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Nr 1(2) EGZEMPLARZ BEZPŁATNY

W NUMERZE:

INSTALACJE GRZEWCZE
Dom bezpieczny, oszczędny, komfortowy•	
Regulacja ciepłej wody użytkowej•	
Termostaty i zawory dzielące•	
Termostaty i regulatory bezprzewodowe•	
Termostaty i zawory regulacyjne•	
Termostaty i regulatory dwustrefowe•	

INSTALACJE WODNE
Zawory antyskażeniowe seria EA i BA•	
Zabezpieczenie układów c. o.•	
Filtrowanie i uzdatnianie wody•	
Systemy IPS •	
Mierniki ultradźwiękowe•	

ARMATURA GAZOWA

URZĄDZENIA HONEYWELL DOSTĘPNE W TYM PUNKCIE HANDLOWYM

W
SZELKIE PRAW

A ZASTRZEŻONE

wyznaczamy najwyższe standardy
Sam zdecyduj, który wariant wybierzesz: chrom-chrom, biały-chrom czy biały-biały

TYP ZAWORU TRV - DESIGN  
(zawór termostatyczny)

RLV - VERAFIX DESIGN
 (zawór powrotny)

biały prosty V2081DSL15 V2481D0015

biały kątowy V2081ESL15 V2481E0015

biały narożny prawy V2081RSL15 V2481R0015

biały narożny lewy V2081LSL15 V2481L0015

chrom prosty V2082DSL15 V2482D0015

chrom kątowy V2082ESL15 V2482E0015

chrom narożny prawy V2082RSL15 V2482R0015

chrom narożny lewy V2082LSL15 V2482L0015

H-BLOCK - THERAFIX DESIGN 
(podłączenie dolne rozstaw 

50mm)

biały kątowy prawy V2881RSL15

biały kątowy lewy V2881LSL15

biały prosty V2881DSL15

chrom kątowy prawy V2882RSL15

chrom kątowy lewy V2882LSL15

chrom prosty V2882DSL15

TRV DESIGNE THERAFIX DESIGNEVERAFIX DESIGNE

V2082 V2482 V2882

V2081 V2481 V2881

Thera-4 Design 
chrom-chrom

Thera-4 Design 
biały-chrom

Thera-4 Design 
biały-biały

Zawór termostatyczny 
kątowy z głowicą 
Thera-4, chrom

H-Blok z głowicą
Thera-4, chrom

H-Blok z głowicą
Thera-4, biały-chrom

Zawór powrotny,
chrom

Zawór powrotny,
biały-chrom

Zawór termostatyczny 
kątowy z głowicą 
Thera-4, biały-chrom

Honeywell Thera Design Edition jest wyrazem no-
woczesnego stylu życia i estetyki. Nasz projektant 
Giuseppe Morbidini stworzył linię produktów 
Honeywell, które wyznaczają nowe, najwyższe 
standardy dla grzejnikowych zaworów termosta-
tycznych. To kombinacja włoskiego stylu i funk-
cjonalności najwyższej klasy zaworów termosta-
tycznych. To wszystko czyni Thera Design Edition 
idealnym uzupełnieniem dekoracyjnych grzejni-
ków i nowoczesnych, pięknych miejsc. 
Thera Design Edition daje Ci unikalną możli-
wość dopasowania zaworu grzejnikowego do 
każdego dekoracyjnego grzejnika. Sam wybierz 
idealny wariant spośród 22 możliwych połączeń 
zaworu z głowicą termostatyczną. Ty zadecyduj 
czy będzie to chrom z chromem, biały z chro-
mem, czy biały z białym. W każdym przypadku 
bedzię to idealny wybór.
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DOM BEZPIECZNY
DOM OSZCZĘDNY
DOM KOMFORTOWY

1. EA – Zawór antyskażeniowy 
2. FK06 – Filtroregulator z opłukiwaniem 
3. PW60 – Kaltecool – Wymiennik jonitowy 
4. TM200 – Zawór mieszający do c.w.u. 
5. NK295 lub NK 300 - Zespół napełniający
6. DU 145 – Zawór różnicowo-upustowy 
7. V4043 – Zawór strefowy – 2-drogowy 
8. V5433 A – Zawór mieszający Corona – 3-drogowy 
9. V5433 G – Zawór mieszający Golden Corona – 3-drogowy 
10. M6063 – Siłownik zaworu Corona 
11. ZX 90 – ZX170 – Zestaw do ogrzewania podłogowego

12. T6102R/A – Skrzynka podtynkowa do ogrzewania podłogowego
13. C8600 – Czujnik czadu
14. SDC – Smile – Regulator pogodowy
15. AF20 – Czujnik temperatury zewnętrznej
16. HC60NG – Moduł przekaźnikowy regulatora CMT 927
17. CMT927 – Termostat pokojowy tygodniowy
18. V2020 lub V310 – Zawór grzejnikowy termostatyczny
19. V2420 lub V340 – Zawór grzejnikowy powrotny
20. V2476 lub V2495 – Zawór podwójny grzejnikowy (podejście)
21. Thera 4 – Głowica termostatyczna
22. Thera design – Zestaw chromowany do grzejników łazienkowych
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REGULACJA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

REGULACJA INSTALACJI C. O.
– ZAWORY MIESZAJĄCE
Zawory mieszające c.o.; Corona, 3-drogowy V5433A i 4-drogowy 
V5442A oraz zawór mieszający Golden Corona 3-drogowy V5433G  
i 4-drogowy V5442G. Współpracujące z siłownikiem M6063.
Chromowana konstrukcja zaworu Golden Corona zapewnia jego dłu-
gą i niezawodną pracę. Zawory Golden Corona powinny być stoso-
wane w instalacjach z rur plastikowych lub wielowarstwowych oraz  
w systemach ogrzewania podłogowego gdzie występuje zjawisko 
nadmiernej korozji.

