnou maticí. Výstupní část regulátoru je vybavena 5/4" převlečnou maticí k 

přímému napojení na plynoměr. Ideální způsob připojení vhodný do malých prostor.

Rozměry pro připojení: A - 103 mm, B - 60 mm

Součástí regulátoru je filtr, pryžové těsnění a připojovací šroubení.

Přechodka pro sférokónické připojení NENÍ v ceně regulátoru.

Jednotná cena 60,00 Kč bez DPH.

Regulátor MIX-10 a MIX-25 v přímém provedení - označení “I”

Základní připojení s 1" vnějším závitem určeným pro převlečnou matici. Tento druh a připojovací rozměr je shodný s regulátory BINOM používanými v 

České republice (např. KHS, EKB apod.).

Rozměry pro připojení: A - 166 mm

Součástí regulátoru je filtr, pryžové těsnění a návod na montáž a obsluhu s osvědčením o jakosti a kompletnosti výrobku. U typu I NENÍ 1” připojovací 

šroubení zahrnuto  v ceně.

Jednotná cena 48,-Kč/sadu bez DPH. K regulátoru jsou zapotřebí 2 ks přip. šroubení.


