
   VB1419E VB1220E  - -
   430 mm 545 mm - -
   300 mm 375 mm - -
	 	 	 170	mm	 180	mm	 -	 -
   435 mm 610 mm - -
   305 mm 440 mm - -
   VB1419 VB1220  VB1324 VB1730
	 	 	 435	mm	 545	mm	 640	mm	 830	mm
   300 mm 380 mm 400 mm 495 mm
   310 mm 315 mm 390 mm 460 mm
	 	 	 500	mm	 610	mm	 830	mm	 1030	mm
   360 mm 430 mm 590 mm 690 mm
   73 mm 75 mm - -
   100 mm 100 mm - -

	 	 	 VB708B	 VB910B
   152 mm 250 mm
   200 mm 335 mm
   233 mm 265 mm
	 	 	 65	mm	 48	mm
   65 mm 77 mm
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ZASTOSOWANIE
Prostokątne i okrągłe skrzynki zaworowe 
wykonane z wyjątkowo odpornego tworzywa 
sztucznego pozwalają na łatwy dostęp do 
zaworów elektrycznych oraz ręcznych, modułów 
sterujących TBOS™, dekoderów oraz innych 
urządzeń nawadniających zainstalowanych pod 
ziemią. Montaż skrzynek jest łatwy i szybki, co 
wiąże się z obniżeniem kosztów.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wykonane ze strukturalnej pianki 

polietylenowej o dużej gęstości.
• Skrzynki są wyposażone w pokrywę (za 

wyjątkiem nadstawek).
• Fabrycznie wykonane otwory na rurę. 

Dodatkowe otwory można wyciąć za pomocą 
zwykłej piłki ręcznej.

• Pokrywy zamykane na śruby na modelach 
VB910B, VB1419, VB1220, VB1324 i VB1730.

• Pokrywa skrzynki VB1419U dla modułu 
sterującego TBOS™ zamykana przy pomocy 
klucza 2049 Rain Bird.

• Dostępne nadstawki dla modeli VB1419 i VB1220.
• Skrzynki można wkładać jedna w drugą, co 

ułatwia przechowywanie.

DANE TECHNICZNE
Wytrzymałość na rozciąganie pod naciskiem: 
21.37-37,92 N/mm2 (ISO 1926)
Temperatura odkształcania: 73-82°C (ISO 75-1)
Gęstość: 0.955 g/m3 (ISO 8962)

Pokrywa VB1419U z panelem dostępu do 
zamontowania modułu sterującego TBOS™

	Okrągłe	 skrzynki	na	zawory 
ØS Średnica 
 ØB Średnica 
 H Wysokość 
 LC Otwór	na	rurę	(szerokość) 
 HC Otwór na rurę (wysokość)

SERIA VB
Skrzynki	zaworowe	z	polietylenu	o	dużej	gęstości	-	
najbardziej	profesjonalne	skrzynki	na	świecie!

MODELE
VB708B: okrągłe skrzynki z pokrywą
VB910B: okrągłe skrzynki z pokrywą zamykaną 
na śruby
VB910C: okrągła pokrywa do VB910B
VB1419, VB1220, VB1324 i VB1730: prostokątne 
skrzynki z pokrywą i zamknięciem na śruby
VB1419E i VB1220E: nadstawki bez pokrywy dla 
skrzynek VB1419 i VB1220
VB1419C i VB1220C: prostokątne pokrywy dla 
skrzynek VB1419 i VB1220 oraz dla nadstawek 
VB1419E i VB1220E
VB1419U: specjalna pokrywa TBOS™ dla skrzynki 
VB1419 i nadstawki VB1419E

Nadstawki	 	
 LS2 Długość  
 lS2 Szerokość  
 H2 Wysokość  
 LB2 Długość  
 lB2 Szerokość  
Prostokątne skrzynki na zawory
LS1 Długość
 lS1 Szerokość  
 H1 Wysokość  
 LB1 Długość  
 lB1 Szerokość  
 LC Otwór	na	rurę	(szerokość)
 HC Otwór na rurę (wysokość) 

WYMIARY

Pokrywa ze sztuczną trawą

AKCESORIA
Pokrywa VB1419U z panelem dostępu do 
zamontowania modułu sterującego TBOS™
VB1419CGR: pokrywa ze sztuczną trawą dla 
VB1419 
VB1220CGR: pokrywa ze sztuczną trawą dla 
VB1220

SKRZYNKI ZAWOROWE




