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V100BB 
Zawory  termostatyczne 

 

  
K

 

  

 

  

 

  
 Kątowy narożny, prawy 

  

Zastosowanie 

 
 

) A ) 

A y 

K i P  

P  y 

Termostatyczne zawory grzejnikow
i powrocie. W zestawie z głowicą t
Thera-4, regulują temperaturę pom
gorącej wody zasilającej. Temp
regulowana indywidualnie.  
Zawory serii V100BB charaktery
montowane w instalacjach dwuru
można wymienić w działającej inst
Zawory mogą współpracować 
Honeywell jak: 
• Głowice termostatyczne z gwint

364, THERA-2,THERA-3, THER
• Głowice termiczne M100, Z100 
• Głowice Hometronic HR50 i Ro
 

Właściwości 
• Cicha praca (specjalnie oprac

kształt grzyba). 
• Idealne rozwiązanie dla bud

i budynków wielorodzinnych 
posażoną w regulatory ciśnie

• Brak konieczności wykonywa
• Możliwość wymiany wkładki b
• Sprężyna otwierająca poza pr
• Plastikowy kapturek zabezpie

sie montażu  
 

  

Materiały Dane techniczne 
Czynnik Woda, 
Temperatura pracy maks. 1
Ciśnienie robocze maks. 1
Spadek ciśnienia maks. 2

maks. 0
ne dla 

Kvs  0,62   m
Gwint przyłączeniowy M30 x 
Zamknięcie 11,5 m
Skok 2,5 mm

• Korpus z czerwonego mosiądzu, niklowany 
• Wkład zaworu z mosiądzu z uszczelkami O-ring i gniazda 

z EPDM 
• Trzpień ze stali nierdzewnej   
• Kapturek z tworzywa sztucznego 
• Nakrętka i króciec przyłączeniowy z mosiądzu 

Konstrukcja 
Zawór termostatyczny składa się z:  
• Korpusu PN10, DN10, 15 lub 20 z: 
• przyłączem wewn. gwintowanym do rur miedzianych lub 

stalowych precyzyjnych. 
 
 

 • przyłączem zewn. gwintowanym z nakrętką zespoloną  i 
króćcem przyłączeniowym. 

 • wkładki zaworu typu BB. 
• kapturka ochronnego.  

  
ARTA  KATALOGOWA 
e do montażu na zasilaniu 
ermostatyczną np. Thera-3,  
ieszczenia przez dławienie 
eratura pomieszczeń jest 
 Kątow
  rosty
 zują się cichą pracą i są 
rowych. Wkładkę zaworu 

alacji bez jej opróżniania).  
z takimi urządzeniami  

em M30 x 1,5 , np. T100M-
A-4 
i M7410 
 rosty krótki
 ątowy krótk

omtronic HR40. 

owany i opatentowany 
 ksjalny kątow
 ynków jednorodzinnych  
z  instalacją pionową wy-
nia. 
nia nastawy wstępnej 
ez opróżniania instalacji 
zestrzenią wodną 
czający wkładkę w cza-
 ksjalny kątowy (powrót
  Prosty (powrót
woda / glikol 
30°C  
0 bar  (1MPa) 
 bar (0,2 MPa) – 
,2 bar (20 kPa) wymaga-

cichej pracy 
3/h 

1,5 
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Akcesoria 
Złącza rurowe 
Złączka uszczelniająca z pierścieniem 

3/8” x 10 mm VA620A1010 
3/8” x 12 mm VA620A1012 
1/2” x 10 mm VA620A1510 
1/2” x 12 mm VA620A1512 

 

1/2” x 14 mm VA620A1514 
 1/2” x 15 mm VA620A1515 
 1/2” x 16 mm VA620A1516 
 3/4” x 18 mm VA620A2018 
 3/4” x 22 mm VA620A2022 
 
UWAGA: Konieczna tulejka usztywniająca dla rur miedzia-

nych lub stalowych miękkich ze ścianką 1,0 mm  
 
Złączka z pierścieniem zaciskowym i tulejką (2 kpl) 

3/8” x 12 mm VA621A1012 
1/2” x 12 mm VA621A1512 
1/2” x 15 mm VA621A1515 

 

 1/2” x 16 mm VA621A1516 
 3/4” x 18 mm VA621A2018 
 
Redukcja 

rura 1"  > 1/2" zawór VA6290A260 
rura 1 1/4"  > 1/2" zawór VA6290A280 
rura 1"  > 3/4" zawór VA6290A285  
rura 1 1/4"  > 3/4" zawór VA6290A305 

 
Złączka gwint. do kołnierza 

dla zaworu DN 10 (3/8”) VA5201A010 
dla zaworu DN 15 (1/2”) VA5201A015  
dla zaworu DN 20 (3/4”) VA5201A020 

 
Złączka przedłużona (do skrócenia) 

3/8” x 70 mm (dla DN 10), 
gwint ok. 50 mm 

VA5204A010 

1/2” x 76 mm (dla DN 15), 
gwint ok. 65 mm 

VA5204A015 

 3/4” x 70 mm (dla DN 20), 
gwint ok. 60 mm 

VA5204A020 

 
Złączka do lutowania 

3/8” x 12 mm (dla DN 10) VA5230A010 

1/2” x 15 mm (dla DN 15) VA5230A015 
3/4” x 20 mm (dla DN 20) VA5230A020 

 
Uszczelnienie zakrętki 

dla zaworów DN10 (3/8”) VA5090A010 
dla zaworów DN15 (1/2”) VA5090A015 

 

dla zaworów DN20 (3/4”) VA5090A020 
 
Zestaw serwisowy do wymiany wkładek zaworu bez opróżniania 
instalacji 

 

dla wszystkich rozmia-
rów 

VA8200A001 

 
wymienna wkładka zaworu 
 
 
 

  

 
Przykłady montażu 

 
Zawór kątowy Zawór pro

 
Zawór aksjalny - horyzontalny Zawór nar

 

typ BB  VS1200BB01 

 
sty 

 

 

ożny                      
Zawór łukowy                       
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Konstrukcja 
D    =  wykonanie proste 
E    =  wykonanie k¹towe 
A,K =  wykonanie aksjalne 
L,R =  wykonanie narożne 
•  D³ugoœæ wbudowania wg PN-EN 215-1:2002 
 
   
Materiały 
• niklowany matowo korpus, wykonany    
   z  mosi¹dzu 
Z³¹czki  
• mosiê¿ne 
• niklowane matowo 
 
 
 

 
Zastosowanie 
Zawory przeznaczone s¹ do pracy w dwururowych 
instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem 
pompowym. Posiadaj¹ wstêpn¹, ci¹g³¹ nastawê. 
Wszystkie zawory charakteryzuj¹ siê cich¹ prac¹. 
Wk³adkê zaworu wraz z uszczelnieniem mo¿na 
wymieniaæ lub czyœciæ bez opró¿niania instalacji         
(przy pomocy zestawu serwisowego). Wszystkie typy 
wk³adek pasuj¹ do ka¿dego rodzaju korpusu. 
Do zaworów mo¿na stosowaæ g³owice termostatyczne 
T100M, THERA 2, THERA 3 oraz programowalne 
HR20, HR40 i HR50. 
Mogą też współpracować z silownikami termicznymi 
takimi jak M100/H200, Z100 oraz M7410. 
 
Właściwości 
•  Posiadaj¹ wstêpn¹, ci¹g³¹ nastawê 
•  Wartoœæ kvs  = 0,03 — 0,72                          
•  Funkcja samooczyszczenia 
•  Mo¿liwoœæ wymiany wk³adki bez opró¿niania  
    instalacji 
•  Sprê¿yna otwieraj¹ca poza przestrzeni¹ wodn¹  
•  Z³¹czki do wszystkich typów rur o œrednicach od  
    DN10 do DN20 
•  Plastikowy kapturek zabezpieczaj¹cy wk³adkê w    
    czasie monta¿u 
•  Cicha praca 
 
 

Warunki pracy 
Medium                    woda o temperaturze do 130 oC 
                                                wartoœæ pH 4,0 do 9,5 
 
 
Dane techniczne 
Temperatura pracy                               maks.    130oC 
Ciœnienie robocze                                 maks.   1 MPa 
Ró¿nica ciœnieñ                                       maks.  0,2 MPa 
Gwint monta¿owy g³owicy                    M 30 x 1,5 
Skok              2,5 mm 
 
 
 
 
 

ZASILANIE 

     Wykonanie proste i kątowe     wg DIN 

  Wykonanie NF proste i kątowe     wg PN

  Wykonanie aksjalne  oraz narożne prawe 

POWRÓT 

            Wykonanie aksjalne oraz proste   



 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wymiary: 
Typ korpusu DN Kvs Przyłącze I L h H h2 Nr kat. 
Zasilanie          

10 0,72 Rp 3/8” 26 52 0 22 - V2000EVS10 
15 0,72 Rp 1/2” 29 58 20 26 - V2000EVS15 

Kątowy wg DIN 
/długi korpus/ 

20 0,72 Rp 3/4” 34 66 19 29 - V2000EVS20 
10 0,72 Rp 3/8” 59 85 25 - - V2000DVS10 
15 0,72 Rp 1/2” 66 95 25 - - V2000DVS15 

Prosty wg DIN 
/długi korpus/ 

20 0,72 Rp 3/4” 74 106 25 - - V2000DVS20 
10 0,72 Rp 3/8” 24 55,5 22 20 - V2010EVS10 Kątowy NF 

/krótki korpus/ 15 0,72 Rp 1/2” 26 59,5 23 23 - V2010EVS15 
10 0,72 Rp 3/8” 50 81,5 27 - - V2010DVS10 Prosty NF 

/krótki korpus, długa złączka/ 15 0,72 Rp 1/2” 55 88,5 27 - - V2010DVS15 
10 0,72 Rp 3/8” 24 55,5 22 20 - V100EVN10 Kątowy NF wg PN 

/krótki korpus/ 15 0,72 Rp 1/2” 26 59,5 23 23 - V100EVN15 
10 0,72 Rp 3/8” 50 75 27 - - V100DVN10 Prosty NF wg PN 

/krótki korpus, krótka złączka/ 15 0,72 Rp 1/2” 55 82 27 - - V100DVN15 
10 0,72 Rp 3/8” 24 50 33 22 - V2000AVS10 Aksjalny 
15 0,72 Rp 1/2” 26 54 35 26 - V2000AVS15 
10 0,72 Rp 3/8” 24 53 26 22 26,5 V2000LVS10 Narożny lewy 
15 0,72 Rp 1/2” 24 53 26 26 30,5 V2000LVS15 
10 0,72 Rp 3/8” 24 53 26 22 26,5 V2000RVS10 Narożny prawy 
15 0,72 Rp 1/2” 24 53 26 26 30,5 V2000RVS15 

Powrót          
10 0,72 Rp 3/8” 25 52 21 22 - V2000HVS10 Aksjalny 
15 0,72 Rp 1/2” 29 58 23 26 - V2000HVS15 
10 0,72 Rp 3/8” 57 85 23 - - V2000IVS10 Prosty 
15 0,72 Rp 1/2” 65 95 23 - - V2000IVS15 

 
 
 
 
 



 

V2420 
 

Zawór  powrotny  Verafix - E   

 
Konstrukcja 
Zawór składa się z: 
• korpusu PN10, DN10/15/20 (wymiary wg EN) z: 

- gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym na wejściu  
- gwintem zewnętrznym z nakrętką i złączką grzejnikową   
  na wyjściu 

• wkładki zaworu 
• kapturka zabezpieczającego 
 

 
Materiały 
• Korpus zaworu z niklowanego mosiądzu 
• Wkład zaworu z mosiądzu z uszczelką EPDM  
• Kapturek i nakrętka  z niklowanego mosiądzu  
• Złączki z mosiądzu (na życzenie niklowane) 

 
K

Zastosowanie: 
Zawór grzejnikowy Verafix-E jest z
przeznaczonym do montażu na po
wymiennika ciepła. Jest stosowany
• w typowych instalacjach grzewc
• do specjalnych zastosowań w in
do odcięcia i indywidualnej regulac

Kątowy Przy pomocy nasadki spustowej (p
niać i napełniać grzejnik przy dział
Zawór Verafix-E jest przeznaczony
wodnych oraz wodnych chłodzący
 
 

Właściwości Prosty 

• Nastawa wstępna, odcięcie i op
za pomocą jednego zaworu 

• Nastawa przez ograniczenie sk
• Dowolny kierunek przepływu. P

dla obu kierunków.  
• Trzpień uszczelniony zewnętrzn
• Wymiary zgodne z EN 
• Solidny, odporny na korozją kor
• Złączki DN10...DN20 do wszys
 
 

Dane techniczne 
Czynnik • 

• 

W
Pa

Temperatura pracy Wod
Para

Ciśnienie robocze Wod
Para

kvs  kątow
 prost

prost
prost
ARTA  KATALOGOWA
aworem nastawnym              
wrocie z grzejnika lub 
: 
zych dwururowych; 
stalacjach jednorurowych 
ji grzejników. 
atrz str.3) można opróż-

ającej instalacji.   
 do instalacji grzewczych 

ch.  

różnianie / napełnianie    

oku  
arametry obowiązują      

ie O-ringiem 

pus z mosiądzu 
tkich typów instalacji  

oda lub woda-glikol 
ra niskociśnieniowa 

a:                         2...130°C 
:                     maks. 110°C 
a:   maks. 10,0 bar (1 MPa)
:      maks. 0,5 bar (50 kPa)
y                              1,70  

y, DN10 
y, DN15 
y, DN20 

               1,40 
               1,45 
               1,50  



VERAFIX-E (V2420) 

Działanie 
Zawór Verafix-E łączy powrót grzejnika lub wymiennika ciepła 
z obiegiem grzewczym i posiada funkcję regulacji, odcięcia 
oraz opróżniania / napełniania.  
Regulacja: Przepływ może być ograniczony przez nastawę 
wstępną wg diagramu. Nastawa ogranicza otwarcie między 
wkładką zaworu a gniazdem. W ten sposób dławiony jest 
przepływ. Zawór jest dostarczany w pozycji pełnego otwarcia.  

Odcięcie: Powrót z grzejnika może być odcięty przez zamk-
nięcie wkładki zaworu.  
Opróżnianie: Opróżnianie lub napełnianie grzejnika jest 
przeprowadzane przy pomocy nasadki spustowej. Opróżnia-
nie pojedyńczych grzejników nie ma wpływu na obwód 
grzewczy oraz działanie znajdujących się w nim grzejników. 
 

 
Wymiary i oznaczenia 

 
 

 

Kątowy Prosty Prosty z gw. zewnętrznym 
 

Tabl 1.  Dostępne wersje i oznaczenia 
Wymiary 

Typ DN Przyłącze kvs  
L I H h 

Oznaczenie 

Kątowy 10 Rp3/8" 1,70   52 26 23 22 V2420E00101 
 15 Rp1/2" 1,70   58 29 23 26 V2420E00151 
 20 Rp3/4" 1,70   66 34 27 29 V2420E00201 

Prosty 10 Rp3/8" 1,40   75 49 30 — V2420D00101 
 15 Rp1/2" 1,45   80 51 30 — V2420D00151 
 20 Rp3/4" 1,50   91 59 30 — V2420D00201 

Prosty z gw. zewnętrznym 15 G3/4" 1,45   51 — 30 — V2426D0015 
 
UWAGA: Wszystkie wymiary w mm. 
  Standardowe wykonanie nieniklowane ! 
  1Alternatywnie dostępne ze złączkami niklowanymi. Należy zmienić oznaczenie na V2422... 
 

Przykład instalacji 
 

zawór 
podpionowy 

zawór 
podpionowy 

Verafix E Verafix E

 
 

                Przykład instalacji 

 



 

Seria T3000 
Thera-4 Classic 

GŁOWICA TERMOSTATYCZNA KOMPAKTOWA 

 
Konstrukcja 
Głowica składa się z: 
• Pokrętła z pokrywą i nasadką 
• Czujnika z obudową zabezpieczającą 
• Zespołu trzpienia 
• Nakrętki przyłączeniowej 
 

Materiały 
• Pokrętło, pokrywa i nasadka wykonane z plastiku białego 

(RAL9016) 
• Obudowa zabezpieczająca i trzpień wykonane z tworzywa 

sztucznego 
• Czujnik wypełniony cieczą 
• Nakrętka przyłączeniowa wykonana z mosiądzu, niklowa-

na � dla przyłącza M30x1,5 
• Nakrętka przyłączeniowa wykonana z białego tworzywa 

sztucznego RAL 9016 � dla wersji DA 

 
K

Zastosowanie 
Głowice termostatyczne do insta
tycznych. Zestaw głowicy z zawo
luje  temperaturę pokojową zmie
grzewczego przez odbiornik ciep
Głowice są instalowane na zasila
grzewczych lub rzadziej na powr
wymienników ciepła.  
Głowica termostatyczna Thera-4
mogami Normy Europejskiej EN2
Thera-4 Classic z gwintem M30
wszystkimi zaworami Honeywell 
rami i wkładkami grzejnikowymi z
wymiarem zamknięcia 11,5 mm. 
Thera-4 Classic-DA z przyłącze
je z zaworami i wkładkami grzejn
czem zaciskowym Danfoss typu 
 

Właściwości 
• Thera-4 Classic ze złączem M

normy EN215 
• Czujnik cieczowy 
• Nowoczesna, zwarta konstruk
• Łatwa w utrzymaniu czystości
• Łatwe ograniczenie zakresu re
• Możliwość zablokowania nast
 
 

Dane techniczne 
Przyłącze głowicy � M30

� szyb
Zakres nastaw � 0 - !

� ! - 
Zakres temperatur z zam

     1.
bez z
     6.

Wymiar zamknięcia 11,5 
 
Uwaga: Przy zamknięciu zerowy

termostatyczna � przy s
termostatyczny może si

 

ARTA  KATALOGOWA 
lacji na zaworach termosta-
rem termostatycznym regu-
niając przepływ czynnika 
ła.  
niu w wodnych instalacjach 
ocie z grzejników lub innych 

 Classic jest zgodna z wy-
15 (patrz tabela 2). 

 x 1,5 współpracuje z 
jak również z innymi zawo-
 przyłączem M30 x 1,5 i 

m typu Danfoss współpracu-
ikowymi zgodnymi ze złą-
RA. 

30 x 1.5 spełnia wymagania 

cja 
 
gulacji 

awy na określoną wartość  

 x 1,5 
kozłączka typu Danfoss 
 - 1..5 (z zamkn. zerowym)

1..5 (bez zamkn. zerowego) 
knięciem zerowym (�0�): 

..28°C  
amknięcia zerowego 
..28°C 
mm  

m jest również regulacja 
padku temperatury zawór 
ę otworzyć. 



THERA-4 CLASSIC (SERIA T3000) 

Wymiary 

  
 

Rys. 1.  Thera-4 Classic z czujnikiem wewnętrznym 
 

Rys. 2.  Thera-4 Classic z czujnikiem zdalnym 
 

Tablica 1.  Wymiary 
Poz. H zamkn. H otwarty Ø L 
Rys. 1 i 2 73 79 49 2,0 � 5,0 m 

 
Wszystkie wymiary w mm. 
 

Akcesoria 
Pierścień zabezpieczający przed kradzieżą , biały 

 

 TA6900A001 

 

Wkrętak do pierścienia zabezpieczającego przed kradzieżą 

 

TA6900B001 

 

Ograniczniki (10 szt. niebieskich + 10 szt. czerwonych) 

 

 TA3000C001 

 
Ograniczniki - 20 szt. białych 

 

 TA3000C002 

 

 
Dekiel na określone logo odbiorcy, biały 

 

 TA3000A001

 

Pierścień ochronny, biały 

 

Tylko do przyłączy M30x1,5  TA1000A001

 



THERA-4 CLASSIC (SERIA T3000) 

Nastawy 
Głowica Thera-4 Classic z pozycją zero (�0�) 

Nastawa 0 ! 1 2 3 4 5 
°C 1 6 14 18 21 24 28 

 
 
Głowica Thera-4 Classic bez pozycji zero (�0�) 

Nastawa  ! 1 2 3 4 5 
°C  6 14 18 21 24 28 

 
UWAGA: Wszystkie wartości °C w przybliżeniu. 
  Możliwość zamarznięcia instalacji przy nastawie w     
  pozycji �0�. 
  Pozycja zera jest także termostatycznie regulowa- 
  na � kiedy temperatura spadnie zawór może się 
  otworzyć. 

 
 

Przykłady Instalacji 

   
Rys. 3.  Montaż Thera-4 Classic z czujnikiem wewnętrznym 

 

 
Rys. 4.  Montaż Thera-4 Classic z czujnikiem zdalnym 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

                                                                     hONEYWEll 
                                                                                                                                              

 
                       

  

Maciej Kosinski



MOŻLIWOŚCI ZABUDOWY GŁOWIC THERA 4  

NA GRZEJNIKACH Z WBUDOWANYMI ZAWORAMI 

 
 

THERA 4: THERA 4-DA: 
Baronia Baufa 

Biasi Finimetal 

Caradon-Stelrad Ribe 

Koncept Brotje 

Dia-Norm Northor 

Dia-therm Rio 

Fenoli Brugmann 

Henra Ocean 

Kermi Schaeffer 

Purmo Buderus 

Radson Reusch 

Korado Stelrad 

Stelrad Dekatherm 

Sumeria Rettig UK 

VEHA Vogel & Noot 

Zehnder yuca De’Longhi 

Zehnder competto fix Rettig SF 

Zenith  



 

V2495  
Verafix-VKE 

Zawór podwójny odcinający do grzejników kompaktowych 

 
Konstrukcja 
Zawór składa się z następujących elementów: 
• Korpusu zaworu prostego (podłączenie z podłogi) lub 

kątowego (podłączenie ze ściany)   
• Wkładki zaworowej kulowej 
• Nakrętek przyłączeniowych do grzejnika 
• Uniwersalnego przyłącza z gwintem zewnętrznym, 

dostosowanym do montażu złączek Eurotaper do montażu 
rur miedzianych, stalowych, plastikowych i 
wielowarstwowych (patrz akcesoria dla złączek 
gwintowanych)  

 

Materiały 
• Korpus z kutego mosiądzu 
• Wkładka zaworowa kulowa z mosiądzu 
• Uszczelki O-ring wykonane z EPDM  
• Nakrętki z niklowanego mosiądzu 
• Uszczelnienie gniazda z PTFE 
• Uszczelki z EPDM 

 
K

Zastosowanie 
Verafix-VKE jest podwójnym z
grzejników kompaktowych z zas
podłączenia 50 mm. Stosuje
dwururowych w grzejnikach z
zaworowymi do regulacji i odcięc
Verafix-VKE przeznaczony je
instalacjach grzewczych centraln
Zawory Verafix-VKE z gw
dostosowane są do współpracy 
producentów: 
Bemm Finimètal N
Concept Ferroli P
Dia-Norm Henrad R
Dia-therm Korado S
Dura Manaut S

V X 

Zawory Verafix-VKE z gwintem z
dostosowane są do współpracy z
producentów: 
Baufa Buderus K
Brötje De Longhi R
Brugman   V X 
 

 
Właściwości 
• Dowolny kierunek przepływu; 

identyntyczna dla obu kierunk
• Trwały korpus z odpornego na
• Złączki rurowe ¾� do rur mied

plastikowych i wielowarstwow
• Podłączenia do grzejnika ½� z

¾� z gwintem zewnętrznym 
 

 
Dane techniczne 
Medium Woda
Wartość pH  8...9,
Temperatura pracy maks
Ciśnienie pracy maks
kvs : 
VKE - prosty  
VKE - kątowy 

 
3,5 
2,4 

 

 

ARTA  KATALOGOWA 
aworem  odcinającym do 
ilaniem dolnym o rozstawie 
 się go w instalacjach 
 wbudowanymi wkładkami 
ia przepływu w grzejniku.   
st do zastosowania w 

ego ogrzewania.   
intem wewnętrznym ½�  
z grzejnikami następujących 

orthor Superia 
2495E

urmo Thor 
adson VEHA 
chäfer Vogel & Noot 
telrad  
ewnętrznym ¾� 
 grzejnikami następujących 

ermi Ribe 
eusch RIOPanel 
2495D
  

wartość parametrów 
ów przepływu.   
 korozję mosiądzu 
zianych, stalowych , 
ych   
 gwintem wewnętrznym lub 

 
5 
. 120°C  
. 10,0 bar  



VERAFIX VKE (V2495) 

Zasada działania 
Zasilanie lub powrót grzejnika może być odcięte poprzez przekręcenie śrobokrętem wkładki zaworowej kulowej w pozycję 
poziomą. Zawory są fabrycznie otwarte.   

