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HL® Sifoane pentru mașini de spălat

Informaţii de bază pentru proiectare şi execuţie
In principiu fiecare masina de spalat trebuie 
conectata la retreaua de canalizare prin 
intermediul unui sifon. HL va pune la dispozitie 
o gama larga de astfel de sifoane cu o 
multitudine de combinatii.

▲ Sifonarea
Spre deosebire de sifoanele normale pentru 
chiuvete de bucatarie sau lavoare, cele 
folosite pentru masinile de spalat sunt ascunse 
(ingropate). Acest fapt prezinta multe avantaje: 
economiseste din spatiul util, au un design 
deosebit si reduc zgomotul datorat scurgerii 
apei.

▲ Intretinerea si curatirea
Toate sifoanele HL pentru masini de spalat 
sunt prevazute cu acces pentru curatare.

▲ Etanseitatea
Prin utilizarea inelelor de tip O-ring intre 
sifon si furtun se garanteaza un grad de 
etanseitate extrem de ridicat, chiar si in cazul 
in care piulita de strangere nu este stransa 
corespunzator. Acest aspect este foarte 
important deoarece apa care este evacuata cu 
viteza din masina de spalat produce vibratii ce 
pot provoca desprinderea legaturii.

▲ Montajul
Va rugam sa va asigurati ca sifonul este 
montat pe verticala. Capacul de protectie 
de culoare rosie asigura protectia gurii 
de inspectie impotriva murdaririi in timpul 
operatiei de montaj a sifonului.In cazul in 
care instalarea se face adanc in perete este 
posibila prelungirea racordului filetat cu 
ajutorul unui niplu.

▲ Combinatii posibile
In cazul conductelor de canalizare lungi este 
posibil ca apa din sifon sa sufere fenomenul 
de suctiune ca urmare a unei ventilari 
insuficiente a conductei. Acest fenoment poate 
fi evitat prin folosirea sifoanelor cu aerator 
integrat. In afara de acestea, HL va pune la 
dispozitieo multitudine de combinatii cum sunt 
sifoanele prevazute si cu racord de alimentare 
cu apa sau cele cu racord pentru instalatia 
electrica.

Standarde relevante/Directive
EN 12056..........Sisteme de drenaj 
gravitațional în interiorul clădirilor
DIN19541..........obturatoare de mirosuri 
pentru scopuri speciale
DIN1988 normele tehnice .......... pentru 
instalaţiile de apă potabilă

HL® Sifoane pentru mașini de spălat – Produse – Prezentare generală

Sifoane

Produs

Descriere Sifoane pentru mașina 
de spălat standart/pentru 
montare îngropată sub 
perete

Sifoane pentru mașina de 
spălat pentru montare sub 
perete cu aerator

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Sifoane pentru mașina de 
spălat pentru montare sub 
perete cu combinații de 
racorduri și doze de
priză electrică

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Funcționare Pentru scurgerea de la 
maşini de spălat,
maşini de spălat vase, 
etc, cu prevenirii integrate 
pentru refulare

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu protecție de refulare 
integrată şi obturator pentru 
conexiunile care sînt mai mult 
de 4 m de ţeava de scurgere

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă şi doze 
electrice îngropate în perete

Pentru scurgerea de la maşini de 
spălat rufe, maşini de spălat vase 
etc cu racord integrat pentru o 
sursă de apă , alegerea ta

HL400 HL404.1  HL405 HL405E HL405ECO HL406 HL406.2  HL406E HL410 HL440
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HL® Sifoane pentru mașini de spălat – Produse – Prezentare generală

Produs

Descriere Sifoane pentru mașina 
de spălat standart/pentru 
montare îngropată sub 
perete

Sifoane pentru mașina de 
spălat pentru montare sub 
perete cu aerator

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Sifoane pentru mașina de 
spălat pentru montare sub 
perete cu combinații de 
racorduri și doze de
priză electrică

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Funcționare Pentru scurgerea de la 
maşini de spălat,
maşini de spălat vase, 
etc, cu prevenirii integrate 
pentru refulare

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu protecție de refulare 
integrată şi obturator pentru 
conexiunile care sînt mai mult 
de 4 m de ţeava de scurgere