Oznaczenie Przyłącze Uwagi Oznaczenie 
Golden Corona

V5433A1031 3/4” 3-drogowy kvs 6,3 V5433G1020

V5433A1049 1” 3-drogowy kvs 10 V5433G1038

V5433A1056 5/4” 3-drogowy kvs 16 V5433G1046

V5433A1064 6/4” 3-drogowy kvs 25 V5433G1053

V5433A1072 2” 4-drogowy kvs 40 V5433G1061

V5442A1030 3/4” 4-drogowy kvs 6,3 V5442G1011

V5442A1048 1” 4-drogowy kvs 10 V5442G1029

V5442A1055 5/4” 4-drogowy kvs 16 V5442G1037

M6063L1009 - 3-pkt. 230 V

M6063A1003 - 3-pkt. 24 V

TM3400 – 3410 V1810

VA2400

V5442A

V5433A

V5442G

V5433G

M6063

MT - termostatyczny zawór mieszający TM3400-TM3410
Vb1, Vb2 - zawór równoważący Alwa Kombi-4

PYTAJ OBSŁUGĘ 
TEGO SKLEPU 

O  URZĄDZENIA 

SCheMAT WyKOrZySTAniA ZAWOrU 4-drOGOWeGO V5442 
W inSTALACji C. O. Z PieCeM nA PALiWO STAłe

1. Piec na paliwo stałe
2. naczynie wyrównawcze
3. Wyjście c. w. u. 
4. Wejście na c. w. u. 
5. Pompa obiegu

1
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3

4
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DOM BEZPIECZNY
DOM OSZCZĘDNY
DOM KOMFORTOWY

6. Zawór mieszający 4-drogowy V5442
7. Siłownik M6063
8. Zawór równoważący dU145
9. Grzejniki

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCE
DO CYRKULACJI C. W. U. 
ALWA KOMBI 4 – V1810
Zawór dławiąco-odcinający do ciepłej wody użytkowej do monta-
żu na przewodzie cyrkulacyjnym w celu zrównoważenia instalacji.  
Możliwość automatycznej regulacji temperatury i termicznej dezyn-
fekcji oraz opróżniania i napełniania instalacji (opcja).

Oznaczenie Przyłącze Uwagi

V1810y015 1/2” gwint wew. 

V1810y020 3/4” j. w.

V1810y025 1” j. w.

V1810y032 5/4” j. w.

V1810y040 6/4” j. w.

VA2400A002 nasadka termiczna zakres temp. 50 - 60°C

VA2400B002 nasadka termiczna zakres temp. 40 - 65°C

TERMOSTATYCZNY
ZAWÓR MIESZAJĄCY C. W. U.
TM3400 – 3410
Termostatyczne zawory mieszające z serii TM3400 – 3410 znajdują 
zastosowanie w instalacjach c. w. u. z lub bez cyrkulacji. Zadaniem 
zaworu mieszającego jest utrzymanie stałej temperatury zmieszanej 
wody niezależnie od zmian temperatury w zasobniku lub buforze. 
Zawory mieszające mają również zastosowanie w systemach solar-
nych i w kotłowniach na paliwo stałe.

Oznaczenie Przyłącze Uwagi

TM3400.924 3/4” T max 90°C, nastawa 36 – 53°C

TM3400.944 1” j. w. 

TM3400.954 6/4” j. w. 

TM3400.964 2” j. w. 

TM3410.606 dn 65 – kołnierz j. w. 

TM3410.806 dn 80 – kołnierz j. w. 

TABeLA nASTAW ZAWOrU TM 3400/TM3410

Standardowa 
temperatura  

nastawy 
fabrycznej

Zakres 
regulacji 

temperatury 
zmieszania

Zmiana temperatury wody 
zmieszanej przy jednym obrocie 

klucza sześciokątnego

1/2” - 1” 1 1/4” - 2” dn 65 
i dn 80

25°C 20 - 30°C

ok. 6 K ok. 4 K ok. 2 K
40°C 30 - 45°C

48°C 36 - 53°C

55°C 45 - 65°C
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TERMOSTATY I ZAWORY DZIELĄCE

V135 V135

T100R-AB

Regulator CMT mierzy temperaturę pomieszczenia i otwiera zawór 
strefowy V4043 za pomocą modułu wykonawczego z którym kon-
taktuje się bezprzewodowo. Termostat ma również możliwość radio-
wego sterowania palnikiem kotła w zależności od zapotrzebowania 
na ciepło. Różnicowy zawór upustowy DU145 utrzymuje ciśnienie 
wytwarzane przez pompę na stałym poziomie i redukuje hałas wy-
woływany przepływem wody.

Programator CMT reguluje temperaturę w pomieszczeniu przełą-
czając zawór dzielący V4044. Po osiągnięciu zadanej wartości zawór 
wraca do wyjściowej pozycji kierując z powrotem wodę do kotła.  
Powoduje to podniesienie temperatury wody powracającej do kotła 
a tym samym zapobiega korozji. Za pomocą Kombi 3 Plus regulujemy 
przepływ w instalacji.

SCHEMAT PODŁĄCZENIA KOMINKA Z PŁASZCZEM WODNYM 
ORAZ SOLARÓW DO INSTALACJI CO Z KOTŁEM GAZOWYM

1. Zestaw do ogrzewania podłogowego ZX
2. Termostat programowalny CMT907
3. Termostat programowalny bezprzewodowy CMT927
4. Termostatyczny zawór mieszający TM200-3/4A

Zawory do regulacji proporcjonalnej stosowane zarówno jako za-
wory mieszające jak i dzielące. Zastosowanie przede wszystkim do 
regulacji natężenia przepływu wody sieciowej w domach jedno- oraz 
wielorodzinnych, a także do regulacji przepływu zimnej lub gorącej 
wody zasilającej klimatyzatory lub fan-coile.
Wraz z siłownikiem MT4 lub głowicą T100R/RS zawór ten może zo-
stać użyty do bezpośredniej regulacji temperatury wody zasilającej 
w systemach ogrzewania podłogowego, co eliminuje konieczność 
stosowania przewodu obejściowego z zaworem dławiącym.