Wymiary 

  
Rys. 1. Zawór Verafix-VKE kątowy  

z płaską uszczelką i stożkiem 
Rys. 2.  Zawór Verafix-VKE kątowy  

z płaską uszczelką i nyplem  

  
Rys. 3.  Zawór Verafix-VKE prosty  

z płaską uszczelką i stożkiem 
Rys. 4.  Zawór Verafix-VKE kątowy  

z płaską uszczelką i nyplem 
 
UWAGA: Jeśli nie podano inaczej wszystkie wymiary w mm. 
 

Oznaczenia do zamawiania 
Typ Podłączenie do 

instalacji 
Przyłącze 
grzejnika DN kvs Numer katalogowy 

Kątowy (ze ściany) z 
wbudowanym uszczelnieniem   3/4� gw. zewn. 3/4� gw. zewn. 15 2,4 V2495EX020 

Kątowy (ze ściany) z 
uszczelnieniem i nyplem 

redukcyjnym 
3/4� gw. zewn. 1/2� gw. wewn. 15 2,4 V2495EY015 

Prosty (z podłogi) z wbudowanym 
uszczelnieniem 3/4� gw. zewn. 3/4� gw. zewn. 15 3,5 V2495DX020 

Prosty (z podłogi) z 
uszczelnieniem i nyplem 

redukcyjnym 
3/4� gw. zewn. 1/2� gw. wewn. 15 3,5 V2495DY015 



VERAFIX VKE (V2495) 

Akcesoria
Komplet przyłączeniowy składający się z 2 złączek do rur 
miedzianych lub ze stali miękkiej oraz wkładek pomocniczych 

3/4� x 10 mm VA7200A010 
3/4� x 12 mm VA7200A012 
3/4� x 14 mm VA7200A014 
3/4� x 15 mm VA7200A015 
3/4� x 16 mm VA7200A016 

 

 

3/4� x 18 mm VA7200A018 
 

Komplet przyłączeniowy składający się z 2 złączek do rur 
plastikowych 

3/4� x 12 x 2 mm VA7210A012 
3/4� x 14 x 2 mm VA7210A014 
3/4� x 16 x 2 mm VA7210A016 
3/4� x 17 x 2 mm VA7210A017 

 

 3/4� x 18 x 2 mm VA7210A018 

Komplet przyłączeniowy składający się z 2 złączek do rur typu 
Unipipe i rur kompozytowych 

3/4� x 14 x 2 mm VA7220A014 
3/4� x 16 x 2 mm VA7220A016  

 

3/4� x 18  x 2 mm VA7220A018 

 

Nypel redukcyjny ¾� / ½� (2 szt.) 

 

dla wszystkich V2495 VS3295A015 

 

 
 
 
 
 
 

 

 
Przykład instalacji 

 
Rys. 5.  Instalacja dwururowa z rozdzielaczem i zaworami Verafix-VKE 

 

 



z gwintem wewnętrznym 
½”

z gwintem zewnętrznym    
¾”

Baufa ■

Bemm ■

Brötje ■

Brugman ■

Buderus ■

Concept ■

Dia-Norm ■

Dia-Therm ■

De Longhi ■

Dura ■

Finimetal ■

Ferroli ■

Henrad ■

Kermi ■

Korado ■

Manaut ■

Northon ■

Purmo ■

Radson ■

Reusch ■

Ribe ■

RIOPanel ■

Schäfer ■

Stelrad ■

Superia ■

Thor ■

VENA ■

Vogel&Noot ■

Producenci grzejników
Zawory Verafix-VKE

Dobór zaworów grzejnikowych kompaktowych Verafix VKE  
wg producenta grzejników



                                                                        HoneywellHoneywellHoneywellHoneywell   

                                                                                               “KOMBI-3-Plus”
                                                                                                                                                                    Zawory regulacyjne

                                                                                                                                        Karta katalogowa

Konstrukcja i materia³y:

•  korpus wykonany z czerwonego br¹zu DIN 1705

•  uszczelnienie trzpienia za pomoc¹ podwójnego
    pierœcienia nie wymagaj¹ce konserwacji

•  uszczelnienie gniazda - PTFE

•  œrednica DN 10 - 20 z uniwersalnym przy³¹czem z
     kielichem gwintowanym do rur gwintowanch lub do
    rur miedzianych i precyzyjnych stalowych 10-22 mm

•  œrednica DN 25 - 50 przy³¹cze z kielichem
    gwintowanym do rur gwintowanych lub jako
    wyposa¿enie dodatkowe z gwintem zewnêtrznym i
    akcesoriami do spawania / lutowania

Zastosowanie:

Kombi 3 Plus to zestaw dwóch zaworów: czerwonego
stosowanego na przewodzie zasilaj¹cym oraz
niebieskiego stosowanego na przewodzie powrotnym.
Zawór czerwony pe³ni rolê zaworu odcinaj¹cego,
niebieski regulacyjnego i odcinaj¹cego.
Dodatkowo zawory Kombi 3 Plus s¹ przystosowane
do regulacji ró¿nicy ciœnieñ w pionie, odwadniania i
nape³niania instalacji. Przy pomocy sprzêtu
dodatkowego mo¿liwy jest dok³adny pomiar ciœnienia i
przep³ywu.

Cechy charakterystyczne:

•  P³ynna regulacja umo¿liwiaj¹ca precyzyjn¹ nastawê
    wstêpn¹

•  Mo¿liwoœæ dokonania pomiaru i regulacji natê¿enia
    przep³ywu

•  Regulacja ró¿nicy ciœnieñ za pomoc¹ regulatora
    membranowego

•  Mo¿liwoœæ odwodnienia i nape³nienia instalacji

•  Zwarty, szczelny korpus bez dodatkowych otworów

•  Prosta i wygodna obs³uga

•  Cicha praca instalacji

•  Wysoka jakoœæ i niezawodnoœæ

Warunki pracy:

Medium                       woda o temperaturze do 130oC
                                    wartoœæ pH 4,0 do 9,5

Dane techniczne:

Temperatura pracy                                   max.  130oC
Ciœnienie robocze                                     max. 16 bar



Przykłady instalacji 
 

 
Rys. 4.  Kombi-3-plus CZERWONY i NIEBIESKI w pionach  
 
 
 
 
 

 
Rys. 5.  Regulacja strefowa z Kombi-3-plus z siłownikiem 

termicznym 

 
 

 

Opcja

Rys. 6.  Kombi-3-plus na rozdzielaczu 
 
 
 
 
 
 

 
Rys. 7.  Kombi-3-plus z siłownikiem termicznym               

w nagrzewnicy / fan coil�u 
 

 

  



V1810
Alwa-Kombi-4

Zawór podpionowy cwu z funkcją dezynfekcji

Konstrukcja
Zawór alwa-Kombi-4 składa się z:
• Obudowy zaworu z gwintem wewnętrznym wg ISO 7

(DIN 2999) lub zewnętrznym wg DIN ISO 228
  

• Wkładu zaworu
• Pokrętła ręcznego z cyfrowym wskaźnikiem nastaw
• Siłownika termicznego (akcesoria)
• Przyłączy (akcesoria)

Materiały
• Korpus zaworu z czerwonego brązu Rg5 wg DIN 1705

(G-CuSn5ZnPb)
• Wkładka zaworu wykonana z brązu Rg5 oraz Ms58 z

uszczelkami O-ring z EPDM oraz uszczelnieniami z PTFE 
• Pokrętło oraz wskaźnik nastaw z tworzywa

Zastosowanie
Zawór alwa-Kombi-4 jest używany jako dławiący zawór równo-
ważący w cyrkulacji instalacji cwu.
Wyrównoważenie hydrauliczne przepływu w przewodzie cyrkula-
cyjnym osiąga się dławieniem przez ręczną nastawę zaworu.
Zamontowanie dodatkowej nasadki termicznej umożliwia utrzy-
mywanie temperatury wody na stałym, zadanym poziomie w 
przewodzie cyrkulacyjnym. Nasadka może być instalowana bez
przerywania zasilania cwu. 
Przy użyciu nasadki termicznej - możliwe jest przeprowadzenie
funkcji dezynfekcji instalacji (ochrona przed Legionellą). 
W trakcie wykonywania tej funkcji utrzymywane jest wyrównowa-
żenie instalacji co zapewnia przeprowadzenie dezynfekcji we 
wszystkich jej odcinkach i pionach.

Właściwości
 
• Testowane zgodne z wytycznymi DVGW 

• Obudowa zaworu i wszystkie elementy kontaktujące się z 
medium z odpornego na korozję czerwonego brązu Rg5

• Możliwość automatycznej regulacji temperatury z funkcją
dezynfekcji termicznej

• Możliwość odcięcia pionu oraz opróżnienia instalacji
za pomocą dodatkowej nasadki spustowej

• Bez dodatkowych przyłączy do korpusu zaworu
• Bezkawitacyjny wkład zaworu z bezobsługowym uszczelnie-

niem trzpienia
• Gwint trzpienia jest odizolowany od medium
• Uszczelnienie gniazda z teflonu PTFE
• Widoczna, cyfrowa nastawa z ukrytym pokrętłem nastawy
  
• Wysoka dokładność regulacji dzięki fabrycznej kalibracji 

każdego zaworu

Dane techniczne
Medium Woda
Temperatura                  maks. 130°C 
Ciśnienie                                maks. 1,6 MPa
kvs              DN 15 2,70

DN 20 6,40
DN 25 6,80
DN 32 i 40      16,0

KARTA  KATALOGOWA



ALWA-KOMBI-4

                                                                                                                                                                                                 

Opis działania
Jako zawór dławiący alwa-Kombi-4 ogranicza przepływ przez 
obwód cyrkulacji. Można to osiągnąć przez dokonanie nastawy
wstępnej lub automatycznie - jeśli zawór jest wyposażony w
nasadkę termiczną. 
Ręczna nastawa:  zawór jest ustawiany zgodnie z wyliczoną nas-
tawą i pozostaje w tej pozycji. Przepływ wody jest ograniczony
przez ograniczenie otwarcia zaworu. 
Regulacja automatyczna:   zawór jest wyposażony w nasadkę 
termiczną i ustawiony zgodnie z zadaną temperaturą. Nasadka 
termiczna utrzymuje temperaturę wody dokładnie na zadanym 
poziomie. Kiedy temperatura wody spadnie - zawór uchyli się i 
Kiedy temperatura wody spadnie - zawór uchyli się i przepływ 
ciepłej wody się zwiększy.
Kiedy temperatura się podniesie - zawór zacznie się przy-  
mykać.   
Przy ręcznej nastawie zawór może być tylko ustawiony na opty-
malne działanie przy "pełnym obciążeniu". Funkcja regulacji auto-
matycznej umożliwia ciągłą regulację i optymalne zasilanie wszys-
tkich odcinków przy najefektywniejszym zużyciu energii. 
   
Zawór alwa Kombi-4 po zamontowaniu dodatkowych akceso-
riów uzyskuje dalsze funkcje np:
    
• Nasadka termiczna (40-65°C lub preferowana 50–60°C) może 

być zamontowana w każdej chwili bez przerywania zasilania
ciepłej wody. Nasadka jest po prostu wkręcana w zawór od stro-
ny trzpienia i umożliwia stałe hydrauliczne wyrównoważenie
na bazie temperatury w przewodzie cyrkulacyjnym.

• Nasadka spustowa jest montowana w celu opróżnienia odcinka
lub pionu i może być zdemontowana po zakończeniu procesu
Może współpracować z każdym zaworem alwa-Kombi-4,  
a także z każdym zaworem Honeywell Kombi-3-plus lub 
Kombi-2-plus.

Dezynfekcja termiczna przy temperaturze 
powyżej 70°C 
Przy pomocy zaworu alwa-Kombi-4 z zamontowaną nasadką 
termiczną.
Począwszy od pozycji minimum otwarcia - zawór uchyla się 
przy temperaturze wody 63°C i stopień przepływu się zwiększa. 
Kiedy temperatura osiągnie 72°C - przepływ wody zostaje 
ograniczany do poziomu poniżej stanu początkowego. 
Ma to taką zaletę, że wyrównoważenie hydrauliczne 
zostaje zachowane i gorąca woda jest dostarczana do wszystkich
odcinków i pionów. 
Po zakończeniu procesu termicznej dezynfekcji temperatura
wody znów opada, zawór alwa-Kombi-4 powraca do standardo-
wej pozycji regulacji. 

  

            Wykres przepływu wody i jej temperatury

PrzepĠyw

Temperatura

Zakres
regulacji

Zakres
dezynfekcji



ALWA-KOMBI-4

Przykłady  instalacji

zasilanie cwu
przew·d cyrkulacji



NOTATKI 
 
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
                             
 

 
Zapraszamy do odwiedzenia naszej strony internetowej  www.dempan.pl 
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]DVLODM FHM
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1RPLQDOQH�FL QLHQLH�VWDW\F]QH 600 kPa (6 bar)

0DNV\PDOQ\�VSDGHN�FL QLHQLD =DOH Q\�RG�W\SX��SDWU]�WDEHOD�

1LHV]F]HOQR ü < 1%  kVS

3RGá F]HQLD *ZLQW�ZHZQ WU]Q\

. W�REURWX 90°

Uszczelnienie Podwójna uszczelka

0DWHULDá�NRUSXVX HOLZR

0DWHULDá�F] FL�ZHZQ WU]Q\FK 3RNU\ZDQH�FKURPHP� HOLZR
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V5442A
4-DROGOWY  ZAWÓR  MIESZAJĄCY  PN 6

 KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
4-drogowy zawór mieszający V5442A
stosowany jest przede wszystkim jako
element wykonawczy w układach
regulacji temperatury wody zasilającej w
instalacjach grzewczych i klimatyza-
cyjnych.
Współpracuje z siłownikiem M6063.
Konstrukcja zaworu zapewnia jego
długą i niezawodną pracę.

WŁAŚCIWOŚCI
• Chromowany grzyb
• Optymalna charakterystyka regulacyjna temperatury wody
      zasilającej
• Zabezpieczenie antykorozyjne

• Niezawodne i trwałe sprzęgło do siłownika
• Szeroki zakres wartości przepływów
• Zwarta zabudowa

DANE TECHNICZNE
Nominalne ciśnienie statyczne
Maksymalny spadek ciśnienia
Dopuszczalna nieszczelność
Przyłącze
Kąt obrotu
Uszczelnienie
Korpus zaworu
Wewnętrzne elementy
Medium
Zakres temperatur czynnika
Ciężar

6 bar ; 600 kPa
zależnie od typu (patrz tabela)
1% kvs

gwint wewnętrzny
90 o

podwójne uszczelnienie O-ring
żeliwo
żeliwo chromowane
woda grzewcza; mieszanka wody z glikolem (max. 50%)
2 do 110 oC nie skondensowany
zależnie od typu (patrz tabela)



Moc instalacji Zawory typu 
CORONA

Zawory typu      
DR / ZR

3-drogowy 3-drogowy

V5433A1015   DN20 DR15-2GMLA  DN15
4-drogowy 4-drogowy

BRAK BRAK
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1023   DN20 DR15GMLA  DN15
4-drogowy 4-drogowy

BRAK ZR15MA  DN15
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1031   DN20 DR20GMLA  DN20
4-drogowy 4-drogowy

V5442A1030   DN20 ZR20MA  DN20
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1049   DN25 DR25GMLA  DN25
4-drogowy 4-drogowy

V5442A1048   DN25 ZR25MA  DN25
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1056   DN32 DR32GMLA  DN32
4-drogowy 4-drogowy

V5442A1055   DN32 ZR32MA  DN32
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1064   DN40 DR40GMLA  DN40
4-drogowy 4-drogowy

BRAK ZR40MA  DN40
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1072   DN50 DR50GFLA  DN50
4-drogowy 4-drogowy

BRAK ZR50FA  DN50
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20

40 - 60 kW

60 -100 kW

100 -160 kW

Uproszczony dobór zaworów mieszających
3 i 4 - drogowych dla instalacji c.o.

∆T=20K

0 - 10 kW

10 - 15 kW

15 - 25 kW

25 - 40 kW



 

M6063L
SIŁOWNIK  OBROTOWY

 KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
Siłownik obrotowy M6063L zapewnia
płynną regulację w systemach grzew-
czych i klimatyzacyjnych.
Współpracując z zaworami V5433 /
V5442 umożliwia dużą dokładność
regulacji temperatury.
Konstrukcja mechanicznego połączenia
siłownika z zaworem umożliwia długą i
niezawodną pracę.
Siłownik przeznaczony jest do współ-
pracy z zaworami o wymiarach do
DN50.

WŁAŚCIWOŚCI
• Nowatorskie rozwiązanie sprzęgu z zaworem

umożliwia szybkie, łatwe i trwałe połączenie
zaworu z siłownikiem

• Kabel zasilający

• Małe wymiary obudowy umożliwiają montaż siłownika
w miejscach o utrudnionym dostępie

• Stopień ochrony IP 54

DANE TECHNICZNE
Sygnał  sterujący
Kąt obrotu
Czas przebiegu
Moment obrotowy
Zużycie energii
Kabel przyłączeniowy
Klasa izolacji
Temperatura otoczenia
Temperatura czynnika
Wilgotność względna
Ciężar

230/240 Vac
90 o

100 s
7 Nm
3 VA
1,5 m; 3 x 0,75 mm2

II
0 ... 60 oC
2 ... 110 oC
brak kondensacji
0,5 kg



 

ZAWORY  WSPÓŁPRACUJĄCE        OZNACZENIE  I  WYMIARY
V5433A, V5442A

ZASADA  DZIAŁANIA
Siłownik jest napędzany silnikiem synchronicznym.
Trzpień siłownika obraca się w zakresie 90 o. Silnik jest
wyłączany za pomocą wyłączników krańcowych.
W ręcznym trybie działania siłownik jest odłączany od
zaworu. Siłownik jest bezobsługowy i nie wymaga żadnych
nastaw.

PODŁĄCZENIE  ELEKTRYCZNE
Oznaczenia przewodów:
Niebieski: wspólny
Brązowy: obrót w prawo
Czarny: obrót w lewo

ZABUDOWA  ZAWORÓW
Przed zamontowaniem siłownika należy ustawić zawór obrotowy wg poniższych diagramów.

Oznaczenie a b c d e
M6063L1009 81 97 300 101 69



 

Wymiary  w  zestawie  z  zaworem  V5433A

Typ kvs i a c SW h

V5433A1015 2.5 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1023 4.0 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1031 6.3 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5433A1049 10 R 1" 105 345 46 52.5
V5433A1056 16 R 5/4" 105 350 55 52.5
V5433A1064 25 R 1 1/2" 115 355 65 57.5
V5433A1072 40 R 2" 120 365 80 60.0

Wymiary  w  zestawie  z  zaworem  V5442A

Typ kvs i a c SW h

V5442A1030 6.3 R 3/4" 85 340 41 42.5
V5442A1048 10 R 1" 105 345 46 52.5
V5442A1055 16 R 5/4" 105 350 55 52.5



Moc instalacji Zawory typu 
CORONA

Zawory typu        
DR

3-drogowy 3-drogowy

V5433A1015   DN20 DR15-2GMLA  DN15
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1023   DN20 DR15GMLA  DN15
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1031   DN20 DR20GMLA  DN20
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1049   DN25 DR25GMLA  DN25
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1056   DN32 DR32GMLA  DN32
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1064   DN40 DR40GMLA  DN40
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

V5433A1072   DN50 DR50GFLA  DN50
Siłownik Siłownik

M6063L1009 VMM20
3-drogowy 3-drogowy

BRAK DR65GFLA  DN65
Siłownik Siłownik

BRAK VMM20

90 - 150 kW

23 - 35 kW

35 - 56 kW

56 - 90 kW

5 - 8 kW

8 - 15 kW

15 - 23 kW

Uproszczony dobór zaworów mieszających
3 - drogowych dla instalacji ogrzewania podłogowegoc.o.

∆T=10K

0 - 5 kW



 

 

DRG..LA, DR..A 
ZAWORY REGULACYJNE TRÓJDROGOWE 

 
 

KARTA KATALOGOWA
 

 

 

ZASTOSOWANIE 
 
Ze wzglêdu na wysok¹ jakoœæ i precyzyjne wykonanie 
zawory mieszaj¹ce doskonale nadaj¹ siê do 
zastosowania w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych 
i klimatyzacyjnych 
Solidna konstrukcja, chromowany grzyb obrotowy oraz 
podwójne uszczelnienie gwarantuj¹ d³ug¹ i niezawodn¹ 
pracê zaworu. 
Optymalne dzia³anie tego typu zaworów uzyskuje siê 
stosuj¹c si³owniki obrotowe firmy Honeywell. 
 
 

 

Rys. 1 Zawór regulacyjny DR.. 
 

 

 

DANE TECHNICZNE 
• Typ i dzia³anie: 

DRG..LA - zawór mieszaj¹cy / dziel¹cy, trójdrogowy 
z przelotem prostym, z przy³¹czem ko³nierzowym lub 
gwintowanym 
DR..A - zawór mieszaj¹cy / dziel¹cy, trójdrogowy 
z przelotem k¹towym, ko³nierzowy lub gwintowany 

• Zakres œrednic nominalnych:  
DRG..LA : DN15..200 
DR..A  : DN15..200 

• Ciœnienie znamionowe: PN 6 
• Materia³ korpusu:  

¿eliwo szare GG-20 
• Grzyb: 

¿eliwo szare GG-20, chromowany 
 

 
• Charakterystyka przep³ywu:  

sta³oprocentowa  
• Szczelnoœæ zaworu:  

≤1% wartoœci Kvs przy maksymalnym, dopuszczalnym 
ciœnieniu ró¿nicowym 

• Uszczelnienie: 
podwójny pierœcieñ uszczelniaj¹cy (O-ring ), pierœcieñ 
zewnêtrzny wymienny bez koniecznoœci opró¿niania 
instalacji 

• Czynnik grzewczy: woda 
• Zakres temperatur: 2...130°C 
• Minimalna temperatura czynnika: 2°C 
• Zakres obrotu grzyba: 90° 
 

 
 
 
 
 
 

DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 

∆p [bar] 1 1 1 1 1 1 1 1 0,8 0,5 0,3 0,2 ???