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă şi doze 
electrice îngropate în perete

Pentru scurgerea de la maşini de 
spălat rufe, maşini de spălat vase 
etc cu racord integrat pentru o 
sursă de apă , alegerea ta

HL® Sifoane pentru mașini de spălat – Produse – Prezentare generală

Sifoane

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Sifoane pentru mașina de spălat 
pentru montare sub perete cu 
combinații de racorduri

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu 
combinații de racorduri și prize 
electrice

Sifon pentru mașina de spălat 
montat pe perete

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu 
obturatoare de mirosuri

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă şi supapă de 
evacuare cu protecţie de refulare 
şi aerator

Pentru scurgerea de la maşini 
de spălat rufe, maşini de spălat 
vase etc cu racord integrat la 
alimentarea cu apă şi două 
supape de evacuare cu protecţie 
de refulare şi aerator

Pentru scurgerea de maşini de 
spălat rufe, maşini de spălat vase 
etc cu racord integrat pentru apa 
de admisie, supapă de evacuare 
cu protecţie retur şi ventilaţie, şi 
priză electrică

Pentru scurgerea de la maşini de 
spălat rufe, maşini de spălat vase, 
etc, pentru montare pe suprafaţă

Pentru scurgerea de la maşini de 
spălat rufe, maşini de spălat vase, 
etc inele de montare !

Accesorii

Produs

Descriere Mașină de spălat-racord 
dublu cu anti refulare

Racord la mașina de spălat
cu anti refulare și aerator

Cot racord pentru 
mașina de spălat

Cot racord pentru 
mașina de spălat

Prelungitor filetat Prelungitor filetat

Funcționare Utilizaţi doar ca racorduri 
la două mașini de spălat.
Problema rezolvată!

Face legătura la furtunul 
mașinii de spălat

Conexiunea dintre 
furtunul mașinii de 
spălat și sifonul 
pentru mașina de 
spălat

Legătura dintre 
sifonul mașinii de 
spălat şi un 
furtun de evacuare 
8-13 mm

Prelungitor filetat 
pentru racordul 
sifonului

Pentru prelungirea fără 
sudură de la racordul de 
sifon filetate, utilizate doar
în cazul în care racordul 
filetat al sifonului nu a fost 
tăiat încă!

HL400 HL404.1  HL405 HL405E HL405ECO HL406 HL406.2  HL406E HL410 HL440

HL2 HL2.1  HL19 HL19.2 HL420 HL421
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 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete

HL® Sifoane pentru mașini de spălat – Produse – Date

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox
Racord 1”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox, cu corp cofraj 
pentru tăierea la dimensiune după 
montare în perete,cu deschidere 
pentru curățare și anti refulare

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
400 DN40/50 280 g +504008 10
400.WE DN40/50 280 g +524006 1
400ECO DN40/50 190 g +015733 10

Oțel inox: HL0400.1E

 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete cu posibilitate de racord la aerator

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox
Racord 1”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu 
posibilitate de racord la aerator

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox, cu corp cofraj 
pentru tăierea la dimensiune după 
montare în perete,cu deschidere 
pentru curățare și anti refulare

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
404 DN40/50 484 g +504046 5
404.WE DN40/50 484 g +524044 1

Oțel inox: HL0400.1E
Alb: HL0400.4E

 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete cu aerator integrat

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox
Racord 1”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu aerator 
integrat

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox, cu corp cofraj 
pentru tăierea la dimensiune după 
montare în perete,cu deschidere 
pentru curățare și anti refulare

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
404.1 DN40/50 504 g +504145 5

Alb: HL0400.4E

HL400

HL404, HL404.WE

HL404.1
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 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete cu conexiune integrată de alimentarea cu apă

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox/Alamă
Racord 1” / 1/2”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu conexi-
une integrată de alimentarea cu apă

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,cu corp cofraj 
pentru tăierea la dimensiune după 
montare în perete,dop de montare 
de 1/2” din alamă și placă de montaj

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
405 DN40/50 973 g +504053 1

 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete cu ventil de scurgere și doză pentru priză de curent