WŁAŚCIWOŚCI
Typ i działanie: V135B - zawór trójdrogowy z gwintem wewnętrznym
Ruch trzpienia w dół zamyka zawór na drodze A-AB
Grzyb zaworu: z dociskiem sprężynowym
Wszystkie typy odciążone ciśnieniowo
Wejście B zamknięte bez obciążenia
Materiał korpusu: mosiądz czerwony RG5
Trzpień: ze stali nierdzewnej 
Grzyb: polisulfan

MIESZAJĄCO-DZIELĄCE ZAWORY SERII V135
DANE TECHNICZNE
Temperatura maks. czynnika: 120°C
Temperatura min. czynnika: 2°C
Ciśnienie znamionowe: PN 16 (1,6 MPa)
Charakterystyka A-AB i B-AB liniowa
Szczelność zaworu: ≤1% wartości Kvs
Skok grzyba: 2 mm
Współpracują z siłownikami MT4 i głowicami T100RS
Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnienia: 1 MPa

Zawór V135 wraz z głowicą T100R-AB jako zawór rozdzielający  
w obiegu pierwotnym można zastosować w formie zabezpieczenia 
przed wychłodzeniem zasobników c. w. u. zasilanych z kotłów opa-
lanych paliwem stałym (kapilarę głowicy termostatycznej T100R-AB 
należy wówczas podpiąć przed zaworem V135 na rurociągu zasilają-
cym na linii AB zaworu).

5. Zawór bezpieczeństwa SM
6. Zawór przelotowy V4043
7. Termostat przylgowy L641

ZAWÓR MIESZAJĄCY W OBIEGU PIERWOTNYM

ZAWÓR MIESZAJĄCY W OBIEGU WTÓRNYM

ZAWÓR ROZDZIELAJĄCY W OBIEGU PIERWOTNYM

WYJĄTKOWE

CENY!
PRAKTYCZNE ZASTOSOWANIE 

ZAWORÓW STREfOWYCH V4043 
I DZIELĄCYCH V4044
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TERMOSTATY I ZAWORY DZIELĄCE TERMOSTATY I REGULATORY BEZPRZEWODOWE

SKONFIGUROWANY 
BEZPRZEWODOWY 
TERMOSTAT
POMIESZCZENIOWY 
Y6630D1007 
(HCW80 + HC60NG)
Moduł pomieszczeniowy zastosowany jest w inteligentnych syste-
mach sterowania temperaturą pomieszczenia we współpracy z mo-
dułem przekaźnikowym HC60NG.
System można zastosować w sterowaniu kotłów gazowych i olejo-
wych, różnych zaworów z napędem elektrycznym lub elektrycznymi 
systemami grzewczymi. Moduł pomieszczeniowy HCW80 nie wyma-
ga połączeń elektrycznych. Dzięki nastawnikowi z pokrętłem ze ska-
lą temperaturową moduł HCW80 pozwala użytkownikowi na łatwy 
i szybki sposób wyboru temperatury. Komunikacja radiowa oparta 
jest o sygnał w paśmie 868 MHz. Skonfigurowany zestaw modułu 
pomieszczeniowego HCW80 oraz przekaźnikowego HC60NG są już 
fabrycznie zestrojone i dzięki temu instalacja jest łatwa i szybka.

PROGRAMOWALNY 
BEZPRZEWODOWY 
REGULATOR
POMIESZCZENIOWY 
CMT927 
(CMT927A + HC60NG)
Regulator CMT927 przeznaczony jest do czasowej regulacji tem-
peratury w systemach grzewczych i klimatyzacyjnych w domach  
i małych budynkach. Może być zastosowany jako część instalacji skła-
dającej się z kotłów Kombi, palników olejowych, kotłów gazowych, 
pomp cyrkulacyjnych, siłowników termicznych, zaworów strefowych  
i elektrycznych instalacji grzewczych (<10A). Razem z innym regula-
torem CMT927 i modułem przekaźnikowym HC60NG może obsługi-
wać instalacje wielostrefowe (do 4 stref ). Regulator bezprzewodowy 
CMT927 składa się z termostatu pomieszczeniowego CMT927A i mo-
dułu przekaźnikowego R6660D (HC60NG). Moduł przekaźnikowy po-
łączony jest kablem z elementem sterującym (np. palnikiem kotła).
Regulator powinien być zamontowany w miejscu odpowiednim za-
równo dla pomiaru temperatury jak i pozbawionym zakłóceń radio-
wych. Sygnał radiowy regulatora nadawany jest w paśmie 868 MHz.
Duży wyświetlacz LCD CMT927 z dynamicznym tekstem jest taki sam 
jak w przewodowym CMT907.

HCW80

HC60NG

HC60NG
CMT927A

Moduł pomieszczeniowy HCW80 lub CMT927 wysyła do modelu 
przekaźnikowego HC60NG sygnały o temperaturze w pomieszcze-
niu oraz temperaturę nastawy. W zależności od odchyłki temperatur  
kocioł pracuje w trybie ZAŁ/WYŁ. W trybie bez programu czasowego 
może być sterowana tylko jedna strefa.

Moduł pomieszczeniowy HCW80 lub CMT927 wysyła do modułu 
przekaźnikowego HC60NG sygnały o temperaturze w pomieszczeniu 
oraz temperaturę nastawy. W zależności od odchyłki temperatur ko-
cioł pracuje w trybie ZAŁ/WYŁ. W trybie bez programu czasowego 
może być sterowana tylko jedna strefa. W każdej strefie wymagany 
jest moduł pomieszczeniowy.

Moduł pomieszczeniowy HCW80 lub CMT927 wysyła do modelu 
przekaźnikowego HC60NG sygnały o temperaturze w pomieszczeniu 
oraz temperaturę nastawy. W zależności od odchyłki temperatur ko-
cioł pracuje w trybie ZAŁ/WYŁ. W trybie bez programu czasowego 
może być sterowana tylko jedna strefa.

