
Regulatoare de presiune de gaz pentru autorulote și rulote

Instalație pt doua butelii MULTIMATIK

Produce o presiune constantă în 2 nivele de reglare și în acest fel, asigură un debit maxim. 

Datorită procesului de comutare automată,butelia de rezervă este întotdeauna funcționabilă.

Pentru autorulote și rulote.Nu este pentru utilizarea în timpul călătoriei!

• autom. comutare fără întrerupere 

• DVGW testat

• supapă de aerisire si de siguranță  integrată

• afișaj vizual (verde = operare / red = back-up sau gol)

• Conexiune: KLF X M20; ieșire SRV 8 mm ;Incl. 2 furtune HP (450 mm).

Livrat fără accesorii de conectare (robineți de oprire, îmbinări de țevi).

50 mbar 9933196 € 99,95

cu supapă de control 9950800 € 119,00

• ieșire SRV 10 mm

30 mbar 9933197 € 99,95

cu supapă de control 9950800 € 119,00

TGO afișare la distanță pentru Multimatik Supapă de verificare cu obturatoare

Afișaj la distanță cu 4 m cablu și

comutator de testare, adaptabil

și pentru adaptarea ulterioară

Multimatik 2 buteli model de 

sistem anul 2010 și mai nou, cu 

inserție magnetică în zona de 

afișare verde.

9950803 € 59,95

10 mm x SRV AG 3/8 "conic. Ideal pentru retehnologizarea 

instalațiilor existente.

9950804 € 17,95



TGO Multimatik CPU sistem 2 butelii

Multimatik CPU schimbă automat butelia goala cu cea plina de rezervă.

Panoul de control și trecere din interiorul vehiculului vă anunță despre starea sistemului de gaz.

Operează frigidere, instalații de încălzire sau de alte aparate în timpul deplasării, și sunteti mereu în 

siguranță. În cazuri de urgență, patentatul “Crash Protection Unit” - CPU oprește alimentarea de gaz 

prevenind astfel cele mai rele scenarii.

Cu furtun de înaltă presiune și de protecție a furtunului de rupere, acesta îndeplinește toate directivele UE 

în sisteme de încălzire în conformitate cu 2001/56 / CE incl. regulile speciale pentru Franța.

în cazul unei frânãri violente, accidente sau pante neobișnuit de extreme , procesorul electronic închide 

imediat alimentarea de gaz. În plus, aproape toate dispozitivele de avertizare comune a gazelor pot fi 

conectate direct la componentele electronice CPU.

În cazul unei alarme de gaz, alimentarea de gaz este, de asemenea, imediat întreruptă pentru siguranța 

dumneavoastră. CPU-ul oferă cel mai bun confort cu siguranta maxima in timp ce sunteti parcati sau 

conduceți.

presiune 30 mbar, capacitate de debit 1,5 kg / h, controlerul de intrare cu filet exterior M 20 x 1,5.

9950801 € 219,00

TGO afișare la distanță pentru Multimatik Kit furtun de înaltă presiune

cu cablu de conectare 4 m pentru

 Multimatik CPU sistem 2 butelii.

vă informează în mod convenabil

starea de funcționare a cilindrilor 

de gaz în orice moment de pe

panoul de control, în interior. De înaltă presiune din cauciuc kit furtun de iarna rezistent pana 

9950802 € 49,95 la -30 ° C. Furtun cu protecție rupere cu Combo conexiune 

directă cilindru și ieșire 45° x ÜM-M20 x 1.5.

Lungime 450 mm 9950808 € 26,95

Lungime 750 mm 9950809 € 27,95

Lungime 1500 mm 9950807 € 34,95



instalații de gaz

Supapa de reglare a debitului de gaz Supapă cu două căi

Supapă butelie de siguranță  - alamă

Conexiune:G 1/4”LH-ÜM x 2 x G1/4”LH-KN.

9933015 € 7,75

Conexiune:G 1/4”LH-ÜM x G1/4”LH-KN.

9933014 € 5,75

        pt conectarea la buteliile de gaz Campingaz®.

EURO Set Euro Füll Set Conexiune: CG (M 16 x 1,5) x AG KLF.