Si³ownik VMM20 VMM30 VMM30/40 

Tab. 1 Maksymalna dopuszczalna ró¿nica ciœnieñ 

 



 

Po³¹czenie gwintowe                 Po³¹czenie ko³nierzowe 
DN Kvs Typ 
15 4,0 DR 15GMLA 
20 6,3 DR 20GMLA 

25 10 DR 25GMLA 
32 16 DR 32GMLA 

40 25 DR 40GMLA 

DN Kvs Typ 
20 6,3 DR 20GFLA 
25 10 DR 25GFLA 
32 16 DR 32GFLA 
40 25 DR 40GFLA 
50 40 DR 50GFLA 
65 63 DR 65GFLA 
80 100 DR 80GFLA 
100 160 DR 100GFLA 
125 250 DR 125GFLA 
150 630 DR 150GFLA 
200 1600 DR 200GFLA 

 
Tab. 2 Zawór DRG..LA - wartoœci Kvs 
 
 
 
 
 

 
 
Po³¹czenie gwintowe                 Po³¹czenie ko³nierzowe 

DN Kvs Typ 
15 4,0 DR 15MA 

20 6,3 DR 20MA 

25 10 DR 25MA 

32 16 DR 32MA 
40 25 DR 40MA 

DN Kvs Typ 
40 25 DR 40FA 
50 40 DR 50FA 
65 63 DR 65FA 
80 100 DR 80FA 
100 160 DR 100FA 
125 250 DR 125FA 
150 630 DR 150FA 
200 1600 DR 200FA 

 

Tab. 3 Zawór DR..A - wartoœci Kvs 
 
 

WYMIARY 

 

 

 
Rys. 2 Wymiary - zawór trójdrogowy ko³nierzowy (wersja z przelotem k¹towym i prostym) 
 

 
Typ a b c d e f g h Masa [kg]

     DR20GFLA 140 15 179 65 90 50 4x11 70 3,5 

     DR25GFLA 150 15 179 75 100 60 4x11 75 4,0 
      DR32GFLA 160 17 188 90 120 70 4x14 80 6,6 

DR40FA  DR40GFLA 170 16 188 100 130 80 4x14 85 7,1 
DR50FA  DR50GFLA 190 16 202 110 140 90 4x14 95 9,8 

DR65FA  DR65GFLA 210 16 219 130 160 110 4x14 105 12,3 
DR80FA  DR80GFLA 250 18 219 150 190 128 4x18 125 21,4 

DR100FA  DR100GFLA 270 18 240 170 210 148 4x18 135 26,5 
DR125FA  DR125GFLA 310 20 267 200 240 178 8x18 155 42,0 

DR150FA  DR150GFLA 330 20 274 225 265 202 8x18 165 49,0 
DR200FA  DR200GFLA ? ? ? ? ? ? ? ? ? 

 

Tab. 4  Wymiary zaworów ko³nierzowych.
 
 



 
 

V5421B (S230) 
PRZEPUSTNICA 

DO WSPÓŁPRACY Z SIŁOWNIKIEM 
 

 KARTA  KATALOGOWA 

WŁAŚCIWOŚCI  
 
 • Do współpracy z siłownikiem VMM lub VRM 
 

 

• Nie wymaga dodatkowych przyłączy 
• Łatwy w montażu 
• Kołowe gniazdo klapy z wkładką uszczelniająca  

z elastomerów 
• Szeroki zakres średnic 
• Instalacje grzewcze z czynnikiem wodnym                 

do 50° glikolu 
• Wymienna wkładka uszczelniająca 
• Obudowa odporna na korozję 

 
 
 

DANE  TECHNICZNE ZASTOSOWANIE 
W połączeniu z siłownikiem VMM lub VRM przepustnica 
V5421B jest przeznaczona do stosowania w systemach 
grzewczych (z wymiennikiem lub kotłem) lub klimatyzacji  
oraz w instalacjach wody pitnej.  

Średnice DN25...DN200 
Ciśnienie nom. PN16 dla DN25�150 
 PN10 dla DN200 
Różnica ciśn. /patrz tabela str. 2/ 
Zakres temperatur -10...+130°C 
Obudowa klapy Żeliwo sferoidalne GGG40 
Łożyskowanie Rilsan  
Wkładka EPDM-HT 
Klapa obrotowa Żeliwo sferoidalne GGG40 
Wałek  Stal nierdzew. 1.4028 (AISI 420) 
Obudowa zaworu Stal nierdzewna 
Rozmiary, ciężar /patrz rys. 2/ 
Typy siłowników  /patrz tabela str. 2/ 
 

    



V5421B  PRZEPUSTNICE 

Typy  

DN KVS ( m3/h) Spadek 
ciśnienia ∆p

(kPa) 

Wymagany 
moment (Nm)

Typ zaworu Typy siłowników 

     230 Vac 24 Vac  24 Vac 0...10V 
25 52 1600 5 V5421B1009 VMM20 VMM20-24 VRM20 
32 52 1600 5 V5421B1017 VMM20 VMM20-24 VRM20 
40 120 1600 7 V5421B1025 VMM20 VMM20-24 VRM20 
50 189 1000 12 V5421B1033 VMM20 VMM20-24 VRM20 
65 311 1000 15 V5421B1041 VMM20 VMM20-24 VRM20 
80 433 1000 25 V5421B1058 VMM30 VMM30-24 - 
100 745 1000 40 V5421B1066 VMM40 VMM40-24 - 
125 1219 800 40 V5421B1074 VMM40 VMM40-24 - 
150 1805 600 40 V5421B1082 VMM40 VMM40-24 - 
200 3093 400 40 V5421B1090 VMM40 VMM40-24 - 

 

Charakterystyki hydrauliczne 
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Rys. 1. Spadek ciśnienia oraz przepływ w zależności  
od kątów otwarcia dla średnic w zakresie 25 - 200 

Tablica poniżej pokazuje wartości KV  w zależności od kątów 
otwarcia: 

DN wartość KV (m3/h) w zależności od kątów otwarcia 

 10° 20° 30° 40° 50° 60° 70° 80° 90° 

25 
32 0.4 1.7 4.3 6.9 11 17 29 46 52 

40 0.8 2.6 7.3 15 24 38 63 87 120 

50 1.3 3.8 10 22 38 58 98 128 189 

65 2.1 7.3 18 35 61 93 185 2376 311 

80 2.7 10 26 48 85 128 218 344 433 

100 4.3 15 41 74 123 227 372 624 745 

125 6.4 24 60 116 213 386 587 1018 1219

150 10 39 93 169 316 526 847 1223 1805

200 19 64 163 302 567 985 1551 2288 3093

 
  

 

 
 

 



V4043C / V4044C
ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE

KARTA KATALOGOWA

ZASTOSOWANIE
Zawory elektromagnetyczne dwudrogowe V4043C oraz
trójdrogowe V4044C są przeznaczpone do stosowania
łącznie z termostatami pokojowymi serii XE70 w Klima-
Konwektorach lub w innych systemach sterowania
termostatycznego On-Off.

Rys. 1. Zawory V4043C, V4044C.

WŁAŚCIWOŚCI
• Wbudowana sprężyna powrotna.
• Obrotowa głowica zaworu.
• Możliwość ręcznego wymuszenia otwarcia zaworu.
• Duża siła zamknięcia zaworu.

• Możliwość wymiany cewki elektromagnesu na pracującej
instalacji wodnej.

• Duża cichobieżność oraz mały pobór mocy.
• Możliwość zastosowania w systemach grzewczych oraz

chłodzących..

DANE TECHNICZNE:
Oznaczenie V4043C - zawór przelotowy
Czas otwarcia zaworów V4043C 12s
Czas zamknięcia zawórów V4043C 6s oraz (pod działaniem sprężyny powrotnej)
Stan niezasilony narmalnie zamknięty
Oznaczenie  V4044C - zawór trójdrogowy
Czas otwarcia zaworów V4044C  18s dla wejścia A
Czas zamknięcia zawórów V4044C  5s (pod działaniem sprężyny powrotnej)
stan niezasilony  Droga AB-A normalnie zamknięta
Pobór prądu  6W
Napięcie zasilania  220...240 V AC
Temperatura podczas pracy  50°C
Temperatura czynnika  5...88°C
Dopuszczalne ciśnienie robocze  8,6 bara
Długość kabla  1 m



29,3”2/15521C3404V
69,8”4/33621C3404V
02,11”11721C3404V

29,3”2/12541C4404V
48,7”4/30641C4404V
46,01”18741C4404V

INSTALACJA
Zawór może  być zamontowany w każdym położeniu jednak
ze względów bezpieczeństwa podłączenia zasilania
powinny znajdować się powyżej poziomu rurociągu.

Zawór nie może być zamontowany w żadnym wypadku na
rurociągu powrotnym.

Zawór powinien być zamontowany w miejscu przewiewnym
oraz łatwo dostępnym.

NIEBIESKI

BRĄZOWY

ŻÓŁTY

220 V AC MASA

24 V AC

UZIEMIENIE

Rys. 2. Podłączenie

WYMIARY (w mm)

Zawory V4044C

b

e

V4043C
a

b

c

d

88a88a
89b89b
06c06c

d 1/2” 95 d 1/2” 95
39”4/339”4/3
39”1621”1

e 1/2” 125
3/4” 125
1” 126

Rys. 3. Wymiary

Komfort i oszczędmość



 

   

 
HMC 80/82 

ZESTAWY SKONFIGUROWANE 
 

 
 KARTA KATALOGOWA 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

WŁASNOŚCI 
• Bezpośrednie sterowanie siłownikiem zaworu 

mieszającym w celu uzyskania właściwej temperatury 
w pomieszczeniu    

• Nastawnik HM 80 komunikując się z termostatem 
programowalnym CM67RFMV (lub CM67z) utrzymuje 
stałą temperaturę w pomieszczeniu według programu 
czasowego lub realizuje program wakacyjny 

• Sterowanie w trybie ręcznym lub automatycznym     
• Prosty montaż ograniczający czas i koszty   
• Sterowanie pompą, czas wybiegu do 99 minut   
• Współpraca z czujnikiem temperatury NTC 20KΩ,  

25°C z charakterystyką nieliniową (typ T7414C1012) 
• Tryb serwisowy dla  pompy i zaworu mieszającego   
• Załączanie kotła według zapotrzebowania na ciepło z 

wykorzystaniem termostatów CM67RFMV,CM67z 
• Obsługa systemów: grzanie / chłodzenie   
• Funkcja kontroli sygnału 
 

 
 

 
ZASTOSOWANIE 
Bezprzewodowy  uniwersalny nastawnik HM80 zaworu 
mieszającego ma zastosowanie w systemach grzewczych i 
klimatyzacyjnych do sterowania strefowego. Nastawnik  
HM 80 steruje zaworem mieszającym w zależności od 
temperatury w pomieszczeniu oraz wartości zadanej według 
samoadaptacyjnego algorytmu „fuzzy logic”  utrzymując 
dokładnie temperaturę zadaną.  Nastawnik może sterować 
zaworem mieszającym przy pomocy (lub bez – opcja) 
czujnika temperatury zasilania T7414C1012.    
Pompa może być bezpośrednio sterowana z przekaźnika 
nastawnika HM80 
    

DANE TECHNICZNE 
ELEKTRYCZNE 
Zasilanie : 230V ~ , 50Hz, maks. 6A 
Przekaźnik pompy : 3A, cos φ 0,7, bez zestyku   
    bezpotencjałowego   
Przekaźnik zaworu     : 3A, cos φ 0,7, bez zestyku,            
mieszającego      bezpotencjałowego 
                                                
SYGNAŁ RADIOWY 
Częstotliwość  : 868,3 MHz Odbiornik   
Klasa odbiornika : 2 
Zasięg sygnału : 30m  w budynkach o  

standardowej konstrukcji    
Technologia sygnału : okresowy, krótki sygnał, w celu       

zminimalizowania kolizji fal 
radiowych    

OTOCZENIE I STANDARDY 
Temperatura   : -20 … +70 ºC    
przechowywania 
Temperatura robocza : 0 … +50 ºC 
Gabaryty : 161,5 x121x 46 mm         
(wys.x szer. x gr.) 
Wilgotność : maks. 5 … 90 %   
Klasa bezpieczeństwa : IP54 
Wyposażenie opcjonalne : Czujnik temperatury  NTC20KΩ 
Współpraca z produktami : CM67RFMV, CM67z 
Atesty : CE 

 
 

 



HMC 80/82 
 

 
       
  
  
 
 

KONFIGURACJA ZESTAWU 
Zestaw Elementy Tryb 

konfiguracji 
HMC80 1x Uniwersalny nastawnik HM80 

1x Bezprzewodowy termostat programowalny CM67RFMV 
4x Złącze Eurofix  

Tak 

HMC82 1x Uniwersalny nastawnik  HM80 
1x Bezprzewodowy termostat programowalny CM67RFMV 
1x Czujnik temperatury zasilania T7414C1012 
4x Złącze Eurofix 

Tak 

 
    
ZASTOSOWANIE 

 

 

Termostat programowalny 
bezprzewodowy CM67RFMV 
(wartości parametrów) 
Czas wybiegu pompy 0…99 min 
Czas przebiegu siłownika  0…240 s 
Minimalna temp. zasilania 0…50°C  
Maksymalna temp. zasilania  0…99°C 
 

Sterowanie zaworem mieszającym w systemie ogrzewania 
podłogowego bez sterowania kotłem 

CM67RFMV Czujnik temp. wody 
zasilającej T7414C1012 
(opcjonalnie) 

Zawór 
 mieszający 

 

Pompa 

Kocioł 

M 

HM80 

Nastawnik HM80 steruje zaworem mieszającym w zależności od wartości zadanej temperatury w 
pomieszczeniu kontrolowanej przez termostat CM67RFMV. Ponadto nastawnik posiada możliwość 
sterowania pompą poprzez przekaźnik oraz podłączenia czujnika temperatury wody zasilającej 
obieg grzewczy.  
W systemie bez czujnika temperatury zasilania zawór mieszający przyjmuje pozycję przepływu w 
zależności od nastawionej temperatury i aktualnej temperatury w pomieszczeniu. Jeśli w systemie 
zastosowany jest czujnik temperatury zasilania zawór mieszający przyjmuje położenie odpowiednie 
w zależności od obliczonej i zmierzonej temperatury. Obliczeniowa temperatura zasilania jest 
kalkulowana w zależności od odchyłki pomiędzy zadaną temperatura w pomieszczeniu a jej 
rzeczywista wartością. 



 

T6101, T6102 
 

                                                         Regulatory  do  ogrzewania  podłogowego 

 
Konstrukcja 
Zestaw składa się z: 
• Skrzynki podtynkowej z pokrywą, uchwytami itd.  
• Zabezpieczenia pokrywy na czas instalacji  
• Głowicy Thera-RTL lub Thera-3 z uszczelką  
• Zaworu termostatycznego PN10, DN15, narożnego lub 

osiowego, z gwintem zewnętrznym wg ISO 228. Złączki do 
przewodów miedzianych lub z tworzywa sztucznego /patrz 
akcesoria/.   

• Odpowietrznika 
 

Materiały 
• Pokrętło korpus głowicy z tworzywa, biała wg RAL9010  
• Pokrywa stalowa powlekana proszkowo, biała wg 

RAL9010  
• Skrzynka podtynkowa z ciemnego, szarego tworzywa  
• Zawór z czerwonego mosiądzu (wersja osiowa) lub mosią-

dzu (wersja narożna)  
• Wkład zaworu z mosiądzu z O-ringami i uszczelkami z 

EPDM  
• Odpowietrznik z mosiądzu

 
K

Zastosowanie 
Zestaw T6101 / T6102 jest używ
ogrzewania podłogowego z lub b
Zestawy ograniczają temperaturę
podłogowego w systemie ogrzew
(grzejnikowe / podłogowe). Term
zakresie 20 - 50°C  w zależności
powrotu. Jest to możliwe w obu w
termostatem jest ustawiany raz p
wersji nastawa może być łatwo z
momencie.   
Zestaw regulacji temperatury pom
przepływ czynnika przez pojedyń
podłogowego, bez dodatkowych 
temperatury otoczenia. 
UWAGA: Projektant musi sprawd
zasilania będzie odpowiednia dla
podłogi. Zbyt wysoka temperatur
 

 

 

Właściwości 
• Dobry odczyt nastawy pod ka
• Łatwa blokada nastaw  
 
 

Dane techniczne 
Czynnik Woda g
pH 8...9,5 
Zakres nastaw RTL – 

Zestaw
6...28°C

Ciśnienie robocze maks. 1
Spadek ciśnienia maks. 1
kvs RTL 

 z wid
 z gło
Zestaw

 

ARTA  KATALOGOWA 
any do regulacji obiegu 
ez dodatkowego grzejnika.   
 powrotu obiegu ogrzewania 
ania mieszanego 
ostat jest ustawiany w 
 od zakładanej temperatury 
ersjach. Zestaw z krytym 

odczas gdy dla odkrytej 
mieniana w dowolnym 

ieszczenia reguluje 
czy obieg ogrzewania 
grzejników, zależnie od 

zić czy temperatura 
 ogrzewanej powierzchni 
a może ją uszkodzić. 

żdym kątem  

rzewcza wg VDI 2035 

zakres ok. 20...50°C  
 pomieszczeniowy ok. 
  
0 bar (1 MPa) 
 bar (0,1 MPa) 

oczną głowicą - 1,0 
wicą zakrytą - 1,7 
 pomieszczeniowy - 1,0 



REGULATORY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (T6101, 6102) 

Wymiary 

 
 

Rys. 1: RTL z widoczną głowicą 

 
 

Rys. 2. RTL z głowicą zakrytą 
 

 
Rys. 3. Zestaw pomieszczeniowy 

 

Działanie 
Głowica RTL jest montowana na powrocie z obiegu 
ogrzewania podłogowego. Jeśli temperatura rośnie – czujnik 
się rozszerza i działa na trzpień zaworu. Ten ruch powoduje 
przymknięcie zaworu i zdławienie przepływu wody w obiegu 
ogrzewania podłogowego. Jeśli temperatura spada – wystąpi 
działanie odwrotne i uchylenie zaworu przez sprężynę.   
Zestaw pomieszczeniowy może być montowany zarówno na 
zasilaniu jak i powrocie w obiegu ogrzewania podłogowego.   
Termostat odbiera temperaturę otoczenia i reguluje 
odpowiednio przepływ wody w obiegu grzewczym.  

 

 

Przykłady zamówienia 
Typ kvs Nr kat. 

Zestaw z widoczną głowicą RTL (rys. 1) 1,0 T6102RUB15 
Zestaw z zakrytą głowicą RTL (rys. 2) 1,7 T6102AUB15 
Zestaw pomieszczeniowy z głowicą THERA-3 (rys. 3) 1,0 T6101RUB15 

 



REGULATORY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO (T6101, 6102) 

Akcesoria
Złączki do rur miedzianych i miękkich stalowych (2 szt.) 

3/4" x 10 mm VA7200A010 
3/4" x 12 mm VA7200A012 
3/4" x 14 mm VA7200A014 
3/4" x 15 mm VA7200A015 
3/4" x 16 mm VA7200A016 

 

3/4" x 18 mm VA7200A018 
 

Złączka do rur PE-X 
3/4" x 14 x 2 mm OT112M-3/4D 
3/4" x 15 x 2,5 mm OT112M-3/4E5 
3/4" x 16 x 2 mm OT112M-3/4F 
3/4" x 16 x 2,2 mm OT112M-3/4F2 
3/4" x 17 x 2 mm OT112M-3/4G 
3/4" x 18 x 2 mm OT112M-3/4H 

 

3/4" x 18 x 2,5 mm OT112M-3/4H5 
 3/4" x 20 x 2 mm OT112M-3/4K 
 3/4" x 20 x 2,8 mm OT112M-3/4K8 

Złączka do rur wielowarstwowych 
3/4" x 14 x 2 mm OT113M-3/4D 

 3/4" x 16 x 2 mm OT113M-3/4F 
 3/4" x 16 x 2,25 mm OT113M-3/4F25 
 3/4" x 18 x 2 mm OT113M-3/4H 
 3/4" x 20 x 2 mm OT113M-3/4K 
 3/4" x 20 x 2,25 mm OT113M-3/4K25 
 3/4" x 20 x 2,5 mm OT113M-3/4K5 
 

Złączka miękka do rur miedzianych 
3/4" x 10 mm OT114M-3/4B 
3/4" x 12 mm OT114M-3/4C 
3/4" x 14 mm OT114M-3/4D 
3/4" x 15 mm OT114M-3/4E 

 

3/4" x 16 mm OT114M-3/4F 
 3/4" x 18 mm OT114M-3/4H 
 
 
 

Przykłady instalacji 

ReturnPowrót

TRV

Verafix

 

SupplyZasilanie

Rys. 4  Instalacja z zestawem RTL 
 

ReturnPowrót

SupplyZasilanie

 
Rys. 5  Zestaw pomieszczeniowy – na powrocie 

 
 
 
 
 
 

 

RePowrótturn

 
Rys. 6  Zestaw pomieszczeniowy – na zasilaniu

 

 

 
  

 



 
 
 
 

 

ZESTAW DO CIĄGŁEJ REGULACJI TEMPERATURY WODY GRZEWCZEJ

Zastosowanie:   
System ZX służy do ciągłej regulacji temperatury w systemach ogrzewania podłogowego. Temperatura czynnika 
grzewczego, zasilającego obieg ogrzewania podłogowego utrzymywana jest poprzez zawór regulacyjny z głowicą 
bezpośredniego działania (Z1). Zadaniem zaworu regulacyjnego (Z2) jest wyregulowanie stopnia zmieszania 
wstępnego czynnika powracającego z pętli ogrzewania podłogowego. Termostat bezpieczeństwa (T3) jest 
dodatkowym zabezpieczeniem posadzki przed nadmiernym wzrostem temperatury i ewentualnym jej zniszczeniem. 
Taka sytuacja może nastąpić np. w przypadku źle dokonanej nastawy na zaworze (Z2), awarii termostatu źródła 
ciepła lub awarii zaworu (Z2). Stosowanie termostatu (T3) nie jest konieczne w przypadku zastosowania innego 
skutecznego zabez-pieczenia przed nadmiernym wzrostem temperatury wody grzewczej w układzie ogrzewania 
podłogowego 

  Zestaw ZX składa się z :
    
   Z1 – zawór V2050DH (V2020DUB) oraz głowica  
           bezpośredniego działania T750120 (zakres nastaw  
           20...70ºC) z elementem mocującym na rurociągu  
           TA2085B001          
   Z2 – zawór Kombi-3 V5010Y służący do regulacji  
           podmieszania wstępnego (by-pass) 
   T3 – termostat bezpieczeństwa L641B1012 z górnym  
           limitem. Wyłączenie pompy obiegowej w przypadku  
           przekroczenia dopuszczalnej temperatury 55ºC  

(Z1) 
T750120 
oraz 
TA2085B001      

Głowica bezpośredniego działania z elementem mocującym na rurociągu. Zakres nastaw 
temperatury 20... 70 ºC, skala nastaw temperatury 2...7, długość kapilary 2m, czujnik cieczowy, 
możliwość blokady i ograniczenia nastawy, regulacja proporcjonalna, temperatura maks 130 ºC. 
Głowica pasuje do wszystkich zaworów termostatycznych Honeywell. 

(Z1) 
V2020DUB10 
V2020DUB15 
V2050DH020 
V2050DH025 

Zawór termostatyczny prosty PN10, t.maks. 130ºC 
DN10 
DN15 
DN20 
DN25 

(Z2) 
V5010Y0015 
V5010Y0020 
V5010Y0025 
V5010Y0032 

Zawór regulacyjny z nastawą hydrauliczną Kombi-3-plus, PN16 t.maks. 130ºC 
DN15    kvs=2,7 
DN20    kvs=6,4 
DN25    kvs=6,8 
DN32    kvs=21,0 

(T3) 
L641B1020 

Termostat  do montażu na rurze, 230V, 50...60Hz, zestyk przełączny SPDT, obciążenie 4(2)A, 
Zakres nastaw 40...95ºC, 3 zaciski (do 1,5 mm2) , histereza około 10K  

Typ Powierzchnia 
podłogi* do Elementy zestawu 

ZX-050-0 50 m2 
T750120 + TA2085B001     

V2020DUB10                      
V5010Y0015                       

ZX-090-0 90 m2 
T750120 + TA2085B001     

V2020DUB15 
V5010Y0020 

ZX-130-0 130 m2 
T750120 + TA2085B001 

V2050DH020 
V5010Y0025 

ZX-170-0 170 m2 
T750120 + TA2085B001 

V2050DH025 
V5010Y0032 

ZX-050-T 50 m2 ZX-050-0  +  L641B1012 

ZX-090-T 90 m2 ZX-090-0  +  L641B1012 

ZX-130-T 130 m2 ZX-130-0  +  L641B1012 

ZX-170-T 170 m2 ZX-170-0  +  L641B1012 

* Powierzchnia podłogi została określona w sposób orientacyjny przy parametrach w obiegu ogrzewania podłogowego  
    44/36 ºC oraz przy temperaturze czynnika ze źródła ciepła 70ºC. Zawór (Z1) dobrany został dla odchyłki  
    proporcjonalnej 3K oraz spadku ciśnienia w obiegu regulowanym (obieg przed zmieszaniem) 3kPa. Moc grzewczą  
    grzejnika płaszczyznowego przyjęto na poziomie 75 W/m2. W przypadku parametrów znacznie odbiegających od  
    przyjętych założeń, podane maksymalne powierzchnie podłóg mogą odbiegać od wartości podanych w powyższej  
    tabeli.  