STeRoWANie oGRZeWANieM poDŁoGoWYM

STeRoWANie oGRZeWANieM poDŁoGoWYM i GRZejNiKoWYM

TERMOSTATY SERII 
T4360 I T6360
Termostaty serii T4360/T6360 stosuje się do regulacji temperatury  
w pomieszczeniu poprzez sterowanie pracy kotła, zaworami strefo-
wymi, pompami cyrkulacyjnymi lub grzejnikami elektrycznymi.
Termostaty serii T4360/T6360 mogą być również stosowane do stero-
wania pracą wentylatorów i klimakonwektorów.

T4360

T6360

Własności

T4
36

0 
A

10
17

T4
36

0 
B1

00
7

T4
36

0 
B1

03
1

T4
36

0 
D

10
03

T4
36

0 
D

10
11

T4
36

0 
e1

00
0

T6
36

0 
A

10
12

T6
36

0 
A

10
79

T6
36

0 
B1

00
2

T6
36

0 
B1

01
0

T6
36

0 
C1

00
0

T6
36

0 
C1

01
8

Działanie 
wyprzedzające × × ×

Zestyk przełą-
czający SpDT × × × × × ×

Lampka 
sygnalizacyjna × × × × ×

Zestyk 
włącz/wyłącz × ×

przełącznik 
grzanie/ 
chłodzenie

× ×

przekaźnik 16A × ×

Termostat 
przeciwzamro-
żeniowy

×

pokrywa za-
bezpieczająca ×

Nocne 
obniżenie 
temperatury

×

STeRoWANie KoTŁeM

STeRoWANie oGRZeWANieM eLeKTRYCZNYM

POZYTYWNADECYZJA!
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TERMOSTATY I ZAWORY REGULACYJNE 

ZAWORY TERMOSTATYCZNE 
TYPU H

Zawory typu H posiadają niskie opory przepływu i charakteryzują 
się cichą pracą. Stosowane są w instalacjach dwururowych o dużym 
przepływie i w instalacjach jednorurowych. Mogą być wykorzystane  
w instalacjach z grawitacyjnym przepływem czynnika. Płaski typ wkład-
ki zaworowej zapewnia niewielkie opory i nie ogranicza przepływu.
Poniżej przedstawiona tabela prezentuje współczynniki przepływu  
w zależności od kształtu i średnicy zaworu.

Typ korpusu DN kvs Nr kat.

Kątowy 
(zasilanie)

15 5,0 V2050EH15

20 7,0 V2050EH20

25 7,0 V2050EH25

Prosty
(zasilanie)

15 3,5 V2050DH15

20 5,0 V2050DH20

25 5,0 V2050DH25

Horyzontalny
kątowy 

(powrót)

15 5,0 V2050HH15

20 5,0 V2050HH20

Na schemacie pokazany jest przykład zastosowania zaworu w insta-
lacji ogrzewania grzejnikowego szeregowo z podłogówką.
Woda dopływa do grzejnika, a po schłodzeniu przepływa przez pę-
tlę ogrzewania podłogowego. Grzejnik wyposażony jest w zawór  
termostatyczny z głowicą T3001, natomiast zawór V2050 wyposa-
żony w głowicę RTL zapewnia właściwą temperaturę wody na pętli 
ogrzewania podłogowego.

ZESTAW DO OGRZEWANIA 
PODŁOGOWEGO

Zestaw do ogrzewania podłogowego montowany w estetycznej 
skrzynce z frontem metalowym, lakierowanym proszkowo wykony-
wany jest z głowicą na zewnątrz lub schowaną. Składa się z głowicy 
RTL, zaworu termostatycznego z wkładką UBG o zwiększonym prze-
pływie i odpowietrznika. Zestaw montowany jest na powrocie pętli 
ogrzewania podłogowego. Zakres regulacji głowicy zapewnia wła-
ściwą temperaturę czynnika grzewczego podczas przepływu przez 
pętlę. 

GŁOWICA 
TERMOSTATYCZNA 
T750120 
Z CZUJNIkIEM ZDALNYM

Głowica posiada zakres regulacji 20-70°C i znajduje szerokie zastoso-
wanie. Czujnik oddalony poprzez kapilarę 1,5 m mierzy temperaturę 
wody lub powietrza i tak steruje poprzez głowicę na zawór aby utrzy-
mać zadaną temperaturę.

V2050DH

V2050HH

T750120

V4043

V4043

DT200

RTL

ZAWóR STREFOWY V4043
Zawór przelotowy strefowy z napędem 230 V i sprężyną powrotną.
Zasilanie dwużyłowe, maksymalne ciśnienie pracy 860 kPa.

ZESTAW GRZEJNIkOWY
VT3096
Zestawy regulacyjne VT3096 współpracują z grzejnikami dolnoza-
silanymi typu V, z wkładkami zaworowymi typu Heimeier lub Dan-
foss oraz grzejnikami z wyjściem 3/4” gw. zewnętrzny oraz gwint 
wewnętrzny 1/2”. Zestaw składa się z głowicy termostatycznej T3001 
oraz zaworu podwójnego odcinającego V2496.

TERMOSTAT POkOJOWY 
DT200
Termostat dobowy, cyfrowy z wyświetlaczem LCD i prostym panelem 
obsługi. Do zastosowań z regulacją zaworów strefowych, pomp cyr-
kulacyjnych, kotłów itd. w instalacjach grzewczych.

Schemat prezentuje zastosowanie urządzeń. Termostat DT200 mie-
rzy temperaturę powietrza w pomieszczeniach strefy grzewczej  
i uruchamia siłownik zaworu strefowego V4043. Czynnik grzewczy 
dopływa do rozdzielacza, a stamtąd poprzez bloki zaworowe V2496 
do grzejników. Głowice termostatyczne T3001 zapewniają ustaloną 
temperaturę w pomieszczeniach. Siłownik zaworu V4043 posiada 
możliwość ręcznego otwarcia zaworu i zapewnia ciągłe zasilanie 
strefy grzewczej.