9933062 € 14,50

Adaptator Jumbo

Pentru conectarea unui regulator de presiune cu pentru umplerea buteliilor de gaz germane de catre 

o conexiune germană la buteliile de gaz de pe benzinarii europene autorizate.Format din 4 piese .

piața europeană.Format din 4 piese de legătură. D1 = I, CH,

1 = I, CH, D2 = I, GR,

2 = I, GR, D3 = B, DK, FIN, L, N, A, P,CH, I, S

3 = B, DK, FIN, L, N, A, P, CH, I,S D4 = DK, F, NL, I, A, CH, E

4 = DK, F, NL, I, A, CH, E 9955050 € 19,50 Adaptator Jumbo Quick On 35mm. Ieșire :

9955090 € 18,85 W21.8 x ¼“LH. Pentru utilizarea de regulatoare de 

presiune cu conexiune DE în Spania, Portugalia,

 Danemarca, Irlanda, Norvegia, Suedia.

9950806 € 22,95



instalații de gaz Furtun gaz, cauciuc cu armătură textila.

Furtun gaz, din plastic cu inserție 

Furtun gaz, cauciuc cu armătură textila.

Rezistent la frig - 30 °

Conexiune: G1/4”LH-ÜM x SRV 8 mm.

Conexiune: 2 x G1/4”LH-ÜM. Lung(cm) Art.-Nr. Preț

Lung(cm) Art.-Nr. Preț 40 9933035 € 5,25

40 9933029 € 4,25 80 9933036 € 6,75 Rezistent la frig - 30 °

80 9933032 € 5,50 100 9933037 € 8,75 Conexiune: G1/4”LH-ÜM x SRV 10 mm.

150 9933033 € 7,75 200 9933038 € 13,25 Lung(cm) 40 9933039 € 6,75

300 9933034 € 10,50

Furtun gaz, cauciuc cu armătură textila. conector

Furtun gaz, cauciuc cu armătură textila.

Rezistent la frig - 30 °

Rezistent la frig - 30 ° Conexiune: SRV 8 mm x RST.

Conexiune: G1/4”LH-ÜM x fișă de conectare Lung(cm) 80 9933049 € 6,95

 (pentru prize de gaz). Siguranță  automată pentru conectarea buteliilor de gaz de 33 kg 

Lung(cm) Art.-Nr. Preț la un regulator DIN.

30 9933046 € 4,95 9955060 € 5,95

80 9933047 € 6,25

150 9933048 € 9,95

previne evacuare de gaz în caz de deteriorare a

furtunului.1,5 kg / h, materialul alamă.

50 mbar 9933056 € 12,95

30 mbar 9933057 € 12,95



instalații de gaz

Distribuitoare gaz, alamă supapă cu cuplă rapidă

Intrare: SRV 8,Ieșire: fiecare SRV 8 SRV 8 x 8 mm cuplare, alamă

prize Ieșire (mm) Art.-Nr. Preț 9933008 € 45,95

1 2 8 9933003 € 31,95

2 3 8 9933002 € 59,95

fără poză 3 10 9933064 € 63,95

3 4 8 9933001 € 82,95

fără poză 4 10 9933063 € 83,95

Cuplaj gaz cu mufă de 8 mm x 8 SRV,alamă

Robinet Închidere Robinet Închidere 9933009 € 11,95

Cuplaj gaz fara mufă de  8 SRV,alamă

9933011 € 10,95

Mufă, 8 mm, alamă

9933013 € 2,95

 2 x SRV8, alamă RST 8 x SRV 8, alamă WA (cot montaj) șurub de conectare

9933005 € 17,95 9933006 € 20,95 pentru conectarea la plite de uz casnic (1/2 ")

Inel de tăiere 5 buc, oțel, galvanizat la SRV 8 mm,Din otel galvanizat

8 mm 9933023 € 2,50 9933021 € 9,50

10 mm 9933069 € 2,50



instalații de gaz

piulița de cuplare

Bucată de trecere - unghi

Conductă de gaz, de 8 x 1 mm

conform DIN 2393,testate cu curenți turbionari  

12-15 my galvanizat, cromat, acoperit cu plastic.

