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Generatory pary Seuthe  
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Pełen zakres  
Numer   Artykuł 
5 Generator pary 4,5 - 6 V =. do statków, lokomotyw i 
podobnych modeli  
6  0 i 1 Zaworowy generator pary 10 -14 V =. do lokomotyw 
i budynków modelowych 
7  0 i 1 Zaworowy generator pary 11 -16 V =, do lokomotyw 
i budynków modelowych 
9 HO Wtykowy generator pary 8 -14 V =, do 
przygotowanych lokomotyw firmy Fleischmann, Roco, Trix, 
Liliput 
10  H0 Wtykowy generator pary 10 -16 VE  . do 
przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Fleischmann, 
Roco, Liliput 
200    Zapasowe przewody rurowe, 5 sztuk., do artykuł nr 10 
i artykuł Marklin nr 7226 
11  HO Wtykowy generator pary 16 - 22 V s, do 
przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Fleischmann, 
Roco, Liliput 
12 HO Generator pary 16 - 22 V = , do dodatkowej instalacji  
20 HO Wtykowy generator pary 10-16 V = . do 
przygotowanych lokomotyw firmy Marklin, Trix, Brawa 
21 HO Generator pary 10-16 Vs. do lokomotyw z 

metalowym korpusem i wąskim kominem  
22 HO Generator pary 10 -16 V = . do lokomotyw z 

plastikowym korpusem i wąskim kominem 
23 HO Generator pary 16 - 22 V s, do dodatkowej instalacji 

w lokomotywach  z wąskim kominem 
24 HO Wtykowy generator pary 16 - 22 V =, do 

przygotowanych lokomotyw firmy Ma'rkiin, Trix, Brawa 
27  HO/TT Uniwersalny generator pary 10-16V, krótki, do 
lokomotyw 
28 HO/TT Uniwersalny generator pary 16-22V, krótki, do 
lokomotyw 
99 HO Generator pary 8-14 V, do lokomotyw 
100 HO Generator pary 10-16V, do lokomotyw 
117 komin  16-18 V =. Do domów i budynków  
Wszystkie powyższe generatory dymu i pary są dostępne 
jako zamienne generatory dymu i pary bez akcesoriów.  
101 zestaw napełniający destylatu dymu i pary oraz 
narzędzie do napełniania dla łatwego i czystego napełniania 
generatorów  dymu i pary  konieczny dla  artykuł nr 
20,21,22,23 i  24 a także dla lokomotyw mocowanych 
bezpośrednio przez firmę  Marklin, Roco, Brawa, Liliput lub  
Mehano z generatorami pary SEUTHE  
105  Destylat pary-dymu butelka  50 mililitrów 
106  Destylat pary-dymu butelka  250 mililitrów 
Super generatory pary do statków, lokomotyw i innych 
dużych modeli, Destylat pary-dymu butelka  50 mililitrów 
dołączona 
490  Super Generator pary 6 - 7 V =. Z zestawem 
montażowym 
491 Super Generator pary 6 - 7 V =, do zasilacza 
500 Super Generator 8 -12 V =, Z zestawem montażowym 

 501 Super Generator pary 8 -12 V =, do zasilacza  
503  Super Generator pary 10 -16 V =. do zasilacza 

Tylko od twojego sprzedawcy!   
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Dane techniczne generatory pary Seuthe 
 
(Rysunek nieedytowalny) 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Generator dymu i pary umieszczony w kominie domu 
można połączyć bezpośrednio z obwodem oświetlenia 
budynku, bardziej praktyczne jednak będzie umieszczenie w 
obwodzie wyłącznika umożliwiającego na włączenie lub 
wyłączenie dymu zgodnie z potrzebami. Aby uruchomić 
generator dymu należy zamontować igłę napełniająca na 
narzędziu do napełniania nabrać maks. 0,3 ml destylatu 
pary-dymu z butelki i napełnić generator dymu.  
Uwaga:  
Uważaj na przewód parowy odporny na ciepło znajdujący 
się  po środku generatora pary; jest on bardzo delikatny i nie 
podlega wymianie.  
Wymogiem bezpiecznej eksploatacji jest używanie 
oryginalnego destylatu dymu i pary firmy SEUTHE  
Dostępny jest on w opakowaniach: 
Art. No. 101 zestaw napełniający destylatu dymu i pary oraz 
narzędzie do napełniania dla łatwego i czystego napełniania 
generatorów  dymu i pary   
Art. No. 105  Destylat pary-dymu butelka  50 
mililitrów 
Art. No. 106   Destylat pary-dymu butelka  250 
mililitrów
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