Regulacja nagrzewnicy powietrza Regulacja mieszania ogrzewania 
podłogowego

Do zbiorników cwu,
wymienników ciepła, basenów

DT200

T3001

V2050EH

PRZyKłaDy iNSTaLaCji GłoWiCy TERMoSTaTyCZNEj T750120 
Z CZUjNiKiEM ZDaLNyM

NAJLEPSZY

PRODUkT!
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TERMOSTATY I ZAWORY REGULACYJNE 

TERMOSTATY SERII L641
L641 jest termostatem kontaktu powierzchniowego mierzącym tem-
peraturę w zbiorniku cylindrycznym i przewodach rurowych zapew-
niając regulację, ograniczenie i zabezpieczenie temperatury.
L641A montuje się bezpośrednio na zbiornikach wody i może być 
podłączany bezpośrednio do styku załączającego: pompę cyrkula-
cyjną, kocioł, napęd zaworu strefowego ze sprężyną powrotną.
L641B montuje się bezpośrednio na przewodach rurowych, do za-
bezpieczenia przeciwzamrożeniowego lub górnego/dolnego limitu 
w instalacjach c. o. oraz przełączania lato/zima w systemach XE70  
i XE90 regulacji wentylatorów.

Model Zastosowanie Temperatura
Zakres nastaw

L641A1039 Termostat
zbiornikowy Min. 40 do 80°C

L641B1004 Termostat rurowy/
dolny limit Min. 0°C do 40°C

L641B1012 Termostat rurowy/
górny limit 50 do 95°C

TERMOSTATY I REGULATORY DWUSTREFOWE

L641

Zbiornik CWU 
patrz:

Uwagi, pkt. 1

Górny Limit
Systemu

Ogrzewania
Podłogowego

patrz: Uwagi, pkt. 2

Górny Limit
Ogrzewania

na paliwo
stałe patrz:

Uwagi, pkt. 2

Dolny Limit
Zabezpieczenia
przeciwzamroż.

patrz: 
Uwagi, pkt. 3

Wentylator
Zmiana Lato/Zima

dla systemów
2-rzewodowych

patrz: Uwagi, pkt 4

L641A1039 ×

L641B1004 × ×

L641B1012 × ×

Uwagi:
L641A powinien być montowany 1/4 do 1/3 odległości od dna zbiornika.1. 
L641B powinien być montowany w odległości mniej niż 0,6m (2”) od zbiornika.2. 
L641B powinien być montowany na rurociągu powrotnym ze zbiornika i stosowanym razem z termostatem T4360A.3. 
L641B powinien być nastawiony na ok. 25ºC i montowany na zasilaniu w pobliżu zaworu 3-drogowego tak, by mierzył temperaturę wody 4. 
nawet wtedy, gdy zawór jest zamknięty.

Regulator strefowy CM67Z jest przeznaczony do czasowej regulacji 
temperatury w systemach grzewczych z 2 niezależnymi strefami.  
Tygodniowy program indywidualny dla każdej ze stref zapewnia 
użytkownikowi komfort i spełnia oczekiwania w wybranych po-
mieszczeniach. Regulator strefowy przesyła informacje o wartości 
nastawy do głowicy lub głowic sterujących HR80 zamontowanych na 
grzejnikach w strefie. Głowice HR80 sterują temperaturą w każdym 
pomieszczeniu i wysyłają sygnał zapotrzebowania na ciepło do mo-
dułu przekaźnikowego HC60NG kotła. Regulator CM67Z może stero-
wać również zaworem strefowym (tylko w strefie 1).
Zasada indywidualnego sterowania każdym grzejnikiem pozwala na 
zastosowanie systemu w wielu instalacjach, które nie wymagają prac 
hydraulicznych. Sygnał radiowy regulatora CM67Z nadawany jest  
w paśmie o częstotliwości 868 MHz.

CM67Z

HC60NG

HR80

Z 1

Z 1

Z 1

Z 1

Z 2

Z 1
6:45 8:30 18:00 23:00

20,5°C 18°C 21°C 16°C

Z 2
6:30 7:30 22:30 23:00

22,5°C 16°C 22,5° 16°C

Panel sterujący regulatora CM67Z jest podobny do panelu termosta-
tu programowalnego CM67. Łatwy sposób programowania oraz ob-
sługi gwarantują, że produkt jest przyjazny w użytkowaniu. System 
sterowania strefowego w zależności od potrzeb użytkownika składa 
się z następujących elementów:

moduł pomieszczeniowy T6667Z (CM67Z) – termostat tygodniowy  –
bezprzewodowy, z dwoma niezależnymi programami czasowymi,
głowica grzejnikowa HR80 – głowica bezpośrednio montowana  –
na grzejniku na podstawie wysyłanego z modułu pomieszcze-
niowego sygnału nastawy, realizuje program czasowy,
moduł załączający HC60NG (R6660D1009) – moduł steruje si- –
łownikiem zaworu przelotowego w rozdzielaczu do ogrzewania 
podłogowego lub opcjonalnie załącza kocioł w przypadku zapo-
trzebowania ciepła w instalacji grzewczej.

CMZONE REGULATOR PROGRAMOWALNY 
BEZPRZEWODOWY  DWUSTREFOWY

ZBiORNik i ZASOBNik C. W. U. 

OGRANiCZENiA TEMPERATURy  
W RUROCiąGU

OGRZEWANiE PODŁOGOWE.
OGRZEWANiE PALiWEM 

STAŁyM

PRZEŁąCZENiE LATO/ZiMA
DLA 2-PRZEWODOWEGO UkŁADU WENTyLATORA

ZABEZPiECZENiE 
PRZECiWZAMROżENiOWE

POZYTYWNADECYZJA!
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ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE SERIA EA I BA

ZABEZPIECZENIE UKŁADÓW C. O.

ZESPÓŁ NAPEŁNIAJĄCY 
W OSŁONIE IZOLACYJNEJ
NK295
NK 295 składa się z zaworu antyskażeniowego typu CA, regulatora 
ciśnienia z manometrem oraz izolacji termicznej. W odniesieniu do 
normy PN – EN 1717 wszystkie połączenia w instalacji wody pitnej 
traktowane są jako „stałe połączenia”. Oznacza to, że układy napeł-
niania instalacji systemów grzewczych (również na połączeniach ela-
stycznych) muszą być zabezpieczone przed przepływem zwrotnym 
jak połączenia stałe. 
W odniesieniu do normy PN – EN 1717 rozróżnia się dwie kategorie 
płynów występujące w instalacjach grzewczych:
– płyn kategorii 3 – woda grzewcza bez inhibitorów, 
– płyn kategorii 4 – woda grzewcza z inhibitorami. 
Do płynów kategorii 3 stosujemy – NK 295 – wersja CA zaworu anty-
skażeniowego.
Do płynów kategorii 4 stosujemy – NK300 – wersja BA zaworu anty-
skażeniowego.

