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Øvrigt tilbehør 

 
 

Flydende sug 

• Bruges primært i tanke til flybrændstof 

• Udført i aluminium 

• Leveres i størrelserne DN50, DN80 og DN100 

• Inkl. checkwire til kontrol af funktion 

 
 

Indvendige varmerør 

• Til varmt vand eller damp 

• Udføres i sort stål eller rustfrit stål efter behov / medie 

• Kan også laves som en spiral omkring sugerør 

 
 

Isolering af nedgravet tank 

• Kan laves på alle CGH jordtanke op til 100 m³ 

• Isolering med 100 mm PUR skum 

• Beklædning med aluminium dækplade 

• Beklædning med rodbestandig PVC folie 

 

TCI Fogs rør 

• Installeres i endeløse baner uden samlinger 

• Kan leveres i ½”, ¾” og 1” 

• Skal altid installeres i føringsrør 

• Koblinger monteres uden brug af specielt værktøj 

  

TCI føringsrør 

• Installeres i endeløse baner uden samlinger 

• Kan leveres i 3½”, 4½” og 6” 

 

  

TCI Easy Fit gennemføringer 

• Hurtig og let installation – kun ét hul skal bores 

• Vandtæt gennemføring 

• Kan bruge i plast-, stål- og glasfiberskakte 

• Kan bruges til alle typer rør og diametre 
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Påfyldningskobling model TW 

• Kan leveres i 2”, 3” og 4” 

• Standard udførelse i messing. 

• Kan også leveres i aluminium og rustfrit stål AISI316 

• Kan aflåses med hængelås (medfølger ikke) 

 

  

Påfyldningskobling model TODO 

• Drypfri kobling 

• Lagerføres i 2” og 3” i aluminium og rustfrit stål AISI316 

• Kan leveres med beskyttede gummidæksel 

  

  

Påfyldningskobling model ”villa kobling Sverige” 

• Messing 

• Lagerføres i 2” 

 

  

Påfyldningskobling model ”villa kobling Danmark” 

• 2” udvendigt gevind 

• Zink 

• Kan aflåses med hængelås (medfølger ikke) 

 

  

Påfyldningskobling model ”villa kobling Danmark” 

• 2” indvendigt gevind 

• Zink 

• Kan aflåses med hængelås (medfølger ikke) 

 

 