Pret pe bucata

2 buc , oțel, galvanizat Conductă de gaz de 8 x 1 mm

8 mm 9933022 € 1,95 1m 9933840 € 7,95

10 mm 9933068 € 1,95 2m 9933820 € 16,95 dreapta/stânga(G 1/4 LH-ÜM x SRV 8 mm),

3m 9933830 € 24,95 alamă 9933026 € 9,50

Bucată de trecere 6m 9933860 € 47,95

Bucată de trecere

Conductă de gaz de 10 x 1 mm

1m 9933841 € 7,95

2m 9933821 € 16,95

dreapta / stânga 3m 9933831 € 23,95

(G 1/4 LH-ÜM x SRV 8 mm), 6m 9933861 € 46,95 G 1/4 LH-KN x RST 8 mm,alamă

alamă 9933025 € 2,90 9933028 € 2,50

spray pt căutare

Dopuri 1 buc , alamă A scurgerilor de gaz Conector furtun 

125 ml

9933120 € 4,50

400 ml

9933100 € 5,50

8 mm 9933024 € 1,95 de ambele părți G 1/4 LH-KN,alamă

10 mm 9933070 € 1,95 9933027 € 2,50



instalații de gaz

fitinguri inel cu de tăiere pentru conductă de gaz (8 mm + 10 mm), 1 buc

1 | 2 | 3 | 4 |

Abb. Tip SVR Ieșire (mm) Art.-Nr. Preț

1 | G 8 9933017 € 2,50

fără poză G 10 9933065 € 3,50

2 | W 8 9933018 € 4,95

fără poză W 10 9933066 € 5,50

3 | T 8 9933019 € 5,50

fără poză T *10 9933067 € 6,50

4 | R *8/10 9933020 € 4,25

Regulatoare de presiune de gaz pentru autorulote și rulote Regulator gaz cu supapa de siguranta.

Regulator gaz cu supapa de siguranta.

Conexiune: KLF X G1 / 4 "LH-KN.

50 mbar (1,5 kg/h) 9933050 € 8,95

30 mbar (0,8 kg/h) 9933052 € 10,25

Presiune de intrare 0,3 - 16 bar.

Conexiune: KLF x G 1/4 "LH-KN.

30 mbar(1.2 kg / h) 9933054 € 12,95



Regulatoare de presiune de gaz pentru autorulote și rulote

Regulator gaz cu supapa de siguranta.

Regulator gaz cu supapa de siguranta si manometru.

Presiune de intrare 0,3 - 16 bar.

Conexiune: KLF x G 1/4 "LH-KN.

30 mbar(1,5 kg/h) 9933055 € 29,95

Conexiune: KLF X G1 / 4 "LH-KN.

50 mbar (1,5 kg/h) 9933051 € 19,95

Regulator de gaz 30 mbar (0,8 kg/h) 9933053 € 19,95

Reductor

Reductor de presiune de la 50 până la 30 mbar. 

Ambele părți au 8 mm SRV.Pentru montajul direct 

în fața  consumatorilor de 30 mbar pentru a fi în 

măsură să se utilizeze în sisteme de 50 mbar.

9950805 € 29,95

1,2 kg / h, 30 mbar, M20 x 1,5 x M 14 x 1,5. montare 

pe perete la rulotă / autorulotă cu supapă de siguranță 

pe panoul de fixare perete. EN 12864 Anexa D, 

presiunea de intrare 0,3 - 16 bar.

9950798 € 12,95



Regulatoare de presiune de gaz pentru aer liber si camping

sunt interzise pentru vehicule !

Regulator gaz 

Regulator gaz 

(1.5 kg / h) fără supapă de siguranță.

Conexiune: KLF x G 1/4 "LH-KN.

50 mbar 9933058 € 6,25

30 mbar 9933059 € 7,25

Regulator gaz 

(1,0 kg/h) fără supapă de siguranță.

pentru 11 setări diferite de presiune .

fără supapă de siguranță. Conexiune: KLF X G1 / 4 "LH-KN.

Pt conectarea la butelii de gaz Campingaz®. 25-50 mbar (reglabil).

Conexiune: CG X G1 / 4 "LH-KN. 9933061 € 15,50

50 mbar (1,0 kg/h) 9933060 € 9,95