ZESPÓŁ NAPEŁNIAJĄCY 
W OSŁONIE IZOLACYJNEJ
NK300
Zespół napełniający w osłonie izolacyjnej NK300 składa się z zawo-
ru antyskażeniowego (BA), regulatora ciśnienia i dwóch zaworów 
odcinających kulowych. Umożliwia automatyczne napełnianie  
i opróżnianie instalacji grzewczych. Zgodnie z Polską Normą PN – EN 
1717 zespół jest podłączony na stałe do przewodu wody zasilającej. 
Urządzenie jest przystosowane do płynnej nastawy w zakresie od 1,5 
do 4,0 bar. 

FY30

NK300NK295

1

4

7

2 3

5 6

8 9

10

ZAWÓR ZANTYSKAŻENIOWY EA

FILTR SKOŚNY FY69P

FILTR SKOŚNY FY30

FILTR FF06 REGULATOR CIŚNIENIA D05FS

ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY RV283 REGULATOR CIŚNIENIA D15

REGULATOR CIŚNIENIA D06 ZAWÓR ANTYSKAŻENIOWY BA295

BA298

Od 2003 roku obowiązuje norma PN-EN1717 pt.: „Ochrona przed wtórnym zanieczysz-
czeniem wody w instalacjach wodociągowych i ogólne wymagania dla urządzeń zapo-
biegających zanieczyszczeniu przez przepływ zwrotny”. Dlatego Zakłady Wodociągowe  
w Polsce w swoich warunkach technicznych bezwzględnie wymagają stosowania za 
przyłączem odpowiedniego typu zaworów antyskażeniowych. Jednocześnie nakłada-
ją na użytkownika odpowiedzialność za właściwy dobór urządzenia zabezpieczającego  
i jego stan techniczny. Ponadto Zakłady Wodociągowe zastrzegają sobie prawo do kon-
troli zastosowanych urządzeń. Aby ułatwić Państwu właściwy i zgodny z normą dobór 
urządzeń oraz montaż przyłączy wodociągowych przedstawiamy cztery najczęściej sto-
sowane rozwiązania. 

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE EA - POŁĄCZENIE GWINTOWANE

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE BA - POŁĄCZENIE GWINTOWANE

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE EA - POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE BA - POŁĄCZENIE KOŁNIERZOWE

FILTR SKOśNY FY30
Filtry FY30 powinny być montowane na wejściach do instalacji, ze 
szczególnym uwzględnieniem przyłączy do urządzeń. Filtr FY30 
zabezpiecza urządzenia przed wcześniejszym zużyciem lub uszko-
dzeniem w wyniku obecnych w wodzie zanieczyszczeń. Filtry sko-
śne Honeywell’a to filtry o najwyższym standardzie. Charakteryzują 
się specjalną budową siatki ze stali nierdzewnej, która zapewnia 
ich długą  żywotność i prawidłowe działanie. Siatka filtra składa się  
z podwójnego sita o różnej wielkości oczka co zapewnia jej bardzo 
dobre filtrowanie, a jednocześnie odpowiednią sztywność i wytrzy-
małość na skoki ciśnienia w instalacji. Siatka filtra jest zgrzewana 
liniowo co zapewnia (w przeciwieństwie do często używanego  
u innych producentów zgrzewu punktowego) całkowitą szczelność. 
Dodatkowo siatka jest zaciskana na pierścieniu stalowym, który 
bardzo dobrze dopasowuje się do gniazda w filtrze i wzmacniając 
siatkę daje możliwość wielokrotnej obsługi serwisowej. Filtry FY30 
dają pewne zabezpieczenie stąd ich szerokie stosowanie. Zakres sto-
sowania: woda, olej, sprężone powietrze – max do 1,6 MPa, dla pary 
wodnej 0,6 MPa.

ZAUFAJ

URZĄDZENIOM



KARTY KATALOGOWE URZĄDZEŃ DOSTĘPNE NA STRONIE: WWW.DEMPAN.PL
9

fILTROWANIE I UZDATNIANIE WODY

fILTR GWINTOWANY f76S
Samopłuczące bezobsługowe filtry do wody firmy Honeywell są sku-
tecznym rozwiązaniem chroniącym instalacje przed  zanieczyszcze-
niami w postaci piasku, mułu, rdzy i innych cząstek stałych. Filtry te 
stanowią doskonałą ochronę dla wymienników ciepła, wodomierzy, 
regulatorów ciśnienia, zaworów, baterii łazienkowych, prysznicy, 
zmywarek, pralek i innych urządzeń, które na co dzień użytkujemy  
w kuchni czy łazience. Znacznie poprawiają jakość wody. Filtry  
Honeywell’a  możemy stosować do wody zimnej i ciepłej (70ºC). 
Sprawność i skuteczność oczyszczania wody gwarantują stosowane 
w filtrach wysokowydajne siatki ze stali nierdzewnej o średnicach 
oczek od 20 do 500 µm. Zapewniają one  wyłapanie do 100% zanie-
czyszczeń stałych zawartych w wodzie. 