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox/MS
Racord 1” / 1/2”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu conexi-
une integrată de alimentarea cu apă
şi cutiei electrică îngropată

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,corp cofraj 
pentru tăiere la dimensiune după 
montarea în perete,dop de montare 
de 1/2” din alamă și placă de montaj

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
405E DN40/50 1000 g +504091 1

HL405

HL405E
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 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete cu racord individual la apă

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
405ECO DN40/50 443 g +015672 5

 Sifon pentru maşina de spălat îngropat în perete cu racord la apă integrată şi ventil de golire 

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
406 DN40/50 1075 g +504060 1

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox
Racord 1”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu suport 
de montare pentru fixare
individuală în perete plăci

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,set de fixare și 
placă de montaj

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox/MS
Racord 1” / 3/4”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu ventil 
integrat de evacuare a apei

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,corp cofraj 
pentru tăiere la dimensiune după 
montarea în perete,dop de montare 
de 1/2” din alamă și placă de 
montaj,supapă de evacuare și anti 
refulare

HL405ECO

HL406



63

HL Hutterer & Lechner GmbH
EAN 9003076 +

2325 Himberg, Brauhausgasse 3–5
Ö s t e r r e i c h  A u s t r i a  A u t r i c h e
Tel.: 0043 / (0) 22 35 / 862 91-0, Fax DW 31

®

HL19.C HL0400.5EC

HL0406.2.1E

HL0405.4E

HL42.B

2x HL0405.3E

HL420

HL44S

2x HL0406.1E

HL42.R

HL19.C HL0400.5EC

HL0406E.1E

HL0405.4E

HL42.B

HL0405.3E

HL420

HL0406.1E

HL0405E.1E

HL0405.8E

HL0406E.2E

DN50

DN40

3/4"

75 -120

19
3

214
86

10
0 54

10
0

23
5

480
280

160

DN50

DN40

3/4"

75 -120

19
3

214
86

10
0 54

10
0

23
5

480
280

160

75 -120

19
2

10
0

280

DN40

DN50

100 80

40

Ø8
6 3/4"

25
0

50 10
5

75 -120

19
2

10
0

280

DN40

DN50

100 80

40

Ø8
6 3/4"

25
0

50 10
5

 Sifon pentru maşina de spălat îngropat în perete cu 2 racorduri la apă integrată şi ventil de golire 

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
406.2 DN40/50 1931 g +008247 1

 Sifon pentru mașina de spălat, îngropat în perete, combinat

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
406E DN40/50 1310 g +504077 1

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox/MS
Racord 1” / 2 x 3/4”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de spălat, 
de exemplu cu dispozitive de 
economisire a energiei. cu apă 
caldă şi rece

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,corp cofraj 
pentru tăiere la dimensiune după 
montarea în perete,dop de montare 
de 2x1/2” din alamă și placă de 
montaj,supapă de evacuare și anti 
refulare

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE/Oțel inox/MS
Racord 1” / 3/4”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541, DIN 1988
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu ventil de 
scurgere și doză pentru priză electrică

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox,corp cofraj pentru 
tăiere la dimensiune după montarea 
în perete,dop de montare de 1/2” din 
alamă și placă de montaj cu supapă 
de evacuare anti refulare și aerator

HL406.2

HL406E
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HL® Sifoane pentru mașini de spălat – Produse – Accesorii

 Sifon pentru mașina de spălat,îngropat în perete,cu obturator de mirosuri mecanic

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
440 DN40/50 200 g +504404 20

 Racord pentru 2 mașini de spălat,cu clapetă de sens

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
2 1” x 3/4” 85 g +520022 10

 cu protecţie integrată de anti refulare

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
2.0 1” x 3/4” 80 g +530021 1

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,33 l/s

Material PE
Racord 1”
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541
Garda de apă obturator mecanic cu bilă
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de 
spălat,îngropat în perete cu 
adîncime mică

