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Radiadores

Série Estela

Série Aral

• Corpo fabricado em latão 
estampado com acabamento 
niquelado.
• Incorpora união de 
compressão para tubo de 
cobre.

• Corpo fabricado em latão 
estampado com acabamento 
cromado mate.
• Simples regulação.
• A rosca da união incorpora 
uma junta especial que 
permite a montagem direta 
no emissor, sem necessidade 
de usar linho ou teflon.

• A rosca da união incorpora 
uma junta especial que 
permite a montagem direta 
no emissor, sem necessidade 
de usar linho ou teflon.
• Estanquidade da ligação do 
corpo da torneira e da união 
com fecho através de anilha 
de plástico.

• Fecho hermético da 
passagem de água para 
o emissor sem esvaziar a 
instalação nem interromper 
o funcionamento dos outros 
emissores do circuito.

• Corpo e mecanismo de 
fecho e abertura idêntico para 
torneira e união com fecho.
• Volante de acionamento da 
torneira branco RAL 9010 
e de forma quadrada para 
facilitar o manuseamento.

• Permite orientar as ligações 
em qualquer posição. 
Distância do centro da união 
aos orifícios de ligação, 26 
mm, permitindo colocar 
a válvula com as ligações 
horizontais à instalação em 
qualquer tipo de emissor.

• Tampão mecanismo de 
fecho e abertura da união 
com fecho de cor branca e 
forma cilíndrica.
• Temperatura máxima 
trabalho: 110°C.
• Pressão máxima trabalho: 
10 bar.

Torneira e união com fecho 
Estela bitubo esquadria

Ø 1/2”

Tubo cobre 13-15 (*)

Referência 193018004

PVP 13,50 €

Torneira Aral monotubo 
rosca macho

Ø 1/2”

Tubo cobre 16

Referência 193008015

PVP 13,50 €
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1. Corpo
2. Distribuidor
3. União 1/2’’
4. Porca
5. Sonda
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• Torneira reversível, permite 
inverter a ligação da tubagem 
de ida com a de retorno sem 
variação significativa de perda 
de carga.
• Temperatura máxima 
trabalho: 110°C.
• Pressão máxima trabalho: 
10 bar.

(*) Incorpora união de compressão cromada para tubo de 
cobre 13-15. 
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Torneiras