Filtr do wody z płukaniem wstecznym F76S zatrzymuje ciała obce ta-
kie jak drobiny rdzy, strzępy konopi, ziarna piasku itp. Instalowany na 
przyłączach wodociągowych, dzięki dużej wydajności, bezawaryjno-
ści oraz braku konieczności stałej obsługi powoduje, że jest idealnym 
urządzeniem do zastosowania w budynkach wielorodzinnych np.  
w spółdzielniach mieszkaniowych oraz biurach, restauracjach, itp. 
Siatka filtrująca ze stali nierdzewnej, zapewnia trwałość działania na 
wiele lat. Filtry F76S w sposób ciągły, nawet podczas automatycz-
nego czyszczenia-płukania siatki, zapewniają dopływ oczyszczonej 
wody do odbiorcy. Przeźroczysta obudowa filtra z odpornego na 
uderzenia materiału pozwala w prosty sposób kontrolować spraw-
ność czyszczenia  wkładu filtracyjnego. Dostępne średnice przyłączy: 
od 1/2” do 2”.

fILTR KOŁNIERZOWY f76
Filtr kołnierzowy do wody z płukaniem wstecznym F76S-F jest prze-
znaczony dla dużych instalacji. Skutecznie filtruje wodę w wielokon-
dygnacyjnych budynkach mieszkalnych, centrach handlowych, hote-
lach, a także w przemysłowych ujęciach wody. Niezawodna siatka ze 
stali nierdzewnej zatrzymuje wszystkie zanieczyszczenia. Dzięki opa-
tentowanemu systemowi płukania wstecznego  wyłapane nieczysto-
ści zostają w szybki sposób usunięte z wkładu filtracyjnego. Może się 
to odbywać w sposób automatyczny bez udziału obsługi. Filtr F76S-F 
jest urządzeniem bardzo oszczędnym, gdyż do płukania zużywa mi-
nimalną ilość wody, a przy prawidłowym użytkowaniu producent nie 
wymaga wymiany wkładu filtracyjnego. Można go stosować do wody 
o temperaturze do 70ºC. Produkcja obejmuje następujące średnice: 
65 mm, 80 mm, 100 mm oraz nowość – 125 mm.

AUTOMAT DO PUKANIA
Z11S-A
Automaty czasowe do automatycznego płukania wstecznego typu 
Z11S-A do filtrów gwintowanych  i kołnierzowych zapewniają w pełni 
automatyczne czyszczenie filtrów z wszelkich zatrzymanych na siatce 
cząstek. Częstotliwość płukania jest ustawiana na jedną z 16 wartości 
w zakresie od 4 minut do 3 miesięcy. Automat posiada funkcję pracy 
awaryjnej np. w przypadku braku napięcia. Bagnetowe mocowanie 
pozwala na szybki, nie wymagający użycia narzędzi montaż. Automat 
Z11S-A  zwalnia użytkownika lub służby techniczne z konieczności sys-
tematycznego oczyszczania oraz stałego nadzoru nad filtrami.

DDS
Przełącznik ciśnienia różnicowego (spadku ciśnienia) DDS nadzo-
ruje funkcje płukania wstecznego filtrów F76S firmy Honeywell.  
Za pomocą styków bezpotencjałowych współpracuje z automatem 
płuczącym Z11S i Z11S-A.  Sprawdza się wszędzie tam, gdzie poja-
wiają się nagłe, nieprzewidziane zanieczyszczenia wody użytkowej 
np. awarie sieci. Gdy stopień zabrudzenia siatki przekroczy określony 
przez użytkownika poziom, DDS uruchamia płukanie filtra. Rozwiąza-
nie takie zapewnia ciągłą filtrację, oszczędność wody oraz ogranicza 
stratę ciśnienia na filtrze do minimum. 

f76S

DDS

f76S-f

f76S-f f76S

D06

Z11S-A

Nazwa i typ urządzenia Zastosowanie Wydajność filtrowania
m3/h

Orientacyjna liczba 
obsługiwanych mieszkań

Filtr F76S-11/4 AC DN 32 
Automat płuczący Z11S-A Woda zimna 7,0 15

Filtr F76S-11/2 AC DN 40 
Automat płuczący Z11S-A Woda zimna 10,0 30

Filtr F76S-2 AC DN 50 
Automat płuczący Z11S-A Woda zimna 11,5 40

Filtr F76S-11/4 ACM DN 32 
Automat płuczący Z11S-A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 7,0 15

Filtr F76S-11/2 ACM DN 40 
Automat płuczący Z11S-A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 10,0 30

Filtr F76S-2 ACM DN 50 
Automat płuczący Z11S-A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 11,5 40

Filtr F76S-65 FA DN 65 
Automat płuczący Z11AS-1A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 30,0 210

Filtr F76S-80 FA DN 80 
Automat płuczący Z11AS-1A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 40,0 432

Filtr F76S-100 FA DN 100 
Automat płuczący Z11AS-1A

Woda zimna 
Woda ciepła (70°C) 54,0 780

WYMIENNIK JONITOWY
KALTECCOOL
Wymiennik jonitowy KaltecCool typ PW60 jest idealnym urządze-
niem uzdatniającym wodę stosowanym w domach jednorodzinnych. 
Zasada działania urządzenia jest prosta: wapń zawarty w wodzie za-
stępowany jest magnezem. Ilość soli magnezowej wprowadzana do 
wody dozowana jest automatycznie w zależności od zmierzonego 
stopnia twardości wody oraz od jej konsumpcji. Magnez nie dopusz-
cza do powstawania kamienia, usuwa istniejący oraz tworzy warstwy 
antykorozyjne. W ten sposób problem związany z twardością wody 
przestaje istnieć. Przewaga KaltecCool nad innymi produkowanymi 
na rynku „zmiękczaczami” to połączenie dwóch funkcji: ochrona in-
stalacji wody użytkowej  przed kamieniem i korozją przy jednocze-
snym dostarczaniu domownikom niezbędnego do życia magnezu. 

Kalteccool z powodzeniem uzupełnia niedobór magnezu w na-
szych organizmach powodowany, na przykład codziennym piciem 
kawy. Międzynarodowe Organizacje Zdrowia zalecają dodatkowe 

PW60

FILTROWANIE I OCZYSZCZANIE WODY ZIMNEJ NA PRZEWODZIE 
WODOCIĄGOWYM DLA CAŁEGO OSIEDLA

FILTROWANIE I OCZYSZCZANIE WODY ZIMNEJ NA PRZYŁĄCZACH 
WODOCIĄGOWYCH DO DOMÓW

RV284RV283 D15

ZAWORY ANTYSKAŻENIOWE SERIA EA I BA

ZABEZPIECZENIE UKŁADÓW C. O.