Informaţii 
suplimentare

Capac din oțel inox

Date

Capacitatea de 
scurgere

1 Racord 0,28 l/s
2 racorduri per 0,23 l/s

Material PP
Racord 2 x 3/4”
Ieșire la scurgere 1”
Recomandat 
pentru

rezolvare a problemelor pentru 
racord dublu

Informaţii 
suplimentare

cu protecţie integrată de anti 
refulare

Date

Capacitatea de 
scurgere

1 Racord 0,28 l/s
2 racorduri per 0,23 l/s

Material PP
Racord 2 x 3/4”
Ieșire la scurgere garnitură de etanșare 1“ 
Recomandat 
pentru

rezolvare a problemelor pentru 
racord dublu

Informaţii 
suplimentare

cu protecţie integrată de anti 
refulare

 Sifon pentru mașina de spălat montat pe perete

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
410 DN40 440 g +504107 5

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,38 l/s

Material PE
Racord 1” 
Ieșire la scurgere DN40/50
Standard DIN 19541
Garda de apă 50 mm
Recomandat 
pentru

Sifon pentru mașina de spălat montat 
pe perete

Informaţii 
suplimentare

cu capac alb și set de fixare

HL440

HL2

HL2.0

HL410
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HL01002D

HL01002D

DN40

3/4"

6/4"

40
10

0

6/
4"

67

34

3/4"

HL902

3/
4"

1"

35

1"

1"

80
90

HL02.3E

HL19

 Racord universal

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
17 6/4” x DN40 x 3/4” 35 g +500178 1

 Cot racord universal

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
18 6/4” x 3/4” 25 g +500185 1

Date

Material PP
Racord 3/4”
Ieșire la scurgere 6/4”/DN40
Recomandat 
pentru

Racordul de la furtun la piesa filetată

Date

Material PP
Racord 3/4”
Ieșire la scurgere 6/4” IG
Recomandat 
pentru

Racordul de la furtun la piesa filetată

 Racord pt. maşină de spălat cu clapetă de sens şi ventil de aspiraţie

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
2.1 1” x 3/4” 65 g +5320213 1

Date

Capacitatea de 
scurgere

0,28 l/s

Material PP
Racord 3/4”
Ieșire la scurgere 1” 
Recomandat 
pentru

Cot pentru racord la maşina de 
spălat

Informaţii 
suplimentare

cu protecţie integrată de anti reful-
are și supapă ventil

HL17

HL18

HL2.1
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50

400

3

1"1"

68
92

1"

50

120

HL19

HL19.C

HL19.0

HL19.2

HL01000D

Schnitt A-A

3/4"

57

29

1"

AA

 

3/4"

52

36

1"

1"

25

52

Ø8 -13

27

3/4"

52

1"

 Șină de montaj pentru sistemele de instalație pe perete

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
405B 50 x 400 mm 965 g +504084 1

 Prelungitor cu filet

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
420 1” 20 g +504206 1

 Prelungitor cu filet

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
421 1” 25 g +421008 1

Date

Material Oțel zincat
Recomandat 
pentru

se potrivește la HL44, HL405(E)
(ECO) și HL406(E)(.2)

Date

Material PP
Racord 1”
Ieșire la scurgere 1” 
Recomandat 
pentru

prelungitoare filetate pentru toate 
sifoanele HL pentru mașinile de 
spălat

Date

Material PP
Racord 1”
Recomandat 
pentru

Racord fără sudură pentru toate 
sifoanele HL pentru mașinile de 
spălat cu excepţia 
HL406, HL406.2, HL406E, HL410, 
HL440

 Cot racord pentru mașinile de spălat

HL-Nr. Dimensiuni Greutate EAN Buc./Pachet
19 1” x 3/4” 18 g +100194 10
19.C 1” x 3/4” 18 g +190041 1
19.0 1” x 3/4” 18 g +112197 1
19.2 1” x 8 – 13 mm 15 g +001927 1

Date

Material PP
Racord HL19, HL19.0, HL19.C: 3/4” 

HL19.2: Ø 8 – 13 mm
Ieșire la scurgere 1”
Recomandat 
pentru

Racord de conectare la sifoanele 
pentru mașinile de spălat

Informaţii 
suplimentare

Inel O, cu excepţia HL19.0
Chrom

HL405B

HL420

HL421

HL19... 