 

Thera-RTL 
 

Ogranicznik  temperatury  powrotu 

 
 
 
Konstrukcja 
Głowica Thera-RTL składa się z: 
• Pokrętła ręcznego  
• Czujnika z osłoną 
• Zespołu trzpienia 
• Nakrętki mocującej 
 

 
Materiały 
• Pokrętło, dekiel i korpus z tworzywa sztucznego białego 

RAL 9010 
• Zespół trzpienia z tworzywa sztucznego 
• Czujnik woskowy 
• Nakrętka złączna mosiężna, niklowana 

 
K

Zastosowanie 
Thera-RTL ogranicza temperaturę
w przypadku systemu mieszaneg
podłogowe – powrotu z obiegu og
Do regulacji temperatury powrotu
wym należy się upewnić, że temp
miała niekorzystnego wpływu na 
 

Właściwości 
• Łatwy odczyt nastaw  
• Łatwa blokada nastaw 
• Zakres nastaw 20 do 50°C  
• Pasuje do standardowych zaw

Honeywell UBG, BB i KV  
 

 
Dane techniczne 
Zakres nastaw 20...5
Gwint przyłacza M30 x
kvs 0,14..

 
 
UWAGA: Wartość kvs odn

Thera-RTL z wk
 

Działanie 
Głowica Thera-RTL jest instalowa
lub ogrzewania podłogowego. Jeś
to zawór się przymyka i przepływ
spadku temperatury zawór się uc
przepływ.  

 

 

ARTA KATALOGOWA 
 powrotu z grzejników lub – 
o grzejniki / ogrzewanie 
rzewania podłogowego.   
 przy ogrzewaniu podłogo-
eratura zasilania nie będzie 
powierzchnię podłogi.  

orów grzejnikowych         

0°C 
 1,5 
.1,85 

osi się do kompletu głowicy 
ładką BB, KV lub UBG  

na na powrocie z grzejnika 
li temperatura się podnosi 

 zostaje dławiony. Przy 
hyla umożliwiając większy 



THERA-RTL (T6102) 

Przykład instalacji  
 
 
 
 
 
 

Thera-RTL jako ogranicznik tem-
peratury powrotu z grzejnika 

 
 
 
 
 
 

Thera-RTL do regulacji systemu 
mieszanego grzejniki / ogrzewanie 

podłogowe 
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Akcesoria
Korpus prosty – złączka z nakrętką na wejściu 

 

UBG, kvs 1,85 V2002DUB15 

 

 

 

 
Korpus kątowy – złączka z nakrętką na wyjściu 

 

 

 
UWAGA: Montować zawory w odpowiednim kierunku – wg strzałki na korpusie. 

UBG, kvs 1,10                V2020DUB15 

UBG, kvs 1,95 V2002DUB20 

 

UBG, kvs 1,85 V2002EUB15 

UBG, kvs 1,80                V2020EUB15 

UBG, kvs 1,95 V2002EUB20 
UBG, kvs 2.50 V2002EUB25 

 
UBG, kvs 2.20 V2002DUB25 



 

T4360 / T6360 
TERMOSTAT POKOJOWY          

 
 

 KARTA KATALOGOWA 
 
 
 
                  

                
                                                                                             

ZASTOSOWANIE 
Termostaty serii T4360 / 6360 stosuje się do regulacji 
temperatury w pomieszczeniu poprzez sterowanie pracą 
kotła, zaworami strefowymi, pompami cyrkulacyjnymi lub 
grzejnikami elektrycznymi. 

Termostaty serii T6360 mogą być również stosowane do 
sterowania pracą wentylatorów i klimakonwektorów.  

 

   
 
 

WŁAŚCIWOŚCI 
• Dokładne utrzymywanie temperatury na wymaganym 

poziomie. 

• Możliwość stosowania do ogrzewania lub chłodzenia. 
• Zabezpieczenie instalacji grzewczej przed zamarznięciem 

czynnika. 
• Posiada wbudowany rezystor, podwyższający jakość 

sterowania (działanie wyprzedzające). 

 
• Posiada ręczne przełączniki do wyłączania działania, 

zmiany trybu pracy: grzanie / chłodzenie lub lato / zima. 
• Nowoczesna stylizacja, montaż naścienny lub w 

standardowej puszce. 

• Wygodne podejścia do kabli i duże zaciski. 
 

 
 

DANE TECHNICZNE  
 

Zakres temperatur:         10...300C /   
                                         0...200C dla T4360A1017 
Parametry zestyków: 
  T4360A:          SPST  10(3)A 
  T4360B:          SPST  16    A 
  T6360A,B,C:   SPDT  10(3)A, 6(2)A 
  SPST              zestyk  zwierny 
  SPDT              zestyk  zwierno - rozwierny 
 

Napięcie nominalne:   220...240V, 50...60Hz 
Strefa histerezy:          0,8K (mechaniczna), 0,5K (termiczna) 
Stopień ochrony:         IP 30 
Wymiary:                     83 x 83 x 40 
Zaciski na przewód:    1,0 do 2,5 mm2 
                                    dla wersji 16A do 4 mm2 

Żywotność:                  ponad 100.000 przełączeń                      
Montaż:                        natynkowy lub w puszce 
 

AKCESORIA UZUPEŁNIAJĄCE 
 

•  Ograniczniki zakresu limitujące wartość temp. zadanej 

•  Pokrywa zabezpieczająca, uniemożliwiająca zmianę       
    nastawy temperatury 
 
 

•  Dodatkowa płytka ułatwiająca montaż termostatu na   
    ścianie 
 
•  Podstawa montażowa rozszerzająca możliwości  
    funkcjonalne termostatu 

 
 



T4360/T6360 TERMOSTAT POKOJOWY 

 

                                                                                                                                                                                       

                                                                            
    
  

SPECYFIKACJA TECHNICZNA 

MODEL ZAKRES 
NASTAW  

 OBCIĄŻALNOŚĆ  
STYKÓW  

RODZAJ 
STYKU  

LAMPKA 
SYGNALIZACYJNA

FUNKCJA 
WYPRZEDZAJĄCA

PRZEŁĄCZNIK 
WŁ/WYŁ 

FUNKCJA 
PRZECIW-

ZAMROŻENIOWA 

ZABEZPIECZENIE  
NASTAWY 

T4360A1017 0...200C 10A SPST      

T4360B1007 10...300C 16A SPST      

T4360B1031 10...300C 16A SPST      

T6360A1079 10...300C 10A SPDT      

T6360B1002 10...300C 10A SPDT      

T6360C1018 10...300C 10A SPDT      

WYMIARY 
 
 

 

 
 
 
 
 
SCHEMATY  POŁĄCZEŃ  ELEKTRYCZNYCH 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
 
 



 

  
CM507 

REGULATOR PROGRAMOWALNY 
 

KARTA KATALOGOWA 

 

 

Regulator CM507 jest przeznaczony do czasowej 
regulacji temperatury w systemach grzewczych i 
klimatyzacyjnych dla domów i małych budynków. 

Może być stosowany jako zewnętrzny element regulacji z 
kotłami gazowymi, olejowymi oraz kombi.   

Duży wyświetlacz oraz układ przycisków jest podobny do 
dotychczasowych regulatorów z rodziny CM. 

Regulator jest idealny dla użytkowników, którzy chcą 
połączyć wysoką dokładność regulacji temperatury z 
łatwością obsługi. 

WŁAŚCIWOŚCI 

 
• Nowoczesna stylistyka i zwarta obudowa pozwala na zastosowanie w różnych miejscach. 

• Zaawansowana technologia regulacji zapewniająca komfort użytkownika przy minimalnych wahaniach 
temperatury w pomieszczeniu.   

• Program 7 dniowy. 

• Dowolna wartość temperatury z zakresu regulacji pozwala na dopasowanie temperatury do oczekiwań 
użytkownika. 

• Widoczny na wyświetlaczu program czasowy zmian temperatury.  

• Szeroki zakres wyboru cyklu pracy pozwala na zastosowanie w różnych systemach grzewczych.   

• Chwilowa zmiana parametrów dostosowana do aktualnych potrzeb obowiązująca do następnych nastaw w 
programie.    

• Zestyk bezpotencjałowy SPSTdostosowany do współpracy z urządzeniami z napięciem 24...230V 5A obciążenia 
rezystancyjnego , 0.95A indukcyjnego SPST w różnych systemach grzewczych. 

• Zasilanie bateryjne dwoma bateriami alkalicznymi typ AA (LR6). 

• Minimalna żywotność baterii 2 lata sygnalizowana wskaźnikiem zużycia baterii.    

• Wbudowany program fabryczny. 

• Tryb automatyczny lub ręczny.   

• Tryb Nastaw Instalatora umożliwia wybór dodatkowych funkcji. 



REGULATOR CM507 
 

 

   

 
 

 
 

DANE TECHNICZNE 

 PANEL REGULATORA 

Baterie : 2 x 1.5 V IEC LR6 (AA) Alkaliczne 

Żywotność : 3 lata przy zastosowaniu Duracell 
MN1500 

Wymiana baterii : Program zachowany w  EEPROM 

Zestyki : SPST (rozwierne bezpotencjałowe)  

Obciążalność : 230 V~, 50...60 Hz, 5 A rezystancyjne  
0.95 A indukcyjne (0.6 pf)  
24 V~, 50...60 Hz, 5 A rezystancyjne  
0.95 A indukcyjne (0.6 pf)  
 

Odczyt czasu : 24 lub 12 godzin 

Dokładność 
zegara 

: poniżej 12 minut na rok  

Program  : 7-dniowy z 24 zmianami na dobę na 
dwóch poziomach temperatur  

Rozdzielczość 
czasu 

: Czas bieżący – 1 minuta                 
Program – 1 godzina 

Czujnik : 10K (@ 25 oC ) NTC termistor 

Zakres nastaw 
temperatury 

: Program  : 5 do 28oC co 0.5 oC    
 

 

Dokładność 
regulacji 
temperatury 

±0.5 K (nominalnie) @ 20oC, przy 50% 
obciążeniu 3 K ∆/godz. 

Zakres odczytu 
temp. w 
pomieszcz. 

: od 0 oC do 50 oC 

Typ regulacji : adaptacyjny 

Minimalny czas 
załączenia 

: brak 

Cykl pracy : 2 do 6, (4 fabryczny). Zmiana w trybie 
Nastaw Instalatora 

Przewody : do 2.5 mm2 

Podłączenie 
przewodów 

: Od tylnej strony podstawy.  Regulator I 
podstawa mogą być rozłączone w celu 
podłączenia przewodów  

Wymiary : 127 x 75 x 27 mm (w x h x d) 
 

Otoczenie : Zakres temperatury pracy od 0 do 50oC 
Zakres temperatury transportu -20 do 
55oC 
 Zakres wilgotności 10 do 90% Rh 

Wykonania : Zgodnie z normą europejską      
EN60730-1(1999) 

 

   Wyświetlacz               Przyciski wyboru 

Przycisk                          Przycisk                 Przycisk 
temp.                               temp.                      programowania 
komfortu                         ekonomicznej 

Wybór trybu 
pracy/ Wyjście 

Wyświetlacz 

Temperatura 

Pojawia się gdy zmiana 
nastawy 
              Tempertura 

Temp Komfortu  
Temp. Ekonom. 

Czas
Dzień

 
Tryb Ręczny

Tryb Automat.

Grzanie załączone       Wsk. zużycia baterii 

Schemat  
programu



 

  
CM707 

 REGULATOR PROGRAMOWALNY 
 

KARTA KATALOGOWA 

 

 

Regulator CM707 jest przeznaczony do czasowej regulacji 
temperatury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych dla 
domów i małych budynków. Może być stosowany jako 
zewnętrzny element regulacji w systemach z pompami 
obiegowymi, siłownikami termicznymi, zaworami strefowymi 
lub jako integralna część kotłów z palnikami olejowymi lub 
gazowymi a także w systemach ogrzewania elektrycznego o 
obciążeniu <5A. 

Regulator CM707 dzięki solidnej konstrukcji z dużymi 
zaciskami przewodów jest urządzeniem łatwym i szybkim w 
montażu.  

Duży wyświetlacz oraz układ przycisków jest podobny do 
dotychczasowych regulatorów z rodziny CM. 

Regulator jest idealny dla użytkowników, którzy chcą połączyć 
wysoką dokładność regulacji temperatury z łatwością obsługi.

WŁAŚCIWOŚCI 

• Nowoczesna stylistyka  

• 7-dniowy program 

• Maksymalnie do 4 zmian temperatury na dobę   

• Okresowa zmiana temperatury (obowiązuje do 
najbliższej, zaprogramowanej zmiany)  

•  Przycisk programu wakacyjnego umożliwia 
oszczędność energii przez obniżenie temperatury na 
1 – 99 dni np. na czas urlopu – umożliwiając powrót 
do normalnego działania (tryb AUTO lub MANUAL) w 
dniu powrotu 

• Odczyt rzeczywistej temperatury w pomieszczeniu i 
temperatury nastawy 

• Zachowanie programu w pamięci EPROM podczas 
wymiany baterii  

• Pozycja WYŁĄCZ (OFF) powoduje działanie 
regulatora na poziomie przeciwzamrożeniowym min. 
5°C (nastawianym w trybie instalatora)   

• Styki przekaźnika SPDT: 24...230V 5A obciążenia 
rezystancyjnego, 2A indukcyjnego umożliwiają 
wszechstronne zastosowanie w różnych systemach 
centralnego ogrzewania   

• Zasilanie bateryjne 2 x AA (LR6) alkaliczne 

 

• Minimalna żywotność baterii 2 lata, ze wskaźnikiem 
zużycia baterii 

• Wbudowany program fabryczny  

• Montaż naścienny lub w puszcze (opcjonalnie)   

• Urządzenie bez dodatkowych przełączników w 
podstawie i dodatkowych regulacji umożliwia 
zastosowanie w sterowaniu kotłami kombi oraz 
domowymi systemami   

• Tryb Nastaw Instalatora umożliwia ustawienie 
dodatkowych funkcji: 

• Odczyt czasu w trybie 12/24 godzin 

• Przywrócenie nastaw fabrycznych 

• Załączenie kontrolne pompy 

• Górne / Dolne ograniczenie temperatury 

• Przesunięcie temperatury 

• Minimalny czas załączenia 

• Zmiana cyklu pracy 

• Zakres proporcjonalności 

• Tryb diagnostyki w celu zlokalizowania usterki 



ł



POGODOWE CYFROWE REGULATOR TYPU SMILE 

Obiegi grzewcze mieszaczy / pompowe 
 Oddzielne programy dzienne, tygodniowe i roczne 

dla każdego obiegu osobno 
 Optymalizacja fazy podgrzewania i nocnego 

obniżenia temperatury 
 Funkcja zabezpieczenia przed zamarzaniem 
 Możliwość wyboru rodzaju regulacji dla każdego z  

obiegów (pogodowa / pomieszczeniowa) 
 Maksymalne i minimalne ograniczenie temperatury  

wody w obiegu 
 Sterowanie pracą pompy lub / i zaworów 

mieszających (wybrane typy regulatorów SDC i 
DHC-43) 

 Program rozruchu instalacji ogrzewania  
płaszczyznowego 
Wymuszona praca pomp

Zastosowanie:  
 Pogodowa regulacja temperatury wody zasilającej  

w  obiegach ogrzewania grzejnikowego lub 
       płaszczyznowego (np. ogrzewanie podłogowe). 
 Regulacja temperatury c.w.u. w zasobniku 
 Może być stosowany jako niezależny regulator  lub  

jako dodatkowy w połączeniu z innym regulatorem           
kotłowym (SDC) lub węzłowym (DHC-43). Możliwość
połączenia ze sobą do 5 regulatorów Smile 

 Wszystkie wyjścia przekaźnikowe mogą być również
sterowane manualnie 

Sterowanie pracą kotła (SDC)
 Sterowanie pracą palnika każdego typu kotła 1- lub   

2-stopniowego (w zależności od typu regulatora) 
 Możliwość sterowania kaskadą dwóch kotłów  

z palnikami 1-stopniowymi (SDC7-21, SDC9-21,  
SDC12-31) 

Regulacja węzłów cieplnych (DHC-43)
 Sterowanie zaworami regulacyjnymi w zależności

od temperatury wody zasilającej i temperatury 
zewnętrznej
Zmienne lub stałe ograniczenie temperatury sieciowej  
wody powrotnej

 Ograniczenie minimalnego skoku zaworu 
regulacyjnego w celu dokładnego pomiaru  
przepływów pełzających 

 Zabezpieczenie przed odkładaniem się kamienia 
w wymiennikach 

 Ograniczenie temperatury powrotu układu c.w.u. 
Układ ciepłej wody użytkowej 
 oddzielny program dzienny i tygodniowy 
 program dezynfekcji przeciwko bakteriom Legionelli 

sześć trybów realizacji priorytetu c.w.u.

Regulator kotłowy i obiegów grzewczych 
SDC 3-10E Cyfrowy regulator pogodowy 
SDC 3-40E Cyfrowy regulator pogodowy 
SDC 7-21E Cyfrowy regulator pogodowy 
SDC12-31E Cyfrowy regulator pogodowy 

Regulator węzłów cieplnych – zabudowa w panelu 
DHC43-1PC Cyfrowy regulator pogodowy 
DHC43-2PC Cyfrowy regulator pogodowy 

Regulator węzłów cieplnych – zabudowa ścienna 
DHC43-1WC Cyfrowy regulator pogodowy 
DHC43-2WC Cyfrowy regulator pogodowy 
                            

TBS Zestaw listew zaciskowych – do zabudowy 
w panelu kotła

                            
SWS 12         Podstawa do zabudowy naściennej 

SCS 12          Obudowa do zabudowy w szafie 

                  



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 

Regulator cyfrowy SDC 3-10E 
aplikacja 0101 
1 bezpośredni obieg pompowy c.o.-, kocioł z palnikiem jednostopniowym-,1 obieg c.w.u. z pompą ładującą 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator cyfrowy SDC 7-21E 
 
aplikacja 0201 
1 bezpośredni obieg pompowy c.o.-, 1 obieg mieszający c.o.-, kocioł z palnikiem 1-stopniowym, 1 obieg c.w.u. 
z pompą ładującą 
 
aplikacja 0202 
1 bezpośredni obieg pompowy c.o.-, 1 obieg mieszający c.o.-, kocioł z palnikiem 2-stopniowym lub dwa kotły  
z palnikiem 1-stopniowym-, 1 obieg c.w.u. z pompą ładującą 
  
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 
UWAGA:  Aplikacja 0201 i 0202 może być również zrealizowana przez regulator: SDC 12-31E.  
         Niewykorzystane wówczas lub wolne wyjścia przekaźnikowe mogą zostać wykorzystane do sterowania np. pompą   

cyrkulacyjną c.w.u., pompą by-passu kotła itd. Dwa wolne wyjścia przekaźnikowe dostępne są w regulatorze  
SDC 12-31E 

UWAGA:  Aplikacja 0101 może być również zrealizowana przez regulatory: SDC 7-21E, SDC 12-31E  
        Niewykorzystane wówczas lub wolne wyjścia przekaźnikowe mogą zostać wykorzystane do sterowania np. pompą  
                      cyrkulacyjną c.w.u., pompą by-passu kotła itd. Dwa wolne wyjścia przekaźnikowe dostępne są w regulatorze SDC 12-31E 



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 

Regulator cyfrowy SDC 12-31E 
 
aplikacja 0302 
1 bezpośredni obieg pompowy c.o.-, 2 obiegi mieszające c.o.-, kocioł z palnikiem 2-stopniowym lub dwa kotły  
z palnikiem 1-stopniowym-, 1 obieg c.w.u. z pompą ładującą oraz 2 wolne wyjścia przekaźnikowe. 
  
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Regulator cyfrowy SDC 3-40E 
 
aplikacja 0401 
1 obieg mieszający c.o. 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

UWAGA:           Niewykorzystane dwa wolne wyjścia przekaźnikowe mogą zostać wykorzystane do sterowania układem solarnym  
                                       wspomagającym przygotowanie c.w.u..   



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 

Zestaw regulacyjny do regulacji  ogrzewania podłogowego SFC40EE  
 
aplikacja 0401 
1 obieg mieszający c.o. 
 

 

 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 

 

Zestaw regulacyjny składa się z: 

AF 20

 
 

SDC 3-40E V5433G1038
M6063L1009

SWS-12

VF 20 A



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-1 
  
aplikacja 0503 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-1 
  
aplikacja 0504 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA:  Aplikacja 0503 może być również zrealizowana przez regulatory: DHC 43-2, DHC 23-1. Regulator DHC 43-2 posiada  
                      dodatkowo dwa wolne wyjścia przekaźnikowe, które mogą zostać wykorzystane np. do sterowania układem solarnym  
                      wspomagającym przygotowanie c.w.u. (patrz aplikacja 0202 – regulator SDC 9-21). W aplikacji 0501 zamiast zasobnika c.w.u. 
                      może być zastosowany wymiennik ciepła. Wówczas jako czujnik *SF należy zastosować czujnik T7435A1005    

/////// //

STB WF

///

VFB

/////
/

///
/

V1

P1

P4

P3

//AF

//

SF

05
03

.c
dr

UWAGA:  Aplikacja 0504 może być również zrealizowana przez regulator: DHC 23-1   



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-1 
 
aplikacja 0505 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-1 
  
aplikacja 0506 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA:  Aplikacja 0505 może być również zrealizowana przez regulatory: DHC43-2, DHC 23-2   

UWAGA:  Aplikacja 0506 może być również zrealizowana przez regulatory: DHC43-2, DHC 23-2   



CYFROWE REGULATORY POGODOWE TYPU SMILE 
 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-1 
 
aplikacja 0507 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 43-2 
 
aplikacja 0508 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

UWAGA:  Aplikacja 0507 może być również zrealizowana przez regulator: DHC43-2. Regulator DHC 43-2 posiada  
                      dodatkowo dwa wolne wyjścia przekaźnikowe, które mogą zostać wykorzystane np. do sterowania układem solarnym  
                      wspomagającym przygotowanie c.w.u. (patrz aplikacja 0202 – regulator SDC 9-21). 



MIKROPROCESOROWY REGULATOR DO WĘZŁÓW CIEPLNYCH DHC 23-3 

 
Regulator cyfrowy do węzłów cieplnych DHC 23-3 

  
  
aplikacja 23-3 

Elementy systemu Opis Typ 

Regulator 

Regulator mikroprocesorowy do węzła cieplnego. 
Sterowanie: 
-  1 zaworem regulacyjnym sieciowym c.o., 
-  1 zaworem sieciowym c.w.u., 
-  1 pompą obiegową c.o, 
-  1 pompą cyrkulacyjną c.w.u. 

DHC 23-3 

Czujnik temperatury zewnętrznej AF AF 20 

Czujnik temperatury c.w.u. *VF2 (zanurzeniowy 75mm) T7425A1005 

Czujnik temperatury czynnika w po stronie wtórnej *WF1 
(przylgowy) VF 20 A 

Czujniki 

Czujnik temperatury czynnika w po stronie pierwotnej *VFB 
(przylgowy) VF 20 A 

Moduł 
pomieszczeniowy 

(opcja) 
Zdalny nastawnik temperatury z czujnikiem temperatury,  
przełącznik ; Auto, Dzień, Noc TF22 

Zanurzeniowy czujnik temperatury czynnika *WF1, *VFB,  
(zamiast VF20A) VF 20 T 

Elementy opcjonalne  
i zamienne 

Podstawa montażowa regulatora DHC23 DHC 23-WS 
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                                                                                                DU145
                                            Ró¿nicowy zawór upustowy
                                                                                                                 Karta  katalogowa

Wykonania:
A = standard, z gwintem zewnêtrznym, z nyplami
E = z gwintem wewnêtrznym

Materia³y:

•  korpus z mosi¹dzu

•  ko³pak sprê¿yny z wysokojakoœciowego tworzywa
   sztucznego

Przyk³ad zamówienia:

DU 145 - 3/4 A

Zastosowanie:

Ró¿nicowy zawór upustowy utrzymuje ciœnienie
wytwarzane przez pompê w instalacjach grzewczych na
sta³ym poziomie i redukuje ha³as wywo³any przep³ywem
wody, zw³aszcza na wskutek d³awienia tego przep³ywu
przez zawory przygrzejnikowe. Powoduje on podniesienie
temperatury wody powracaj¹cej do kot³a, a tym samym
zmniejsza korozjê kot³a wywo³an¹ kondensacj¹ gazów
spalinowych. W uk³adach regulacji temperatury zasilania
reaguj¹cych na temperaturê zewnêtrzn¹ przy
zamkniêtych zaworach przygrzejnikowych zapewnia sta³¹
cyrkulacjê wody przez czujnik umieszczony na
przewodzie zasilaj¹cym. Przy cyrkulacyjnych
ogrzewaczach gazowych zapewnia ponadto - nawet przy
zamkniêtych zaworach przygrzejnikowych
(termostatycznych) - minimaln¹ iloœæ wody cyrkulacyjnej.

Właściwości:

•  prosta regulacja dziêki wbudowanemu w zawór
   wskaŸnikowi nastawy ró¿nicy ciœnieñ

•  p³ynna nastawa ró¿nicy ciœnieñ w przedziale wartoœci
  10 do 60 kPa

Dane techniczne:
Temperatura pracy                                  maks. 110 oC
Ciœnienie robocze                                 maks. 0,6 MPa
Nastawa ró¿nicy ciœnieñ                           10 - 60 kPa
                                                      (fabrycznie 20 kPa)
                                         wskazanie w m s³upa wody
Zawór przewidziany jest do stosowania w instalacjach
grzewczych 90 / 70 oC do ok. 70 kW (60 000 kcal / h)

      VF06



                                                                                                                                               

Akcesoria dla DU 145 - 3/4 E:

 ZS 109 M - Z³¹czka z pierœcieniem zaciskowym

Wymiar Oznaczenie
3/4’’ x 18 mm ZS 109 M - 3/4’’ G
3/4’’ x 22 mm ZS 109 M - 3/4’’ H

ZS 109 M - Dwie z³¹czki z pierœcieniem
                   zaciskowym i tulej¹ usztywniaj¹c¹

Wymiar Oznaczenie
3/4’’ x 18 mm ZS 109 M - 3/4’’ GS

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

\

                                             

DU 145 - 3/4 A DU 145 - 3/4 E

(kPa)
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VF 06
Zawór napełniający

Karta  katalogowa

K

Z

•
•
•
•
•
•
•

M

•
•
•
•
•

•

Zastosowanie:

HoneywellHoneywellHoneywellHoneywell
onstrukcja:

awór napełniający VF 06 składa się z:

 Korpusu z gniazdami G 1/4”  (bez manometru)

 Kołpaka sprężyny z pokrętłem i skalą

 Sprężyny nastawczej

 Przyłączy gwintowanych

 Regulatora ciśnienia

 Zaworu zwrotnego

 Zaworu odcinającego

ateriały:

 Korpus z mosiądzu   

 Kołpak sprężyny z pokrętłem z tworzywa sztucznego

 Sprężyna nastawcza ze stali sprężynowej

 Wkład zaworu zwrotnego z tworzywa sztucznego

 Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku
nitrylowego (NBR)

 Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

Zawór napełniający VF 06 przystosowany jest do napełniania

i uzupełniania zamkniętych instalacji grzewczych.

W obudowie zaworu zabudowany jest regulator ciśnienia,

zawór zwrotny i zawór odcinający. Konstrukcja zaworu

umożliwia montaż manometru w celu pomiaru i kontroli

ciśnienia po stronie instalacji. Zastosowanie zaworu VF 06

pozwala uniknąć uszkodzeń w instalacji, mogących

następować wskutek nadmiernego wzrostu ciśnienia

podczas napełniania zładu.

Właściwości:

•  Korpus z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym

•  Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła

•  Wartość zadana odczytywana bezpośrednio na podziałce
pokrętła

•  Wymienny wkład zaworu z wysokojakościowego
 tworzywa sztucznego

•  Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia
na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe

• Zabudowany zawór zwrotny i odcinający

Dane techniczne:
Temperatura pracy      maks. 70 °C
Ciśnienie wejściowe maks. 1,6 MPa
Ciśnienie wyjściowe 0,05 do 0,3 MPa

nastawa fabryczna — 0,15 MPa
Przyłącza               gwint wewnętrzny R 1/2''
                                           gwint zewnętrzny  R 3/4''



Zasada działania
Wkład regulacyjny zaworu napełniającego pochodzi od
regulatora ciśnienia. Regulacja ciśnienia oparta jest na
zasadzie równowagi sił działających na membranę: z jednej
strony wynikającej z napięcia sprężyny, a z drugiej strony sił
parcia od ciśnienia po redukcji. W przypadku występowania
zmiennego ciśnienia wejściowego ruchomy wkład zaworu
ustawia się w nowe  położenie równowagi dla danej nastawy
ciśnienia i ilości odbieranej wody (kompensacja ciśnienia
wejściowego).
W przypadku wyrównania się ciśnień  tj. ustania poboru wody
- zawór całkowicie się domyka. Zabudowany zawór zwrotny
uniemożliwia cofnięcie się czynnika z instalacji c.o. do
instalacji wodnej.

Oznaczenia:
VF 06 - 1/2 A = ze złączką do węża
VF 06 - 1/2 B = z króćcami gwintowanymi

Akcesoria
MF 126 0903454

MF 126   Manometr
Obudowa ∅  63mm, przyłącze dolne R 1/4"
Zakres 0 — 0,4 MPa   

0903454              Złączka do węża
z uszczelką

VST 06 - 1/2 A Przyłącze gwintowane
ZR 06 K
 VST 06 A
ZR 06 K               Dwustronny klucz oczkowy

do demontażu kołpaka sprężyny
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                                                        TM 200
                                     Termostatyczny  zawór  mieszający
                                                                 dla  instalacji  cwu
                                                                                                                  Karta  katalogowa

Konstrukcja
Termostatyczny zawór mieszający składa się z:
•  Obudowy
•  Króćców przyłączeniowych
•  Pokrętła nastawczego
•  Osłony chroniącej przed zmianą nastawionej

temperatury
•  Termostatu

Materiały
•  Mosiężna obudowa odporna na odcynkowanie
•  Mosiężne króćce
•  Elementy ruchome z wysokogatunkowego materiału

syntetycznego
•  Osłona ochronna z przezroczystego materiału

syntetycznego
•  Plastikowe pokrętło nastawcze
•  Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
•  Sprężyna ze stali nierdzewnej

Zakres zastosowań
Medium Woda
Ciśnienie robocze maks. 1 MPa
Maksymalna różnica ciśnień pomiędzy wejściami gorącej i
zimnej wody                                 0,27 MPa

Zastosowanie
Termostatyczne zawory mieszające TM 200
regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:
•  do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody

użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach
albo dla podgrzewania wody z wykorzysta-
niem energii słonecznej - układy z dwoma
źródłami energii.

•  w systemach grzewczych z ogrzewaniem
podłogowym lub do ograniczania temperatury
powrotu do kotła.

W miejscach, w których system zasilania wodą
zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy
założyć zawór zwrotny KB 191 (patrz akcesoria).
Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody
i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściach.

Właściwości
•  Element termiczny o wysokiej czułości na

temperaturę otaczającej go wody, nawet przy
małych przepływach.

•  Prosty sposób ustawiania wybranej
temperatury wody.

•  Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście
gorącej wody jest automatycznie odcinane,
gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody
pod warunkiem, że temperatura na wejściu
gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa
niż temperatura wody zmieszanej.

•  Wejście zimnej wody jest automatycznie
odcinane, przy przerwaniu dopływu wody
gorącej.

Dane techniczne
•  Pozycja montażowa: Dowolna
•  Temperatura gorącej wody

na wejściu maks. 90°C
•  Zakres nastaw: 30°C do 60°C
•  Przepływ przy spadku ciśnienia
       0,1 MPa na zaworze: 25 litrów/min
•  Dokładność regulacji: < ± 4K
•  Rozmiar przyłączy: R3/4" lub ∅  22



Średnice złączek             R 3/4"  ∅  22mm
Wymiary (mm) L

 I

                                         H

134
   67
128

122
  61
122

KB 191 -3/4

Zasada działania
a) Jako zawór mieszający dla ciepłej wody użytkowej  i

instalacji grzewczych:
Bardzo czuły element termiczny umieszczony na wyjściu
zaworu steruje trzpieniem regulującym proporcje
przepływu gorącej i zimnej wody, tak by wymieszana
woda miała temperaturę ustawioną za pomocą pokrętła
nastawczego. Na wejściach zimnej i gorącej wody
zastosowano "miękkie uszczelnienia" umożliwiające:
•  odcięcie dopływu gorącej wody, gdy przerwany został

dopływ wody zimnej pod warunkiem, że temperatura
gorącej wody na wejściu jest co najmniej 10K większa
niż ustawiona temperatura wody zmieszanej,

•  odcięcie dopływu zimnej wody, gdy przerwany został
dopływ wody gorącej.

b) Jako zawór rozdzielający w systemach centralnego
ogrzewania:

W tych zastosowaniach przepływ przez zawór odbywa
się w odwrotnym kierunku w stosunku do przypadku
zastosowania go jako zawór mieszający. Woda
wejściowa przepływa wokół czujnika i reguluje ustawienie
tłoczka. Tak więc dla temperatur większych od
temperatury nastawy woda powraca do obwodu
grzewczego, a dla temperatur niższych od temperatury
nastawy woda powraca do kotła.

Wraz z zaworem dostarczana jest osłona ochronna
pozwalająca zablokować nastawę temperatury
mieszanej wody.

Typy
TM 200 - 3/4A = ze śrubunkami R 3/4
TM 200 - 3/4B = z końcówkami do połączeń lutowanych

∅  22 mm

Akcesoria
KB 191-3/4 Zawór zwrotny

zabezpiecza systemy zawierające obwód
cyrkulacji gorącej wody przed cofaniem się
zimnej wody i chłodzeniem zmieszanej wody
na wyjściach:
Ciśnienie robocze:  Maksymalnie 1 MPa
Temperatura pracy: Maksymalnie 90°C
Pozycja pracy:      Pionowa, strzałka

wskazuje kierunek
przepływu.

H

R

L

R R

61 mm



 

Przykłady instalacji
a) Zawór mieszający w instalacji ciepłej wody użytkowej

Zasady instalacji
•  Zawór należy instalować w ten sposób, by nie był

skręcony ani poddany naprężeniom.
•  Gdy instalacja ciepłej wody użytkowej zawiera

obwód cyrkulacyjny, należy zastosować zawór
zwrotny.

•  Podczas montażu zaworu zwrotnego KB 191 należy
zwrócić uwagę na strzałkę kierunku przepływu

Konserwacja
Nie jest konieczna żadna szczególna konserwacja
zaworu, gdy pracuje on w  warunkach normalnych.
Należy jednak pamiętać, że wszystkie ruchome
elementy zaworu mogą być wymieniane bez koniecz-
ności demontażu zaworu z obwodu.

Typowe zastosowania
Termostatyczne zawory mieszające TM 200 stosuje
się  do regulacji temperatury ciepłej wody użytkowej
lub wody w następujących typach instalacji:

a) Ciepła woda użytkowa:
•  Pojedyncze lub wielorodzinne gospodarstwa

domowe
•  Remontowane budynki mieszkalne
•  Żłobki i przedszkola
•  Szkoły
•  Hotele
•  Kuchnie gastronomiczne
•  Zastosowania przemysłowe: do sterowania

zarówno jako zawór centralny jak i zawór przy
odbiorze.

b) Centralne ogrzewanie:
•  Jako zawór mieszający dla systemów

ogrzewania podłogowego
•  Jako zawór rozdzielający do ograniczania

temperatury powrotu do kotła

Centralna regulacja
temperatury wody

Centralna regulacja temperatury
wody w układach z ogrzewaniem
słonecznym - dwa źródła energii.

Lokalna regulacja
temperatury wody

b) Zawór mieszający w systemach centralnego
    ogrzewania

c) Zawór rozdzielający w systemach
   centralnego ogrzewania

Obwód grzewczy
o temperaturze kotła

Ograniczanie temperatury
powrotu do kotła

Ogrzewanie podłogowe
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                                                        TM 50
                                   Termostatyczny  zawór  mieszający
                                                                dla  instalacji  cwu
                                                                                                                Karta  katalogowa

Budowa
Termostatyczny zawór mieszający składa się z:
•  Obudowy
•  Pokrętła nastawczego
•  Termostatu

Materiały
•  Mosiężna obudowa odporna na odcynkowanie
•  Elementy ruchome z wysokogatunkowego materiału

syntetycznego
•  Plastikowe pokrętło nastawcze
•  Uszczelnienia z EPDM
•  Sprężyna ze stali nierdzewnej

Zakres zastosowań
Medium Woda
Ciśnienie robocze maks. 1 MPa
Maksymalna różnica ciśnień pomiędzy wejściami
gorącej i zimnej wody                  0,25 MPa

Zastosowanie
Termostatyczne zawory mieszające TM 50
regulują temperaturę wody i są wykorzystywane:
•  do centralnej regulacji zasilania ciepłej wody

użytkowej lub bezpośrednio przy odbiornikach
albo dla podgrzewania wody z
wykorzystaniem energii słonecznej - układy z
dwoma źródłami energii.

•  w systemach grzewczych z ogrzewaniem
podłogowym lub do ograniczania temperatury
powrotu do kotła.

W miejscach, w których system zasilania wodą
zawiera obieg cyrkulacyjny gorącej wody, należy
założyć zawór zwrotny KB 191 (patrz akcesoria).
Pozwala to uniknąć cofania się zimnej wody
i chłodzenia wymieszanej wody na wyjściach.

Właściwości
•  Element termiczny o wysokiej czułości na

temperaturę otaczającej go wody, nawet przy
małych przepływach.

•  Prosty sposób ustawiania wybranej
temperatury wody.

•  Zabezpieczenie przed poparzeniem - wejście
gorącej wody jest automatycznie odcinane,
gdy przerwany zostanie dopływ zimnej wody
pod warunkiem, że temperatura na wejściu
gorącej wody jest o co najmniej 10 K większa
niż temperatura wody zmieszanej.

•  Wejście zimnej wody jest automatycznie
odcinane, gdy przerwany zostanie dopływ
wody gorącej.

Dane techniczne
•  Pozycja montażowa: Dowolna
•  Temperatura gorącej wody

na wejściu maks. 90°C
•  Zakres nastaw: 30°C do 60°C
•  Przepływ przy spadku ciśnienia
       0,1 MPa na zaworze: 25 litrów/min
•  Dokładność regulacji: < ± 4K
•  Rozmiar przyłączy: G 3/4"
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                                                                                           FR 124
                                                 Regulator  paleniskowy
                                                                                                                Karta  katalogowa

Wykonania:
FR 124 - korpus i ga³ka regulacyjna z
wysokojakoœciowego tworzywa sztucznego, tuleja
zanurzeniowa z mosi¹dzu, przy³¹cze R 3/4’’, ³añcuszek
o d³ugoœci 1 m, dr¹¿ek dŸwigniowy z niklowanej stali.
A = wykonanie standardowe

Zastosowanie:

Regulator paleniskowy FR 124 przeznaczony jest do
wspó³pracy z kot³ami na paliwo sta³e. W zale¿noœci  od
temperatury czynnika steruje klapą reguluj¹c¹ dop³yw
powietrza do komory spalania kot³a.

Dane techniczne:

Zakres wartoœci zadanej                                30 - 90 oC
Dopuszczalna temperatura czujnika          maks. 115 oC

Zabudowa:
Mo¿liwa jest zabudowa w po³o¿eniu poziomym lub
pionowym.

Maciej Kosinski

Maciej Kosinski

Maciej Kosinski

Maciej Kosinski

Maciej Kosinski

Maciej Kosinski



                                                                                                                                                    

Akcesoria:

Drążek dźwigniowy 120 mm dostarczany seryjnie
220 mm na zamówienie nr produktu 2296500

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia



Karta  katalogowa

VVR 170
Zawór pływakowy do zbiorników wody
ze stali nierdzewnej lub tworzywa sztucznego

Konstrukcja
Zawór pływakowy składa się z:
• korpusu
• grzyba
• ramienia dźwigni 
• pływaka

Materiały
• korpus z mosiądzu (1/2" do 2") lub czerwonego brązu (2 1/2")
• grzyb z mosiądzu
• ramię dźwigni z mosiądzu (1/2" do 1") lub stali nierdz. (1 1/4" do 2 1/2")
• pływak z tworzywa lub stali nierdzewnej
• uszczelnienie NBR

Zastosowanie
Zawór VR 170 reguluje poziom cieczy w zbiornikach otwartych
i zamkniętych oraz może być stosowany do napełniania zbior-
ników wody. Może być także wykorzystywany w instalacjach
przemysłowych a także w zakładach komunalnych zaopatrze-
nia w wodę. Miękkie uszczelnienie gniazda zapewnia pełne
zamknięcie nawet przy pulsującym ciśnieniu na zasilaniu.

Właściwości
• dostępny z pływakiem ze stali lub tworzywa
• zawór może być montowany z boku lub od góry
• zewnętrzne przyłącze gwintowe
• duże współczynniki przepływu
• wymienne gniazdo i trzpień zaworu
• ramię może być skrócone przy niskim ciśnieniu
   

Zakres zastosowań

Medium woda i ciecze obojętne

Montaż      poziomo na zbiorniku wody

Dane techniczne
Temperatura   do 65 °C dla pływaka z tworzywa

do 90 °C dla pływaka ze stali

Ciśnienie pracy        do 6.0 bar
dla pływaka stalowego wyższego
rozmiaru do 8.0 bar

Przyłącza             R 1/2" - R 2 1/2"

VR 170 ZN 170

Z 171 T



VR 170 Zawór pływakowy

Zasada działania
Zawór razem z pływakiem reguluje poziom cieczy w zbiorniku. 
Pływak znajduje się na powierzchni cieczy w zbiorniku
i działa bezpośrednio na ramię dźwigni zaworu pływakowego.
Odchylenie poziomu szybko powoduje zmianę przepływu cieczy
przez zawór pływakowy.

Wersje
VR 170 - ... A = Standard 

VR 170 - ... A = Pływak ze stali, dla VR 170 - ... A

wielkość przyłącza

Z 171 T - 1/2A = pływak z tworzywa, dla VR 170 - 1/2A do 1A

Z 171 T - 1 1/4A = pływak z tworzywa, dla VR 170 - 1 1/4A do 2A

     

VR 170 zawór pływakowy
Przyłącze          R 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2"

 Wyjśc. R1 3/8" 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2"
Ciężar          kg 1.0 1.1 1.3 2.0 2.6 3.8 5.3
Wymiary          (mm) Ø D0

L
A
B
C
l1
l2

Ramię dźwigni     S x H x L

9
600
120
90
30
30
54

15x6x570

12
610
130
100
30
35
54

15x6x570

15
720
135
110
37
38
54

15x6x680

20
730
180
130
44
45
66

20x6x680

25
890
315
150
50
50
66

20x6x825

30
900
325
165
55
50
78

20x6x825

35
1150
430
185
62
55
78

20x8x1060
kvs             2 3.6 5.5 9.4 13 17.5 21

Pływak ze stali ZN 170
Przyłącze          R 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 2 1/2" 3"
Ciężar kg 0.4 0.5 0.7 0.8 1.0 1.2 1.2 1.4
Wymiary          (mm) Ø D0

H
h

153
163
125

153
178
140

183
188
150

183
225
180

233
225
180

233
268
220

310
245
200

330
245
200

Wyporność ok.                  kg 1.5 1.7 2.8 3.5 5.0 6.5 8.5 11.5

Pływak z tworzywa Z 171 T
Przyłącze           R   dla zaworu 1/2" 3/4" 1"         dla zaworu  1 1/4" 1 1/2"* 2"** 
Ciężar kg 0.2 0.4
Wymiary          (mm) Ø D0

H
h

130
248
130

200
278
160

Wyporność ok.                  kg 1.2 3.5
* Przyłącze zaworu 1 1/2" do 5 bar i
** Przyłącze zaworu 2" do 3 bar (ciśnienie pracy)

VR 170 ZN 170

Z 171 T

tylko wielkości 21/2" i 3"
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TS 130
Termiczne  zabezpieczenie  odpływowe

Karta  katalogowa
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onstrukcja:

awór TS130 składa się z:

 Korpusu z gwintem wewnętrznym

 Osłony

 Trzpienia zaworu z gniazdem

 Sprężyny

 Pochwy zanurzeniowej

 Zdalnego czujnika podwójnego z rurką kapilarną

 Czujnika temperatury G1/2” (ISO 228)

ateriały:

 Korpus, osłona i tuleja z mosiądzu   

 Czujnik temperatury z miedzi

 Rurka kapilarna z miedzi

 Trzpień z mosiądzu

 Gniazdo z elastomerów odpornych na wysoką
temperaturę wody

Zastosowanie:

Zawór zabezpieczenia odpływowego TS130 do instalacji

grzewczych jest zaworem bezpośredniego działania

uruchamianym temperaturą czynnika na wylocie ze źródła

ciepła.

Przy temperaturze 95oC  zostaje otwarty odpływ wody z

ogrzewacza i usunięty jej nadmiar. W ten sposób zawór

zapobiega przed znacznym wzrostem temperatury.

Właściwości:

•  Podwójny czujnik temperatury z osłoną

•  Rura zanurzeniowa R1/2” z gwintem zewnętrznym

•  Rurka kapilarna w specjalnej powłoce zabezpieczającej
ją przed załamaniem

Dane techniczne:

Wielkość instalacji grzewczej:
                                           maks. 93 kW (80 000 kcal/h)
Temperatura pracy:      95 °C
Przepływ:               2000 kg/h wody przy minimal-
                                           nym ciśn. przepływu 100 kPa
Gwint wewn.:               Rp 3/4''

  



Zasada działania
Zawór zabezpieczenia odpływowego jest uruchamiany auto-
matycznie w przypadku powstania wysokiej temperatury

Zastrzeg
czyn-nika w źródle ciepła. Składa się z zaworu
uruchamianego sprężyną oraz czujnika temperatury. W
przypadku osiągnięcia tempe-ratury 95 oC opór sprężyny
zostaje pokonany i dochodzi do otwarcia zaworu. Gorąca
woda wypływa na zewnątrz i jest zastępowana przez zimną
wodę zasilającą, zapobiegając dalszemu wzrostowi
temperatury w źródle ciepła.

Oznaczenia:
TS130-3/4A = temp. otwarcia 95 oC
                       kapilara z osłoną 1300 mm
TS130-3/4B = temp. otwarcia 95 oC
                       kapilara z osłoną 4000 mm
TS130-3/4Z = wersja na życzenie

a się prawo w

            

Czujnik temperatury
Akcesoria

TS130KF-3/4A   Zespół tłoka - komplet

prowadzenia zmian bez powiadomienia

   

      Zespół  tłoka



 
 

 
 

FF 06 
Filtr do wody miniplus 

 
Karta  katalogowa 

 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
Konstrukcja 
Filtr FF 06 składa się z: 
 Korpusu z gwintem wewnêtrznym i zewnêtrznym 
 Króćców gwintowanych 
 Drobnosiatkowego wk³adu filtracyjnego 
 Przezroczystej obudowy  
 Zaworu kulowego 

 
 
 
 
Materiały 
 Obudowa z mosiądzu (odpornego na odcynkowanie) 
 Króćce gwintowane z mosiądzu 
 Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej  
 Obudowa filtra z odpornego na uderzenia, 

przezroczystego materiału syntetycznego 
 
 

Zastosowanie 
Filtr miniplus FF 06 nale¿y do filtrów z tzw. op³ukiwaniem 
siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody 
zatrzymuj¹c na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzê, 
piasek, strzępy konopi itp. 
Zanieczyszczenia gromadzone s¹ na dnie przezroczystej 
obudowy i mog¹ byæ ³atwo usuniête przez chwilowe otwarcie 
spustu.  
Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary filtr mo¿e byæ instalowany 
tam, gdzie jest ma³o miejsca do zabudowy.   
 
 
 
 
 
Właściwości 
 £atwy monta¿  
 Ci¹g³e dop³yw przefiltrowanej wody (równie¿ w czasie 

p³ukania filtra) 
 Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia 

materiału syntetycznego pozwalaj¹ca w prosty sposób 
kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu 
 £atwa wymiana wkładu filtracyjnego i obudowy filtra 
 Korpus z gwintem wewnêtrznym i zewnêtrznym 
  - konserwacja i naprawy bez konieczności 

demontażu urządzenia z instalacji 
 
 
 
 
 
Zakres zastosowań 
Czynnik Woda 
 
 
 

Dane techniczne 
Pozycja montażowa Pozioma, komorą filtrująca do dołu 
Ciśnienie robocze Maksymalnie 1.6 MPa 
Temperatura robocza Maksymalnie 40°C 
Średnice przyłączy 1/2" do 11/4" 
Siatka filtracyjna            105/135 µm 



 
  

 
 

Zasada działania 
Woda wp³ywaj¹c do filtra, dostaje siê do komory filtracyjnej 
i od strony zewnêtrznej wp³ywa do wk³adu  filtracyjnego, 
który na powierzchni zewnêtrznej zatrzymuje zanieczysz-
czenia. 
Otwarcie zaworu kulowego powoduje op³ukanie wk³adu 
filtracyjnego i usuniêcie zanieczyszczeñ na zewn¹trz przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostawy przefiltrowanej wody.  
 
 
 
 
Oznaczenie: 
FF 06 - ... AA  =  przyłącza gwintowane       
                              (siatka 105/135 µm) 
FF 06 - ... EA  =  bez przyłączy 
                              (siatka 105/135 µm) 
 
wielkość przyłącza R 
 
 
 
 

Wielkości przyłączy                 R 1/2" 
3/4" 1" 11/4" 

Nominalna wielkość               DN 15 20 25 32 
Przybliżony ciężar                 (kg) 0.7 1 1.3 1.5 
Wymiary           (mm)
                                                 L 
                                                 I 
                                                 h 

 
140 
80 

158 

 
158 
90 

180 

 
179 
100 
180 

 
197 
105 
180 

Przepływ                            
przy ∆p=20 kPa                     
(m3/h) 

 
1.5 

 
2.8 

 
3.2  

3.8 

Wartość kvs 3.3 6.3 7.2 8.5 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

ZR 06F 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 

 

 
 

RV 277 
 
 
 
 

 
 

RV 284 
 
 
 

 
 
 
 
 

 
VST 06A 

 
 
 
 
 

 
 

VST 06B 

Akcesoria 
RV 277 Zawór zwrotny 
 Dla FF 06 wielkości 3/4" — 11/4" 
 
RV 284 Zawór zwrotny 
 Dla FF 06 wielkości 1/2" - 1" 
 
VST 06 Przyłącza 
 Z końcówkami gwintowanymi lub do 

lutowania 
 A = z końcówką gwintowaną 
 B = z końcówką do lutowania 
 
ZR 06F Klucz oczkowy 



   

F 76S
Filtr do wody z płukaniem wstecznym

Karta  katalogowa

Konstrukcja
Filtr składa się z:
� Obudowy z manometrem
� Przyłączy gwintowanych (typy AA, AB, AC, AD, AAM i

ACM)
� Wkładu filtracyjnego drobnosiatkowego
� Przezroczystej obudowy filtra
� Zaworu kulowego z osłoną spustu
� Klucza oczkowego do obudowy filtra

Materiały
� Obudowa z mosiądzu
� Przyłącza gwintowane z mosiądzu
� Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej
� Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu lub z odpornego

na uderzenia, przezroczystego materiału syntetycznego
� Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku

nitrylowego (NBR)
� Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
 

Zastosowanie
Filtr do wody z płukaniem wstecznym F 76S zapewnia ciągły
dopływ przefiltrowanej wody.
Filtr drobnosiatkowy zatrzymuje ciała obce jak na przykład
drobiny rdzy, strzępki konopi, ziarna piasku itp.
Wszystkie elementy urządzenia spełniają wymagania aktualnych
norm DIN/DVGW.
 Filtr F 76S posiada Aprobatę Techniczną COBRTI INSTAL
 nr AT/2001-02-1138.

Właściwości
� Testy wyrobu wg standardów europejskich
� Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas

płukania wstecznego
� Opatentowany system płukania wstecznego jest sku-

teczny i pozwala oczyścić  filtr niewielką ilością wody
� Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy

przeprowadzić kolejne płukanie
� Możliwe jest podłączenie automatu do płukania

wstecznego.
� Duża powierzchnia filtracji
� Przezroczysta obudowa z odpornego na uderzenia

materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób
kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu

� W pełni wymienny wkład filtrujący
� Bardzo prosta obsługa
� Standardowe przyłącze spustowe
�  - konserwacja i naprawy bez konieczności

demontażu urządzenia

Zakres zastosowań
Czynnik Woda

Dane techniczne
Pozycja montażowa Pozioma z komorą filtrującą do dołu
Temperatura robocza Maksymalnie 40°C dla

przezroczystej obudowy filtra
Maksymalnie 70°C dla obudowy
filtra z czerwonego mosiądzu

Ciśnienie robocze Minimum 0,15 MPa
Maksymalnie 1,6 MPa dla
przezroczystej obudowy filtra
Maksymalnie 2,5 MPa dla obudowy
filtra z czerwonego mosiądzu

Średnice przyłączy 1/2" - 2"
Siatka filtracyjna            20µm; 50µm; 100µm; 200µm;



 �

Zasada działania
Wkład filtra składa się z części górnej i dolnej. W położeniu
pokrętła "filtrowanie" - górny wkład filtrujący jest zamykany tak,
że woda przechodzi tylko przez dolny, główny wkład od
zewnątrz do wewnątrz. Po otwarciu zaworu kulowego w celu
przeprowadzenia płukania wstecznego główny wkład filtrujący
jest przesuwany ku dołowi, aż do momentu gdy zatrzymany
zostanie dopływ wody z zewnętrznej strony.
Jednocześnie otwierany jest przepływ wody do górnej części
filtra. Woda wykorzystywana do czyszczenia przechodzi przez
sito, wirnik i główny wkład filtrujący od środka na zewnątrz.
Oznacza  to, że wkład jest dokładnie oczyszczany na całej
swojej powierzchni przy pełnym ciśnieniu wejściowym.
Filtr automatycznie wraca do położenia pracy po zamknięciu
zaworu kulowego.

Oznaczenie:
F76S - R   X   Y   *

gdzie:
R - wielkość przyłącza (od 1/2” do 2”)
X:
    A - przyłącze gwintowane
    B - przyłącze z końcówkami do lutowania
    E - bez przyłącza
Y:
    A - dokładność filtrowania 100µm
    B - dokładność filtrowania 20µm
    C - dokładność filtrowania 50µm
    D - dokładność filtrowania 200µm

Wielkości
przyłączy         R 1/2" 3/4" 1" 11/4" 11/2" 2"
Nominalna
wielkość        DN 15 20 25 32 40 50
Przybliżony
ciężar           (kg) 2.9 2.9 3.1 3.3 4.0 4.8
Wymiary(mm)  L
                         I

H
h
D

170
110
449
350
97

178
110
449
350
97

209
130
453
351
97

222
130
453
351
97

246
150
532
417
120

267
150
532
417
120

Przepływ przy
∆p=20kPa (m3/h) 2.5 2.5 6.5 7.0 10.0 11.5
Wartość kvs 5.6 5.6 14.5 15.6 22.3 25.7

Z 11S

DDS 76

FT 09RS

ZR 10K

      RV 277

    VST 06A

    VST 06B

Akcesoria
Z 11S Automat do płukania wstecznego

Do automatycznego czyszczenia filtra
w ustalonych okresach czasu

ZR 10K Dwustronny klucz oczkowy
Do zdejmowania obudowy filtra

FT 09RS Obudowa filtra z czerwonego mosiądzu
Dla temperatur do 70°C i dla ciśnień roboczych
do 2,5 MPa

RV 277 Wejściowy zawór zwrotny
Wielkości R 1/2" - 2"

VST 06 Przyłącza
Z końcówkami gwintowanymi lub do lutowania
A = z końcówką gwintowaną
B = z końcówką do lutowania

DDS 76 Przełącznik różnicy ciśnienia

 *     - odmiany AA i AC mogą być również w
         wykonaniu do 70°C. Na końcu oznaczenia
         występuje wtedy dodatkowa litera M



Honeywell 
 

FY 30 
Filtr do wody z przyłączem gwintowanym   

 
 

Zastosowanie 
Filtry FY 30 przeznaczone są do instalacji 
przemysłowych i domowych. Zabezpieczają one 
instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniami spowodowanymi 
przez korozje wskutek ciał obcych takich jak resztki 
spawalnicze, materiały uszczelniające, drobiny metalu, 
rdza itp. 
Filtry przedłużają czas pracy instalacji hydraulicznej 
i zabezpieczają ją przed usterkami. 
 
 
Właściwości 
 Odpowiednia konstrukcja zapewniająca mały 

opór hydrauliczny przepływu 
 Konstrukcja z mosiądzu i stali nierdzewnej 

zapewniająca dobrą odporność na korozje 
 Dostępność dwóch wielkości oczek sita 
 Wymienność sita 
 Duża powierzchnia sita zapewniająca dużą 

ojemność zatrzymanych zanieczyszczeń 
 Obsada sita zapewniająca dobre uszczelnienie 
 Prosty serwis 

 
Konstrukcja 
Filtr FY 30 składa się z: 
• Obudowy z gwintowanymi końcami o kształcie 
• sześciokątnym 
• Podwójnego sita o wielkości oczka 0,35 lub 0,18mm 
• Zaślepki z łbem sześciokątnym i obsadą sita 
• Pierścień uszczelniający 
 
Materiały 
• Obudowa z mosiądzu 
• Podwójne sito ze stali nierdzewnej 
• Zaślepka z mosiądzu 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Wielkość przyłącza                            R ⅜” ½” ¾” 1” 1¼” 1½” 2” 
Nominalna wielkość                         DN 10 15 20 25 32 40 50 
Przybliżony ciężar                             kg 0,15 0,21 0,38 0,61 0,88 1,25 1,90 

mm Wymiary                                           
L  
H 

R1 

64 
32 
½” 

67 
36 
¾” 

77 
45 
1” 

90 
58 

1¼” 

112 
70 

1¾” 

120 
72 
2” 

150 
92 

2½” 
Wartość Zeta 14,7 9,2 7,4 7,3 6,2 6,5 5,6 

Zakres zastosowania 
Czynnik Woda, olej, sprężone 

powietrze, para wodna i 
inne czynniki nieagresywne 

Ciśnienie robocze Maksymalnie 16,0bar dla 
wody, oleju i sprężonego 
powietrza 

 Maksymalnie 6,0bar dla 
pary wodnej 

 
Dane techniczne 
Pozycja montażu Poziomo lub pionowo, 

zaślepka u dołu 
Temperatura robocza Maksymalnie 160°C 
Średnica przyłączy 3/8” do 2” 
Sito   0,18mm wersja B 
   0,35mm wersja A 



Honeywell 
 

FY 69 
Filtr do wody z przyłączem kołnierzowym   

 
 

Zastosowanie 
Filtry FY 69 przeznaczone są do instalacji przemysłowych oraz  
w ograniczonym zakresie do centralnych systemów zasilania wody. 
Zabezpieczają one instalacje i znajdujące się w nich urządzenia przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniami spowodowanymi przez korozje 
wskutek ciał obcych takich jak resztki spawalnicze, materiały 
uszczelniające, drobiny metalu, rdza itp. 
Filtry przedłużają czas pracy instalacji hydraulicznej i zabezpieczają ją 
przed usterkami. 
 
 
Właściwości 
 Odpowiednia konstrukcja zapewniająca mały opór hydrauliczny 

przepływu 
 Bezpieczne fizjologiczne oraz pod względem toksycznym 

(pokrycie zewnętrzne i wewnętrzne  
z żywic syntetycznych 

 Konstrukcja z żeliwa szarego i stali nierdzewnej zapewniająca 
dobrą odporność na korozje 

 Duża powierzchnia sita zapewniająca dużą objętość 
zatrzymywanych zanieczyszczeń 

 Obsada sita zapewnia dobre uszczelnienie 
 Cząsteczki brudu lub skropliny w instalacji sprężonego powietrza 

mogą zostać usunięte po wyjęciu zaślepki 
 Prosty serwis 

  
 

Konstrukcja 
Filtr FY 69 składa się z: 
• Obudowy z kołnierzami PN16 
• Podwójnego sita o wielkości oczka 0,50mm 
• Pokrywy z zaślepką i pierścieniem uszczelniającym 
• Pierścienia uszczelniającego 
 
Materiały 
• Obudowa z żeliwa szarego 
• Podwójne sito ze stali nierdzewnej 
• Zaślepki i pokrywy ze stali 

 
 
 
 
 
 
 
 

Nominalna wielkość   DN 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 
Przybliżony ciężar      kg 2,0 2,6 3,8 6,3 7,4 10,4 15 22 30 45 66 144 

mm Wymiary                             
 

L  
H 
R 
F 

130 
64 
⅜” 
95 

150 
83 
⅜” 
105 

160 
90
⅜” 
115 

180 
108 
⅜” 
140 

200
120
⅜” 
150 

230
143
⅜” 
165 

290
179
½” 
185 

310
203 
½” 
200 

350 
222 
1” 

220 

400 
267 
1” 

230 

480 
320 
1” 

285 

600 
382 
1” 

340 
Wartość Zeta 1,4 1,4 1,5 1,6 1,6 1,8 1,9 1,7 1,8 1,9 1,7 1,7 

Zakres zastosowania 
Czynnik Woda, olej, sprężone 

powietrze, para wodna i inne 
czynniki nieagresywne 

Ciśnienie robocze Maksymalnie 16,0bar dla 
wody, oleju i sprężonego 
powietrza 

 Maksymalnie 6,0bar dla pary 
wodnej 

 
Dane techniczne 
Pozycja montażu Poziomo lub pionowo, 

zaślepka u dołu 
Temperatura robocza Maksymalnie 225°C 
Średnica przyłączy DN15 do DN200 
Sito   0,50mm  
 
 



 
 

 
 

FK 06 
Filtr  do  wody  miniplus 
z regulatorem ciśnienia 

Karta  katalogowa 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcja
Filtr FK 06 sk
 Korpusu z
 Króćców g
 Wkładu za
 Kołpaka s
 Sprężyny 
 Drobnosia
 Przezrocz
 Zaworu ku
 Bez mano

 
 
 
Materiały 
 Korpus z 
 Króćce gw
 Wkład zaw

wskaźniki
tworzywa 
 Sprężyna
 Wkład filtr
 Obudowa

przezrocz
 Gniazda z
 Membran

 

Zastosowanie 

 

 
 

 
łada się z: 
 obustronnym otworem G1/4” do manometru 
wintowanych 
woru z gniazdem i membraną 

prężyny z pokrętłem nastawczym I skalą 
nastawczej 
tkowego wk³adu filtracyjnego 
ystej obudowy  
lowego 
metru (patrz akcesoria) 

mosiądzu (odpornego na odcynkowanie) 
intowane z mosiądzu 
oru, kołpak sprężyny z pokrętłem nastawczym i 

em nastawy  z wysokojakościowego materiału z 
sztucznego 
 nastawcza ze stali sprężynowej 
acyjny ze stali nierdzewnej  
 filtra z odpornego na uderzenia, 
ystego materiału syntetycznego 
 NBR 

a wzmacniana włóknami NBR 

Filtr miniplus FK 06 nale¿y do filtrów z tzw. op³ukiwaniem 
siatki filtracyjnej. Filtr ten zapewnia ciągłe filtrowanie wody 
zatrzymuj¹c na siatce filtracyjnej zanieczyszczenia tj. rdzê, 
piasek, strzępy konopi itp. 
Zanieczyszczenia gromadzone s¹ na dnie przezroczystej 
obudowy i mog¹ byæ ³atwo usuniête przez chwilowe otwarcie 
spustu.  
Regulator ciśnienia zabezpiecza instalację przed skutkami zbyt 
wysokiego ciśnienia oraz powoduje zmniejszenie zużycia wody.  
Ze wzglêdu na niewielkie rozmiary filtr mo¿e byæ instalowany 
tam, gdzie jest ma³o miejsca do zabudowy.   
 
 
 
Właściwości 
 £atwy monta¿  
 Proste ustawianie zadanego ciśnienia (czytelny wskaźnik 

nastawy) 
 Sprężyna nastawcza nie pozostaje w kontakcie z wodą 
 Wkład zaworu z wysokojakościowego zaworu może być 
łatwo wymieniony 
 Ci¹g³y dop³yw przefiltrowanej wody (równie¿ w czasie 

p³ukania filtra) 
 Zmiany ciśnienia na wejściu nie powodują zmian ciśnienia 

na wyjściu 
 Przezroczysta obudowa filtra z odpornego na uderzenia 

materiału syntetycznego pozwalaj¹ca w prosty sposób 
kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu 
 £atwa wymiana wkładu filtracyjnego i obudowy filtra 
 Odciążone gniazdo zaworu 
 Może być wyposażony w zawór zwrotny na wejściu 
  - konserwacja i naprawy bez konieczności 

demontażu urządzenia z instalacji 
 
 
 
Zakres zastosowań 
Czynnik     Woda 
Ciśnienie wejściowe          max. 1,6 MPa 
Ciśnienie wyjściowe          0,15 — 0,6 MPa 
 

Dane techniczne 
Pozycja montażowa Pozioma, komorą filtrującą do dołu 
Ciśnienie robocze Maksymalnie 1,6 MPa 
Temperatura robocza Maksymalnie 40°C 
Średnice przyłączy 1/2" do 11/4" 
Siatka filtracyjna            105/135 µm 

 



 
  

 

 

Zasada działania 
FK06 łączy w sobie cechy regulatora ciśnienia i filtra. Woda 
wp³ywaj¹c do filtra, dostaje siê do komory filtracyjnej i od 
strony zewnêtrznej wp³ywa do wk³adu  filtracyjnego, który 
na powierzchni zewnêtrznej zatrzymuje zanieczysz-czenia. 
Otwarcie zaworu kulowego powoduje op³ukanie wk³adu 
filtracyjnego i usuniêcie zanieczyszczeñ na zewn¹trz przy 
jednoczesnym zapewnieniu dostawy przefiltrowanej wody.  
Funkcja wewnętrznej redukcji ciśnienia realizowana jest na 
zasadzie równowagi sił pochodzących z jednej strony od 
membrany a z drugiej od sprężyny nastawczej. Ciśnienie 
wejściowe nie wpływa na otwieranie lub zamykanie 
zaworu. 
Zmiany ciśnienia na wejściu nie maja wpływu na zmiany 
ciśnienia na wejściu.   
 
 
Oznaczenie: 
FK 06 - ... AA  =  przyłącza gwintowane       
                              (siatka 105/135 µm) 
 
wielkość przyłącza R 
 
 

Wielkości przyłączy                 R 1/2" 
3/4" 1" 11/4" 

Nominalna wielkość               DN 15 20 25 32 
Przybliżony ciężar                 (kg) 0.7 1 1.5 1.7 
Wymiary           (mm)
                                                 L 
                                                 I 
                                                 H 
                                                 h 
                                                 D 

 
140 
  80 
  89 
156 
54 

 
160 
  90 
  89 
156 
  54 

 
180 
100 
111 
180 
  61 

 
197 
105 
111 
180 
61 

Wartość kvs 
 

2.5 
 

2.9 
 

6.0 
 

6.2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 

 

 
 
 

 

 
 
 
 

Akcesoria 
RV 277 Zawór zwrotny 
 Dla FK 06 wielkości 3/4" — 11/4" 
 

 

M 07 

 
 

ZR 06F 

 
 

RV 277 
 
 
 
 

 
RV 284 

 
 
 

 

 
 

VST 06A 
 
 
 
 
 

 
 

VST 06B 

RV 284 Zawór zwrotny 
 Dla FK 06 wielkości 1/2" - 1" 
 
VST 06 Przyłącza 
 Z końcówkami gwintowanymi lub do 

lutowania 
 A = z końcówką gwintowaną 
 B = z końcówką do lutowania 
 
ZR 06F Klucz oczkowy 
 
M 07 Manometr 

                         Obudowa ∅ 63mm, przyłącze tylne G 1/4" 
                         Zakresy: 0-0,4; 0-1; 0-1,6; 0-2,5 MPa 

                           Przy zamówieniu należy podać zakres  
 



 
 

 
 

FK 74C 
Stacja filtrująco - regulacyjna z płukaniem wstecznym 

 
Karta  katalogowa 

 
 

 
 
Konstrukcja 
Stacja FK 74C składa się z: 
 Obudowy z manometrem 
 Kołpaka sprężyny z pokrętłem i skalą 
 Wkładu zaworu z membraną i gniazdem zaworu 
 Obrotowego przyłącza z uszczelką i śrubami    

mocującymi 
 Króćców gwintowanych 
 Przezroczystej obudowy filtra 
 Filtra drobnosiatkowego  
 Zaworu kulowego z osłoną spustu 
 Klucza oczkowego do kołpaka sprężyny i obudowy filtra 

 
 
Materiały 
 Obudowa z materiału syntetycznego 
 Kołpak sprężyny, wkład zaworowy i obsada siatki filtra  

z wysokiej jakości materiału syntetycznego 
 Przyłącze obrotowe z czerwonego mosiądzu 
 Wkład filtracyjny ze stali nierdzewnej 
 Obudowa filtra z odpornego na uderzenia, 

przezroczystego materiału syntetycznego 
 Króćce z mosiądzu 
 Membrana z wzmacnianego włóknami kauczuku 

nitrylowego (NBR) 
 Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR) 

 
 

Zastosowanie 
Stacja filtrująco-regulacyjna FK 74C składa się z filtra z 
płukaniem wstecznym i regulatora ciśnienia. Zapewnia  
ona ciągły dopływ przefiltrowanej wody. Filtr drobnosiatkowy 
zatrzymuje ciała obce jak na przykład drobiny rdzy, strzępki 
konopi, ziarna piasku itp. Regulator ciśnienia zabezpiecza 
instalację przed zbyt wysokim ciśnieniem i ogranicza zużycie 
wody.  
Stacja FK 74C stosowana jest w instalacjach, w których 
konieczny jest regulator ciśnienia (maksymalne ciśnienie 
statyczne 0,5 MPa). Możliwe jest jej montowanie na rurze 
poziomej lub pionowej (obrotowe przyłącze w komplecie). 
 
Właściwości 
 Testy wyrobu wg standardów europejskich  
 Zwarta konstrukcja zawierająca w jednym korpusie 

regulator ciśnienia i filtr drobnosiatkowy 
 Zmiany ciśnienia wejściowego nie mają wpływu na 

ciśnienie wyjściowe 
 Przefiltrowana woda jest dostarczana nawet podczas 

płukania wstecznego 
 Opatentowany system płukania wstecznego jest skute-

czny i pozwala oczyścić wkład filtrujący niewielką ilością 
wody 
 Specjalny pierścień nastawczy pokazuje kiedy należy 

przeprowadzić kolejne płukanie  
 Możliwe jest podłączenie automatu do płukania 

wstecznego 
 Duża powierzchnia filtracji 
 Przezroczysta obudowa  z odpornego na uderzenia 

materiału syntetycznego pozwala w prosty sposób 
kontrolować stopień zanieczyszczenia wkładu 
 Wkłady filtrujące i zaworowe są w pełni wymienne  
 Bardzo prosta obsługa 
  - konserwacja i naprawy bez konieczności 

demontażu urządzenia 
 
 
Zakres zastosowań 
Czynnik Woda 
Ciśnienie wejściowe Maksymalnie 1,6 MPa 
Ciśnienie wyjściowe 0,15 do 0,6 MPa 
 
 
 
Dane techniczne 
Pozycja montażowa Na rurze poziomej lub pionowej, 

komorą filtrującą do dołu 
Temperatura robocza Maksymalnie 30°C 
Średnice przyłączy 3/4";  1”;  11/4"; 
Siatka filtracyjna            50µm; 100µm; 200µm; 

 



 

 
  

 

 
 

Zasada działania 
Stacja filtrująco-regulacyjna FK 74C składa się z filtra  
z płukaniem wstecznym i regulatora ciśnienia. Wkład filtra 
składa się z części górnej i dolnej. W położeniu pokrętła 
"filtrowanie" - górny wkład filtrujący jest zamykany tak, że 
woda przechodzi tylko przez dolny, główny wkład od 
zewnątrz do wewnątrz. Po otwarciu zaworu kulowego w 
celu przeprowadzenia płukania wstecznego główny wkład 
filtrujący jest przesuwany ku dołowi, aż do momentu gdy 
zatrzymany zostanie dopływ wody z zewnętrznej strony.  
Jednocześnie otwierany jest przepływ wody do górnej 
części filtra. Woda wykorzystywana do czyszczenia 
przechodzi przez sito, wirnik i główny wkład filtrujący od 
środka na zewnątrz. Oznacza  to, że wkład jest dokładnie 
oczyszczany na całej swojej powierzchni przy pełnym 
ciśnieniu wejściowym. Stacja automatycznie wraca do 
położenia pracy po zamknięciu zaworu kulowego. 
Zintegrowany regulator ciśnienia działa na zasadzie 
równowagi sił - siła oddziaływująca na membranę 
równoważona jest przez siłę spręzyny nastawnej. Wartość 
ciśnienia wejściowego nie ma wpływu na otwieranie lub 
zamykanie zaworu i z tego powodu zmiany ciśnienia 
wejściowego nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe. 
 
 

Wielkości przyłączy 3/4" 1" 11/4" Oznaczenie: 
Ciężar ok.                        (kg) 2.9 3.5 3.8 FK 74C - RX      =  przyłącza gwintowane 
Wymiary (mm)     H 
                                               h 
                                               T 
                                               t 
                                               r 
                                               D 
                                               I 
                                               L 

395 
285 
150 
66 
27 

105 
90 

162 

395 
285 
150 
66 
27 
105 
100 
184 

395 
285 
150 
66 
31 
105 
105 
203 

 
            gdzie: 
               R - wielkość przyłącza (od 3/4” do 11/4”) 
               X: 
                    AA - dokładność filtracji 100µm 
                    AC - dokładność filtracji  50µm 
                    AD - dokładność filtracji 200µm 
 

Szczytowy przepływ         (m3/h) 
zgodn. z norm. DIN 1988, cz. 5 
Instalacje domowe 
Instalacje przemysłowe 

 
 

2.9 
3.3 

 
 

4.7 
5.4 

 
 

7.2 
8.6 

 

Wartość kvs 5.5 6.0 6.5  
 
 
 

 

 
 

Z 74A 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
ZR 10K-3/4 

 
Akcesoria 
Z 74A Automat do płukania wstecznego 
 Do automatycznego czyszczenia filtra 

w ustalonych okresach czasu 
 
ZR 10K-3/4 Dwustronny klucz oczkowy 
 Do zdejmowania obudowy filtra i 

kołpaka sprężyny 
 
 

  



D 04
Regulator  ciśnienia

Karta  katalogowa

Kon
Reg
•  K
•  K
•  K
•  S

Mate
•  K
•  K

t
•  M

n
•  U
•  S

Zastosowanie
strukcja
ulator ciśnienia D 04 składa się z:
orpusu z gniazdem G 1/4”  (bez manometru)
ompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem
ołpaka sprężyny z pokrętłem
prężyny nastawczej

riały
orpus z mosiądzu odpornego na odcynkowanie
ołpak sprężyny z pokrętłem z wysokojakościowego

worzywa sztucznego
embrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku
itrylowego (NBR)
szczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
prężyna nastawcza ze stali sprężynowej

Regulatory ciśnienia D 04 chronią instalacje wodne przed zbyt
wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w
instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je
przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz
pozwalają na zmniejszenie zużycia wody.
Nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnienie
po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym poziomie.
Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają zminimali-
zowane szumy przepływu w całej instalacji.

Właściwości
•  Prosta konstrukcja
•  Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła
•  Sprężyna nastawcza znajduje się poza obszarem

przepływu wody
•  Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia na

wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
•  Mały ciężar

Zakres zastosowań
Czynnik woda
Ciśnienie wejściowe maks. 1,6 MPa
Ciśnienie wyjściowe 150 do 600 kPa

Dane techniczne
Temperatura pracy                 do 70 °C
Minimalny spadek ciśnienia          100 kPa
Średnice przyłączy                        1/2”  i  3/4”



Zasada działania

W
W
C
W

W

Z

Regulator ciśnienia działa na zasadzie równowagi sił
działających na membranę: z jednej strony wynikającej z
napięcia sprężyny, a z drugiej strony sił parcia od ciśnienia
po redukcji. W przypadku występowania zmiennego ciśnienia
wejściowego ruchomy wkład zaworu ustawia się w nowe
położenie równowagi dla danej nastawy ciśnienia i ilości
odbieranej wody (kompensacja ciśnienia wejściowego).
W przypadku ustania poboru wody - zawór całkowicie się
domyka.

Oznaczenie:
D04 -...A = wykonanie standardowe

Wielkość przyłącza R

ielkości przyłączy R 1/2” 3/4”
ielkość nominalna DN 15 20
iężar (w przybliżeniu) (g) 327 383
ymiary (mm)

L
H
h

83
67,5
33,5

90
67,5
33,5

artość kvs 1,76 1,76

M 39

Akcesoria

M 39 Manometr
Obudowa Ø 63mm, przyłącze dolne G 1/4"
Zakresy: 0-0,4; 0—1 MPa
Przy zamówieniu należy podać zakres

astrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia



D 05F
Regulator  ciśnienia

Karta  katalogowa

  

Ko
Re

•  

•  
•  
•  
•  
•  

Ma
•  
•  

•  
•  

•  

•  
•  

Zastosowanie
Regulatory ciśnienia D 05F chronią instalacje wodne przed
 

nstrukcja
gulator ciśnienia D 05F składa się z:

Korpusu z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym z
gniazdem G 1/4”  (bez manometru)

Przyłącza z gwintem wewnętrznym i zewnętrznym

Kompletnego wkładu zaworu z membraną i gniazdem

Wkładu filtrującego

Kołpaka sprężyny z pokrętłem i skalą

Sprężyny nastawczej

teriały
Korpus z odpornego na odcynkowanie mosiądzu   
Wkład zaworu z wysokojakościowego tworzywa
sztucznego
Wkład filtrujący ze stali nierdzewnej
Kołpak sprężyny z pokrętłem z wysokojakościowego
tworzywa sztucznego
Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku
nitrylowego (NBR)
Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
Sprężyna nastawcza ze stali sprężynowej

zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w
instalacjach domowych zabezpieczając je przed uszkodze-
niami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz pozwalają na
zmniejszenie zużycia wody.
Nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnie-
nie po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym
poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają
zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.

Właściwości

•  Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła

•  Wartość zadana odczytywana bezpośrednio na podziałce
pokrętła

•  Sprężyna nastawcza znajduje się poza obszarem
przepływu wody

•  Wymienny wkład zaworu z wysokojakościowego
 tworzywa sztucznego

•  Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia
na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe

•   - konserwacja i naprawy bez konieczności
demontażu urządzenia

•  Mały ciężar

•  Krótka zabudowa

Zakres zastosowań
Czynnik woda, sprężone powietrze i azot
Ciśnienie wejściowe maks. 2,5 MPa
Ciśnienie wyjściowe 0,15 do 0,6 MPa

Dane techniczne
Temperatura pracy do 70 °C
Średnice przyłączy 1/2”, 3/4”, 1”



 

Zasada działania
Regulator ciśnienia działa na zasadzie równowagi sił
działających na membranę: z jednej strony wynikającej z
napięcia sprężyny, a z drugiej strony sił parcia od ciśnienia
po redukcji. W przypadku występowania zmiennego ciśnienia
wejściowego ruchomy wkład zaworu ustawia się w nowe
położenie równowagi dla danej nastawy ciśnienia i ilości
odbieranej wody (kompensacja ciśnienia wejściowego).
W przypadku ustania poboru wody - zawór całkowicie się
domyka.

Oznaczenia:
D 05F -...A = przyłącze gwintowane
D 05F -...E = bez przyłącza

Wielkość przyłącza R

Wersje specjalne na życzenie

Wielkości przyłączy R
                                                        RI

                                                        RA

1/2”
1/2”
3/4”

3/4”
3/4”
1”

1”
-

11/4”
Wielkość nominalna DN 15 20 25
Ciężar (w przybliżeniu) (kg) 0,65 0,82 1,35
Wymiary                                        (mm)

L
                                                        I

H
h

150
90
122
33

168
100
122
33

186
107
122
33

Wartość kvs 2,6 2,8 3,0

     

        M 39

V

ZR 06K

Akcesoria

M 39                Manometr
Obudowa ∅  63mm, przyłącze dolne G 1/4"
Zakresy: 0-0,4;  0-1 MPa
Przy zamówieniu należy podać zakres

ZR 06K Dwustronny klucz oczkowy
Do demontażu kołpaka sprężyny

VST 06 Przyłącze
ST 06 - A
 VST 06 - B

A = gwintowane
B = do lutowania



 

D 06F
Regulator  ciśnienia

Karta  katalogowa

Konstrukcja
Regulator ciśnienia D 06F składa się z:
•  Korpusu z gniazdami G 1/4”  (bez manometru)
•  Przyłączy gwintowanych
•  Kompletu wkładu zaworu z membraną i gniazdem
•  Siatki filtrującej 0,16 mm
•  Kołpaka sprężyny z pokrętłem i skalą
•  Obsady siatki
•  Sprężyny nastawczej
 
 
 
 
 Materiały
•  Korpus i przyłącza gwintowane z mosiądzu   
•  Wkład zaworu z wysokojakościowego tworzywa

sztucznego
•  Siatka filtrująca ze stali nierdzewnej
•  Kołpak sprężyny z pokrętłem z wysokojakościowego

tworzywa sztucznego
•  Obsada siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego

lub mosiądzu
•  Membrana ze wzmacnianego włóknami kauczuku

nitrylowego (NBR)
•  Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
•  Sprężyna nastawcza ze stali sprężynowej
 
 
 

 Zastosowanie
 Regulatory ciśnienia D 06F chronią instalacje wodne przed
zbyt wysokim ciśnieniem wejściowym. Mają zastosowanie w
instalacjach domowych i przemysłowych zabezpieczając je
przed uszkodzeniami wynikającymi ze zmian ciśnienia oraz
pozwalają na zmniejszenie zużycia wody.
 Nawet przy silnych wahaniach ciśnienia wejściowego ciśnie-
nie po stronie wyjściowej utrzymywane jest na stałym
poziomie. Poprzez obniżenie i stabilizację ciśnienia zostają
zminimalizowane szumy przepływu w całej instalacji.
 
 
 
 Właściwości
•  Testy wyrobu wg standardów europejskich
•  Testy poziomu szumów - Grupa I bez ograniczeń
•  Nastawianie ciśnienia za pomocą pokrętła
•  Wartość zadana odczytywana bezpośrednio na podziałce

pokrętła
•  Sprężyna nastawcza znajduje się poza obszarem

przepływu wody
•  Wymienny wkład zaworu z wysokojakościowego
      tworzywa sztucznego
•  Wymienna siatka filtrująca
•  Obsada siatki z przezroczystego tworzywa sztucznego
•  Łatwość rozbudowy do stacji wodnej
•  Możliwość zamontowania zaworu zwrotnego na wejściu
•  Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia

na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
•   - konserwacja i naprawy bez konieczności

demontażu urządzenia
•  Mały ciężar
 
 
 
 
 Zakres zastosowań
 Czynnik woda, sprężone powietrze i azot
 Ciśnienie wejściowe maks. 2,5 MPa
 Ciśnienie wyjściowe 0,15 do 0,6 MPa
 Ciśnienie wyjściowe      nastawa fabryczna — 0,4 MPa
 
 
 
 Dane techniczne
 Temperatura pracy do 40 °C  (obsada siatki z tworzywa

sztucznego)
 do 70 °C  (obsada siatki z mosiądzu)
 Średnice przyłączy 1/2” do 2”



 

  
 Zasada działania
 Regulator ciśnienia działa na zasadzie równowagi sił
działających na membranę: z jednej strony wynikającej z
napięcia sprężyny, a z drugiej strony sił parcia od ciśnienia
 po redukcji. W przypadku występowania zmiennego ciśnienia
wejściowego ruchomy wkład zaworu ustawia się w nowe
położenie równowagi dla danej nastawy ciśnienia i ilości
odbieranej wody (kompensacja ciśnienia wejściowego).
 W przypadku ustania poboru wody - zawór całkowicie się
 domyka.
 
 
 Oznaczenia:
 D 06F -...A = z przyłączami gwintowanymi i przezroczystą
                      obsadą siatki - do 40 °C
 D 06F -...B = z przyłączami gwintowanymi i mosiężną obsadą
                      siatki - do 70 °C
 D 06F -...E = bez przyłączy, z przezroczystą obsadą siatki -
                      do 40 °C 
 Wielkość przyłącza R

 Wersje specjalne na życzenie
 

 Wielkości przyłączy R  1/2”  3/4”  1”  1 1/4”  1 1/2”  2”
 Wielkość nominalna DN  15  20  25  32  40  50
 Ciężar (w przybliżeniu) (kg)  0,8  1  1,4  2  3,3  4,5
 Wymiary (mm)
 L
 I
 H
 h
 D

 
 140
 80
 89
 58
 54

 
 160
 90
 89
 58
 54

 
 180
 100
 111
 64
 61

 
 200
 105
 111
 64
 61

 
 225
 130
 173
 126
 82

 
 255
 140
 173
 126
 82

 Wartość kvs  2,4  3,1  5,8  5,9  12,6  12,0
 Szczytowa wartość przepływu (m3/h)
 zgodnie z normą DIN 1988, część 5
 Instalacje domowe
 Instalacje przemysłowe

 
 

 1,8
 1,8

 
 

 2,9
 3,3

 
 

 4,7
 5,4

 
 

 7,2
 8,6

 
 

 8,3
 13,7

 
 

 13
 21,2

 
 
 
 
 

 
 

 FN 09S

 
 
 
 

 
 

 M 07
 
 
 

 
 
 

 RV 277
  
 

 
 

 VST 06A
 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 ZR 06K
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 VST 06B
 

 
 
 Akcesoria
 
 FN 09S Filtr przezbrajalny

Drobnosiatkowy filtr z płukaniem wstecznym
do rozbudowy do stacji wodnej dla
regulatorów ciśnienia D 06FN

 M 07 Manometr
 Obudowa ∅  63mm, przyłącze tylne G 1/4"

 Zakresy: 0-0,4; 0-1; 0-1,6; 0-2,5 MPa
Przy zamówieniu należy podać zakres

 ZR 06K Dwustronny klucz oczkowy
 Do demontażu obsady siatki i kołpaka

sprężyny, dla wielkości R 1/2” - 2”

 RV 277 Zawór zwrotny
 Dla D 06F wielkości R 3/4" do 2"

 VST 06 Przyłącza
 Z końcówkami gwintowanymi lub do

lutowania
 A = z końcówką gwintowaną
 B = z końcówką do lutowania
 

h

H

L
I
D



                                                 D 15P
                                                                   Regulator  ciœnienia

                                                                                                                    Karta  katalogowa

Konstrukcja
Regulator ciśnienia D 15P składa się z:
� Korpusu z kołnierzami PN 16
� Kołpaka sprężyny z wkrêtem nastawczym
� Sprężyny nastawczej
� Wk³adu zaworu z membraną
� Manometr i kolanko dostarczane s¹ oddzielnie
     (patrz akcesoria)

Materiały
� Korpus z żeliwa szarego
� Kołpak sprężyny z żeliwa szarego
� Gniazdo zaworu z brązu
� Tuleja prowadząca z brązu
� Grzybek zaworu do DN 150 z mosiądzu

          DN 200 ze stali
� Membrana z kauczuku naturalnego (EPDM)
� Pierścień samouszczelniający z kauczuku nitrylowego

(NBR)
� Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)
� Sprężyna nastawcza ze stali sprężynowej
� Śruby ze stali nierdzewnej
� Nakrętki ze stali nierdzewnej

Zastosowanie
Regulatory ciœnienia D 15P chroni¹ instalacje wodne przed
zbyt wysokim ciœnieniem wejœciowym. Maj¹ zastosowanie
w instalacjach wodoci¹gowych i przemys³owych
zabezpieczaj¹c je przed uszkodzeniami wynikaj¹cymi ze
zmian ciœnienia oraz pozwalaj¹ na zmniejszenie zu¿ycia
wody.
Nawet przy silnych wahaniach ciœnienia wejœciowego
ciœnienie po stronie wyjœciowej utrzymywane jest na
sta³ym, nastawionym poziomie. Poprzez obni¿enie i
stabilizacjê ciœnienia zostaj¹ zminimalizowane szumy
przep³ywu w ca³ej instalacji.

W³aœciwoœci
�   Kryty trzpień ustawienia ciśnienia
�   Wskaźnik pozycji kapturka sprężyny
•  Sprê¿yna nastawcza znajduje siê poza obszarem

przep³ywu wody
�  - konserwacja i naprawy bez konieczności

demonta¿u urz¹dzenia
� Możliwość monta¿u wskaŸnika ciœnienia wyjœciowego
      (wyjście G 1/2")
� Kompensacja ciśnienia wejściowego - zmiany ciśnienia

na wejściu nie mają wpływu na ciśnienie wyjściowe
� Korpus wewnątrz i na zewnątrz powleczony proszkiem

epoksydowym — bezpiecznym toksykologicznie
� Niezawodny

Zakres zastosowań
Czynnik           woda, bezolejowe sprężone
                                                 powietrze i azot
Ciśnienie wejściowe            maks. 1,6 MPa
Ciśnienie wyjściowe           0,15 do 0,8 MPa  DN50-150
                                                 0,15 do 0,6 MPa  DN200

Dane techniczne
Temperatura pracy            maks. 70 °C
Ciśnienie nominalne            PN 16
Maks. obciążenie membrany    0,9 MPa
Min. redukcja ciśnienia             0,1 MPa
Wielkoœci nominalne            DN 50 do DN 200



Zasada działania
Regulator ciœnienia dzia³a na zasadzie równowagi si³
dzia³aj¹cych na membranê: z jednej strony wynikaj¹cej z
napiêcia sprê¿yny, a z drugiej strony si³ parcia od ciœnienia
po redukcji. W przypadku wystêpowania zmiennego ciœnienia
wejœciowego ruchomy wk³ad zaworu ustawia siê w nowe
po³o¿enie równowagi dla danej nastawy ciœnienia i iloœci
odbieranej wody (kompensacja ciœnienia wejœciowego).
W przypadku ustania poboru wody - zawór ca³kowicie siê
domyka.

Oznaczenia:
D15P-….A = z kołnierzami PN 16, korpus z żeliwa szarego

Wielkoœæ przy³¹cza DN

Wersje specjalne na ¿yczenie

Wielkoœæ przy³¹cza DN 50 65 80 100 125 150 200
Ciê¿ar (w przybli¿eniu) (kg) 16,2 28,2 41,5 67 103 150 408
Wymiary (mm)

L
H
h
F

230
282
106
165

290
315
126
185

310
356
154
200

350
418
183
220

400
487
210
250

480
573
248
285

600
1200
305
340

Wartoœæ kvs 28 47 70 110 180 250 380

M 15 W 15

Akcesoria

M 15 Manometr
Obudowa ∅  100 mm, przył. dolne G 1/2”
Zakresy: 0—0,4; 0—1; 0- 1,6; 0-2,5 MPa

W 15 Kolanko
Z żeliwa, cynkowane, G 1/2” do manometru
M 15

RV 283                    Zawór zwrotny
                                Korpus z żeliwa szarego, powlekany

materiałem syntetycznym
FY 69P                    Filtr do wody
                                z podwójną siatką, korpus z żeliwa szarego
                                A = wielkość siatki ok. 0,5 mm
F 76S-F                  Filtr płukania wstecznego
                               Korpus i obudowa z mosiądzu, rozmiary
                               od DN65 do 100 z siatką 100 lub 200 µm

 RV 283                    FY 69P

F 76S-F



 

Regulator ciśnienia z zaworem

 
                                                                                                                        Karta  katalogowa 
Konstrukcja 
Regulator składa się z: 
• Korpusu z kołnierzami PN 16 wg ISO 2084 lub PN 25     

wg ISO 2441 
• Zaworu pilotowego CX-PR z wewnętrznym zaworem 

dokładnej regulacji 
• Obwodu regulacji z zaworami kulowymi na wejściu i wyjś-

ciu 
• Obwodu regulacji z wewnętrznym wkładem filtrującym  
 

Materiały 
• Obudowa ze staliwa ciągliwego, pokrywa i talerzyk 

membrany powlekany tworzywem proszkowym 
• Stożek regulacyjny ze stali / brązu cynowo-cynkowego 
• Sprężyna i trzpień zaworu ze stali nierdzewnej 
• Membrana ze wzmacnianego kauczuku nitrylowego NBR  
• Uszczelki z NBR i EPDM  
• Gniazdo zaworu ze stali nierdzewnej 
• Obwody regulacji z wysokiej jakości tworzywa syntetycz-

nego 
• Złączki z mosiądzu 
• Korpus zaworu pilotowego z mosiądzu 
• Wkład filtra ze stali nierdzewnej 

Zastosowanie
Regulatory ciśnienia DR 300 zabezp
stronie wylotowej przed niepożądany
po stronie wlotowej.  Regulatory stos
gdy wydajność reduktorów działania
niewystarczająca. Dzięki zwartej bud
ją się do montowania w miejscach o
ni. Stosowanie regulatorów zapobieg
dowanym nadmiernym ciśnieniem or
zmniejszenie zużycia wody. Nastawi
utrzymywane jest na stałym poziomi
znacznych wahań ciśnienia wlotowe
ciśnienia i utrzymywanie go na stałym
dowany przepływem jest ograniczon
 

Właściwości 
• Duży przepływ 
• Mały ciężar 
• Wysoka dokładność regulacji 
• Ciśnienie wyjściowe do 12.0 bar (
•  - Serwis i obsługa bez

tażu z rurociągu 
• Powierzchnia wewnętrzna i zewn

specjalną powłoką – użyty prosze
toksycznie bezpieczny 

• Wewnętrzny układ regulacji, zawo
• Nie wymagana energia zewnętrzn
• Niezawodny 
• Wymienny wkład zaworu 
 

Zakres zastosowań 

Czynnik Woda 

Ciśnienie wejściowe Maks. 16 bar

Ciśnienie wyjściowe 1 - 12 bar (0,
 

Dane techniczne 

Temperatura Maks. 80 

Ciśnienie 
PN 16 
PN 25 na

Ciśnienie min. 0.7 bar (7

Min. spadek ciśnienia 1.0 bar (1

Wielkości DN 50 - 4
 

bar
DR 300
 pilotowym
ieczają instalację po 
m wzrostem ciśnienia 
uje się w przypadku 
 bezpośredniego jest 
owie szczególnie nada-

 ograniczonej przestrze-
a uszkodzeniom powo-
az powoduje 
one ciśnienie wylotowe 
e nawet w przypadku 
go. Poprzez obniżenie 

 poziomie hałas powo-
y do minimum.  

1,2 MPa) 
 konieczności demon-

ętrzna zabezpieczona 
k jest fizjologicznie i 

ry kulowe 
a do działania zaworu 

 (1,6 MPa) 

1 – 1,2 MPa) 

°C 

 życzenie 

0 kPa) 

00 kPa) 

50 



Regulator ciśnienia  DR300

16
15bar0

5

10

EA-RV 283P

F 76S-F

Wielkość DN 50 65 80 100 150 200 250 300 350 400 450
Ciężar ok. kg 14 15 24 39 82 159 247 407 512 824 947
Wymiary (mm) L

 H 
 h 

230
235
83

292
294
93

310
400
100

350
433
110

480
558
143

600
650
173

730
823
205

850
944
230

980
990
260

1100
1250
290

1200
1250
310

Przepływ Qmaks

 (m3/h - V=5.5 m/s) 40 40 90 160 350 480 970 1400 1900 2500 3150

kvs 43 43 103 167 407 676 1160 1600 1600 3300 3300

FY 69P 

Akcesoria
FY 69P Filtr

Z podwójną siatką, korpus z żeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnątrz i na zewnątrz
A = wielkość oczka siatki ok. 0.5 mm 

F 76S-F Filtr z płukaniem wstecznym
Korpus i osłona filtra z brązu cynowo-
cynkowego. Dostępny w wielkościach DN 65
do DN 100, z siatką 100 µm lub 200 µm 

EA-RV 283P Zawór zwrotny antyskażeniowy z możliwo-
ścią nadzoru klasy EA
Korpus z żeliwa szarego,
powlekany proszkowo wewnątrz i na zewnątrz

Zasada działania
Przy braku ciśnienia wody w sieci zawór jest zamknięty. Po
otwarciu dopływu wody do regulatora, wpływa ona do części
wlotowej zaworu i podnosi grzyb. Zawór się otwiera. Ciśnie-
nie wylotowe przekazywane jest poprzez rurkę impulsową do 
zaworu pilotowego powodując jego zamknięcie. Po zamknię-
ciu zaworu pilotowego ciśnienie w komorze nad membraną
się zwiększa. Powierzchnia membrany jest większa niż po-
wierzchnia grzyba zaworu, więc siła działająca na grzyb za-
woru jest większa od strony membrany niż od strony napły-
wu. Powoduje to przesunięcie grzyba i zamknięcie zaworu.
Przy rozbiorze wody ciśnienie po stronie wylotowej spada, co 
powoduje otwarcie zaworu pilotowego. W momencie, gdy
jego otwarcie osiągnie ustaloną wartość, woda z przestrzeni 
nad membraną zacznie wypływać. Zawór się otworzy. W ten 
sposób zawór pilotowy reguluje ciśnienie sterujące w komo-
rze nad membraną, dzięki czemu zawór otwiera się w stopniu
umożliwiającym utrzymanie stałego ciśnienia na wyjściu.
Oznaczenia:
DR 300 - ... A = kołnierz, PN 16, ISO 2084 

PN 25 na życzenie

 Rozmiar przyłącza
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Zastosowanie 
Zawór zwrotny antyskażeniowy EA-RV284 
stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg 
PN-EN1717 przed przepływem zwrotnym. 
Instaluje się go w instalacjach wody pitnej w 
miejscach narażonych na  kontakt z płynem 
zaliczanym do 2 kategorii. Może być stosowany 
jako zabezpieczenie główne na przyłączu 
instalacji do sieci wodociągowej, montowany 
bezpośrednio za wodomierzem. 
 
 
 
Właściwości 
• szczelność przy 3 cm wstecznego sł. wody 
• aprobaty DVGW na wkładkę zaworową 
• łatwy montaż 
• wszechstronne zastosowanie 
• dowolna pozycja montażu 
• nie powoduje uderzeń hydraulicznych 
• niezawodny, testowany 
• powoduje niskie straty ciśnienia 
 
  
Zakres zastosowań Konstrukcja Czynnik woda 

Zawór składa się z: Ciśnienie pracy maks. 25.0 bar (2.5 MPa) 
• obudowy   
• wkładki zaworu z atestem DVGW  
• zaślepki Dane techniczne 
 Temperatura pracy woda do 70 ºC (krótkotrwale 

do 90 ºC),  
   

 Rozmiary przyłączy z gwintem wewnętrznym: 
Materiały ½” do 2” 
•  obudowa mosiądzu  
• wkładka zaworu z wysokiej klasy tworzywa 

syntetycznego 
• zaślepka z wysokiej klasy tworzywa 

syntetycznego 
• uszczelka pierścieniowa z NBR 
 
 
 
 
 
 

                       



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zasada działania 
Zawór zwrotny antyskażeniowy posiada ruchomy 
grzyb uszczelniający, który jest odsuwany od 
gniazda bliżej lub dalej w zależności od wielkości 
przepływu. Jeśli przepływ spada do zera, 
sprężyna przesuwa grzyb do gniazda powodując 
uszczelnienie i uniemożliwiając przepływ zwrotny. 
Szczelność zaworu, zgodnie z wytycznymi w 
normach, zapewniona jest przy 3 cm wstecznego 
słupa wody. 

 
Wykonania 
 
EA-RV284- . . . A  - z gwintem wewnętrznym,     
EA-RV284- . . . B  - ze złączkami zaciskowymi,     
      

 
  
    

wstawić wielkość przyłącza  

  
Wielkość przyłącza       R ½” ¾” 1” 5/4" 6/4"  2" 
Masa (około)              [kg] 0.125 0.168   
Wymiary                   [mm] 

L 
h 
D  

 
52 
27 
27 

 
63 
33 
29 

 
69 
39 
32 

 

 Parametry techniczne dostêpne na telefon

 
 

 

Króciec                            ¼” ¼” ¼”  
Wartość kvs 4.1 8.8 16.5  
Przepływ nominalny przy 
∆p = 0.15 bar        [m3/h] 

 
1.6 

 
3.4 

 
6.4   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   



Honeywell 
 

EA
 

EA-RV 283P 
Zawór zwrotny antyskażeniowy 

z możliwością nadzoru 
 
 

Karta katalogowa

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie 
Zawór zwrotny antyskażeniowy EA-RV283P 
stosowany jest jako zabezpieczenie klasy EA wg 
PN-EN1717 przed przepływem zwrotnym. 
Instaluje się go w instalacjach wody pitnej w 
miejscach narażonych na  kontakt z płynem 
zaliczanym do 2 kategorii. Może być stosowany 
jako zabezpieczenie główne na przyłączu 
instalacji do sieci wodociągowej, montowany 
bezpośrednio za wodomierzem. 
 
Właściwości 
• szczelność przy 3 cm wstecznego sł. wody 
• aprobaty DIN/DVGW 
• wszechstronne zastosowanie 
• dowolna pozycja montażu 
• nie powoduje uderzeń hydraulicznych 
• powłoka proszkowa wewnątrz i na zewnątrz w 

celu ochrony toksykologicznej i fizjologicznej 
• spełnia wymagania KTW 
• niezawodny, testowany 
• powoduje niskie straty ciśnienia 
 

Konstrukcja Zakres zastosowań 
Zawór składa się z: Czynnik z uszczelką NBR:           

woda, sprężone powietrze, 
średnie i lekkie paliwa ole-
jowe, oleje roślinne i zwie-
rzęce, nafta, ropa naftowa z 
mniej niż 15% zawartością 
związków aromatycznych.  

• obudowy z przyłączami kołnierzowymi 
• wkładki zaworu 
• zaślepek 
• prowadnicy 
• sprężyny 
• dysku z uszczelką pierścieniową 

 z uszczelką EPDM:         
gorąca woda, para przeg-
rzana, płyny  hamulcowe i 
hydrauliczne oparte 

 
 
 

 
Ciśnienie pracy wersja A, ZA -maks. 16 bar Materiały  wersja B, ZB -maks. 10 bar • obudowa i kołnierze z żeliwa szarego  

• śruby i nakrętki ze stali nierdzewnej 
Dane techniczne • dysk ze stali nierdzewnej (czerwony mosiądz 

dla DN40 i DN50) Temperatura pracy uszczelnienie NBR:   
        woda do 90 ºC, • sprężyna ze stali nierdzewnej  sprężone powietrze i inne 

media do 70 ºC   • zaślepki z wysokiej klasy tworzywa 
syntetycznego  uszczelnienie EPDM:          

maks. do 140 ºC • uszczelka pierścieniowa z NBR lub EPDM 
 Ciśnienie otwarcia około 0.05 bar 
 Rozmiary przyłączy DN40 – DN300 

                            



 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zasada działania 
Zawór zwrotny antyskażeniowy posiada ruchomy 
grzyb uszczelniający, który jest odsuwany od 
gniazda bliżej lub dalej w zależności od wielkości 
przepływu. Jeśli przepływ spada do zera, 
sprężyna przesuwa grzyb do gniazda powodując 
uszczelnienie i uniemożliwiając przepływ zwrotny. 
Szczelność zaworu, zgodnie z wytycznymi w 
normach, zapewniona jest przy 3 cm wstecznego 
słupa wody. 

 
Wykonania 
EA-RV283P- . . .A  - PN16 dla DN40-DN300,     
     uszczelnienie NBR 
EA-RV283P- . . .B  - PN10 dla DN200-DN300,     
     uszczelnienie NBR 
EA-RV283P- . . .ZA  - PN16 dla DN40-DN300,     
      uszczelnienie EPDM 
EA-RV283P- . . .ZB  - PN10 dla DN200-DN300,     
     uszczelnienie EPDM 

 
  
    

wstawić wielkość przyłącza DN 

d

  
Wielkość przyłącza DN 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 
Masa (około)              [kg] 9 11 17 21 29 37 62 78 155 180 
Wymiary                   [mm] 

L 
L1 

Kołnierze PN16           F∅ 
Korpus                        D∅ 
Średnica podziałowa      d 
Ilość otworów 
Średnica otworów     
Śruba 

 
180 
37.5 
150 
150 
100 

4 
18 

M16 

 
200 
36.5 
165 
165 
110 

4 
18 

M16 

 
240 
89 

185 
185 
130 

4 
18 

M16 

 
260 
107 
200 
200 
150 

8 
18 

M16 

 
300 

111.5
220 
220 
170 

8 
18 

M16 

 
350 

131.5
250 
250 
200 

8 
18 

M16 

 
400 
149 
285 
285 
225 

8 
22 

M20 

 
500 
163 
340 
345 
280 
12 
22 

M20 

 
600 
186 
405 
420 
355 
12 
26 

M24 

 
700 
218 
460 
475 
410 
12 
26 

M24 
Króćce pomiarowe ¼”+3/8” ¼”+3/8” ½” ½” ½” ¾” ¾” ¾” ¾” ¾” 
Wartość kvs 39 62 110 170 240 420 760 1400 2100 3000 

Przepływ nominalny przy 
∆p = 0.15 bar        [m3/h] 

 
15.1 

 
24.0 

 
43.0 

 
66.0 

 
93.0 

 
163 

 
295 

 
542 

 
813 

 
1162 

DIN/DVGW   566 567 568      
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 



Honeywell 

Karta katalogowa

BA 295
Izolator przepływu zwrotnego z obniżoną

strefą ciśnienia z możliwością nadzoru

Konstrukcja 
Izolator BA295 składa się z: 

 korpusu 
 wbudowanego filtra, wielkość oczka ok. 0.6 mm 
 wkładki zaworowej z wbudowanym zaworem zwrotnym i 

zaworem spustowym 
 zaworu zwrotnego wylotowego 
 trzech zaworów kulowych do podłączenia miernika różni-

cy ciśnienia 
 półśrubunków 
 połączenia spustowego 

Materiały 
 korpus z czerwonego brązu 
 wkładka zaworowa z wysokojakościowego tworzywa 

sztucznego  
 zawory zwrotne z wysokojakościowego tworzywa sztucz-

nego lub czerwonego brązu 
 zawory kulowe z mosiądzu 
 uszczelki z NBR i EPDM  
 elementy wewnętrzne z wysokojakościowego tworzywa 

sztucznego lub czerwonego brązu  
 przyłącze spustowe z wysokojakościowego tworzywa 

sztucznego 
 

Zastosowanie 
Izolatory przepływu zwrotnego z obniżoną strefą ciś-
nienia BA 295 służą do ochrony systemów wody pitnej 
przed możliwością skażenia spowodowaną zalewaro-
waniem zwrotnym lub ciśnieniowym przepływem 
zwrotnym. Budowa BA 295 jest zgodna z zaleceniami 
konstrukcyjnymi wg normy PN-EN12729 i zapewnia 
ochronę do 4 klasy ryzyka wg normy PN-EN1717. 
Izolatory BA 295 są wykorzystywane do ochrony 
układów zasilających budynki i inne obiekty zgodnie z 
ich specyfiką. 

Właściwości 
 optymalna ochrona systemów wody pitnej 
 wbudowany filtr na wlocie do urządzenia 
 Odporny na wahania ciśnienia – zawór spustowy nie 

"popuszcza" 
 wkładka zaworowa pełniąca rolę zaworu zwrotnego wlo-

towego i zaworu spustowego 
 prosty serwis - wymienna wkładka zaworowa 
 brak stref martwych, w których może stać woda 
 zwarta konstrukcja 
 bezproblemowy dostęp do wszystkich części wew-

nętrzych 
 Mała strata ciśnienia i duża przepustowość  
 Potrójna ochrona - dwa zawory zwrotne i zawór spustowy 

dzielą izolator na trzy strefy  
  – konserwacja i naprawy bez konieczności 

demontażu urządzenia 
 niski poziom hałasu - klasa 2 
 spełnia zalecenia KTW  
 aprobaty DVGW  

Zakres zastosowań 
czynnik woda 
ciśnienie wlotowe maks. 10.0 bar (1MPa) 
 min. 1.5 bar (150 kPa) 

Dane techniczne 
pozycja montażu pozioma, spustem do dołu 
temperatura robocza do 65 °C 
przyłącze wypływowe HT 50 
rozmiary przyłączy ½" do 2"  

T

DV
G

N

BA 



Izolator przepływów zwrotnych BA 295 

  

Zasada działania 
Izolatory przepływu zwrotnego typu BA podzielone są na trzy 
strefy. Ciśnienie w komorze wlotowej (strefa 1) jest wyższe 
niż w komorze środkowej (strefa 2), które jest z kolei wyższe 
niż w komorze wylotowej (strefa 3). Spadek ciśnienia po-
między poszczególnymi strefami jest dokładnie określony. 
Jeśli różnica ciśnienia pomiędzy strefami 1 i 2 (komorą wlo-
tową i komorą środkową) spadnie do granicy 0,14 bara 
(140kPa)(poniżej której istnieje ryzyko zalewarowania zwrot-
nego lub przepływu zwrotnego ciśnieniowego), zawór w ko-
morze środkowej otwiera się do atmosfery a zawory zwrotne 
zamykają. Woda z komory środkowej wypływa na zewnątrz 
izolatora a zasilanie w wodę zostaje przerwane i zabezpiec-
zone. 

Wykonania 
BA 295 – . . . A = wersja standardowa z przyłączani gwin-

towymi 1/2", 3/4", 1 1/2" i 2" 
BA 295 – . . . B = wersja standardowa z przyłączani gwin-

towymi 1" i 1 1/4" 
 

 

Wielkość przyłącza  R 1/2" 3/4" 1" 1 1/4" 1 1/2" 2" 
Ciężar (w przybliżeniu) [kg] 1.50 1.55 1.65 4.60 4.70 4.80 
Wymiary     [mm] 
 L 
 l 
 H 
 h 

 
195 
135 
80 

138 

 
208 
140 
80 

138 

 
225 
146 
80 

138 

 
315 
220 
284 
162 

 
315 
220 
284 
162 

 
345 
230 
284 
162 

Przepływ                [m3/h] 
przy ∆p = 1.0 bar (0.1 MPa) 

 
3.0 

 
3.5 

 
4.0 

 
8.7 

 
13.6 

 
21.2 

Aprobata DVGW  DW - 6305 BN 0290 
 

R
 

L 

H
 

Akcesoria 

D 06 F Regulator ciśnienia 
 Nie wywołujący hałasu regulator ciśnienia ze skalą 

nastawy. Maksymalne ciśnienie wlotowe 25.0 bar 
(0.25 MPa), zakres ciśnienia wylotowego od 1.5 – 
6.0 bar (0.15 do 0.6 MPa) 

 A = do 40 °C - klosz z tworzywa sztucznego 
B = do 70 °C - klosz z mosiądzu 

TK 298 Zestaw testowy 
 Elektroniczny przyrząd do badania ciśnienia ze 

wskaźnikiem cyfrowym, idealny dla kontroli i kon-
serwacji wszystkich izolatorów przepływów zwrot-
nych typu BA. Obudowa z aluminium. 

F 76 S Filtr drobnosiatkowy z płukaniem wstecznym 
 AA = klosz z tworzywa sztucznego 

AAM = klosz z czerwonego brązu 
 

l 
50 

h 

bar

6

8

10

4

2

0

D 06 F TK 298 

   

F 76 S 
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BA 298 F 
Izolator przepływów zwrotnych z obniżoną 

strefą ciśnienia z możliwością nadzoru 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Konstrukcja 
Izolator BA 298 F składa się z: 
• korpusu  
• zaworów zwrotnych: wlotowego i 

wylotowego 
• zaworu wypływowego  
• trzech zaworów kulowych do podłączenia 

czujnika różnicy ciśnień 
• przyłączy kołnierzowych zgodnie z DIN 

2576 
 
Materiały 
• korpus - stal nierdzewna 1.4571 
• zawory zwrotne - brąz w wersji  
• membrana i podkładki uszczelniające - 

EPDM 
• zawór wypływowy - mosiądz w wersji 
• linia kontroli ciśnienia - stal nierdzewna 

1.4571 
• zawory kulowe  - mosiądz niklowany 
 
 
 

Zastosowanie 
Izolatory przepływów zwrotnych z obniżoną strefą 
ciśnienia BA 298 F służą do ochrony systemów 
wody pitnej przed możliwością skażenia 
spowodowaną zalewarowaniem zwrotnym lub 
ciśnieniowym przepływem zwrotnym. Budowa BA 
298 F jest zgodna z zaleceniami konstrukcyjnymi 
wg normy PN-EN12729 i zapewnia ochronę do 4 
klasy ryzyka wg normy PN-EN1717. 
Izolatory BA 298 F są wykorzystywane do 
ochrony układów zasilających budynki i inne 
obiekty zgodnie z ich specyfiką. 
 
 
Właściwości 
• certyfikaty europejskie dla wszystkich 

rozmiarów przyłączy 
• optymalna ochrona systemów wody pitnej 
• konstrukcja ze stali nierdzewnej zwiększa 

ochronę antykorozyjną 
• łatwy dostęp do wszystkich elementów 

wewnętrznych 
• łatwa konserwacja zaworu wypływowego 
• potrójna ochrona  - dwa zawory zwrotne i 

zawór wypływowy dzielą izolator na trzy strefy 
• prosty montaż 
• - konserwacja i naprawy bez 

konieczności demontażu urządzenia 
• znormalizowane połączenie wypływowe 
 
 
Zakres zastosowań 
Czynnik woda 
Ciśnienie wlotowe maks. 10 bar (1MPa) 
 min. 1,5 bar (0,15 MPa) 
 
 
Dane techniczne 
Montaż poziomo, zaworem 

spustowym do dołu 
Temperatura robocza maks. 60 °C 
Połączenie wypływowe HT 150 
Rozmiary przyłączy DN65 do DN200 
  

Karta katalogowa

BA 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zasada działania 
Izolatory przepływów zwrotnych typu BA 
podzielone są na trzy strefy. Ciśnienie w 
komorze wlotowej (strefa 1) jest wyższe niż w 
komorze środkowej (strefa 2), które jest z kolei 
wyższe niż w komorze wylotowej (strefa 3). 
Spadek ciśnienia pomiędzy poszczególnymi 
strefami jest dokładnie określony. Jeśli różnica 
ciśnień pomiędzy strefami 1 i 2 (komorą 
wlotową i komorą środkową) spadnie do 
granicy 0,14 bar (poniżej której istnieje ryzyko 
zalewarowania zwrotnego lub przepływu 
zwrotnego ciśnieniowego), zawór w komorze 
środkowej otwiera się do atmosfery a zawory 
zwrotne zamykają. Woda z komory środkowej 
wypływa na zewnątrz izolatora a zasilanie w 
wodę zostaje przerwane i zabezpieczone. 
 
Oznaczenia: 
BA 298 - . . . FA =  wersja standard z kołnierzami  

PN 10 w rozmiarach DN65 – 
DN200 

    Wielkość przyłącza 
  

Wielkość przyłączy     
DN 

65 80 100 150 
200 

Ciężar (w przybliżeniu)   [kg] 32 32,5 33 57 
Wymiary                               [mm] 

 L  
H  

 h 
 T 

 
559 
245 
270 
60 

 
559 
245 
270 
60 

 
559 
245 
270 
60 

 
695 
285 
300 
60 

Przepływ                             [m3/h] 
przy ∆p = 1,0 bar (0,1 MPa) 

45 54 85 191 

Wypływ przez zawór           [m3/h] 
spustowy (w przypadku awarii) 

35 35 35 35 

Nr rejestr. DVGW U 492 U 493 U 494 U 505 
Nr rejestr. SVGW  9204-2782   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
Akcesoria 
 
FY69 filtr siatkowy z podwójnym sitem; korpus z 
żeliwa szarego 
A = rozmiar sita ok. 0.5 mm 
 
WBA-298-100 narzędzie do wymiany zaworów 
zwrotnych dla rozmiarów przyłączy do DN65 do 
DN100 
 
WBA-298-150 narzędzie do wymiany zaworów 
zwrotnych dla rozmiarów przyłączy DN150, 
DN200 
 
TK298 zestaw testowy. Elektroniczny zestaw do 
badania ciśnienia ze wskaźnikiem cyfrowym w 
aluminiowej obudowie, idealny do kontroli i 
konserwacji izolatorów typu BA produkcji 
Honeywell. 
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