PEWNOŚĆ
ROZWIĄZAŃ

przyjmowanie magnezu w ilości 350mg dziennie. KaltecCool gwa-
rantuje wzbogacanie wody o ilość zbliżoną do poziomu zalecanego. 
Uzdatniona woda nie tylko poprawia nasze samopoczucie, ale zapo-
biega wielu chorobom, przede wszystkim chorobom serca i układu 
krążenia, a także astmie, migrenie i wielu innym. Ważną zaletą tego 
urządzenia jest automatyczna dezynfekcja podczas każdego pro-
cesu regeneracji. Podsumujmy korzyści płynące z zainstalowania  
KaltecCool: wzbogacenie wody o niezbędną dawkę magnezu, ochro-
na przed powstawaniem kamienia, zapobieganie korozji, zapobie-
ganie wytrącania się białych osadów na szklanych ścianach kabin 
prysznicowych i bateriach, łatwa obsługa, automatyczna regenera-
cja, działanie przy każdej twardości wody, automatyczna dezynfekcja 
i automatyczny tryb wakacyjny.
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IPS G

IPS DN

JONOwO POlARyZACyJNy 
SySTEM (IPS) 
Urządzenie zostało zaprojektowane do fizycznego uzdatniania wody.  
Zapobiega tworzeniu kamienia i korozji, a jednocześnie pomaga je 
usunąć z istniejących instalacji. 
IPS może być instalowany w zamkniętych i otwartych systemach. Jest 
skuteczny  w małych mieszkaniach, domach rodzinnych, jak również 
w dużych halach i zakładach przemysłowych, w miejscach, w których 
istnieje możliwości odkładania się kamienia wodnego. 
IPS wykorzystywany jest skutecznie wszędzie tam gdzie przepływa 
woda pod odpowiednim ciśnieniem. Na przykład: instalacje wodne, 
myjnie, restauracje, stołówki, pralnie, pralnie chemiczne, baseny, 
mleczarnie, browary, gorzelnie, zakłady ogrodnicze, systemy nawad-
niania, i wiele innych. 
Do jego funkcjonowania nie są potrzebne żadne dodatkowe  środki 
chemiczne czy zewnętrzne źródła energii. Urządzenie nie wymaga 
serwisowania.
Skutki działania IPS są już widoczne po kilku dniach w postaci: 

zgromadzony dotychczasowy osad zacznie powoli być usuwany, bę- –
dzie to zauważalne na prysznicach, hydro i powietrznych dyszach. 
powierzchnie myte jonizowaną wodą są łatwe do czyszczenia,  –
nie pozostawia plam na naczyniach kuchennych, 
poprzez używanie IPS zwiększy się szybkość podgrzania wody  –
użytkowej,
poprawi się przekazywanie ciepła po usunięciu z grzejników na- –
lotu i kamienia wodnego,
w systemach obiegu wody powinno wzrosnąć ciśnienie przepływu. –

IPS w zależności od modelu posiada co najmniej dwie elektrody 
umieszczone wewnątrz rurowej obudowy. Każda z nich składa się  
z różnych materiałów o różnej przewodności elektrycznej. Woda 
płynąca przez urządzenie tworzy napięcie elektryczne w komór-

SySTEMy IPS

1. IPS
2. Wodomierz
3. Zawór

MIERNIKI UlTRADŹwIEKOwE

CIEPŁOMIERZ 
UlTRADŹwIĘKOwy
MUlTICAl 401
MULTICAL 401 to hybrydowy licznik ultradźwiękowy stosowany  
w instalacjach grzewczych w domach, biurach i przemyśle. MULTICAL 
401 spełnia podstawowe potrzeby, takie jak dokładność, stabilność
i duża oszczędność. Może być odczytywany przez wiele rodzajów 
modułów komunikacyjnych.

CIEPŁOMIERZ 
UlTRADŹwIĘKOwy
MUlTICAl 601
MULTICAL 601 to wielofunkcyjny licznik. Mierzy energię cieplną, 
chłodniczą oraz energię cieplną i chłodniczą razem. Licznik może 
być używany do pomiaru energii w „otwartych” i „zamkniętych” sys-
temach ciepłowniczych. Licznik może być stosowany w obiektach 
mieszkalnych lub przemysłowych. Dostępny w wersji z czujnikami 
2- lub 4- przewodowymi.

wODOMIERZ
UlTRADŹwIĘKOwy
MUlTICAl 41
MULTICAL 41 mierzy zużycie wody (0.3 – 30°C) w domach jednoro-
dzinnych, jak również blokach mieszkalnych. Licznik jest łatwy do 
zainstalowania, odczytu i weryfikacji. Dzięki niepowtarzalnemu po-
łączeniu wysokiego stopnia dokładności pomiaru z długim okresem 
eksploatacji MULTICAL 41pomaga utrzymać roczne koszty eksplo-
atacyjne na jak najniższym poziomie.

MUlTICAl 401 MUlTICAl 601 MUlTICAl 41

kach, które jest wystarczające do polaryzacji cząstek płynącej wody.  
Intensywność wytwarzanego napięcia w zależności od przewodno-
ści wody wynosi  od 0,6 do 0,8 V. Podczas przepływu wody przez elek-
trody sole wapnia, magnezu i żelaza w formie węglanów, siarczanów  
i  chlorków dysocjują do wodorotlenków. Zjawisko to powoduje utra-
tę przez  kationy zdolności do tworzenia form krystalicznych osadów.  
Węglany wapnia, magnezu czy żelaza funkcjonują  nadal, ale wyłącz-
nie jako cząsteczki miękkie. Przy działaniu IPS nie zmienia się skład 
chemiczny wody. IPS ma okres żywotności minimum 10 lat.

Jonizowana woda ma dobry wpływ na organizm człowieka: 
obniża zachorowalność na choroby wątroby i żołądka, –
pomaga przy kłopotach ze skórą i reumatyzmie, –
wspiera procesy trawienia, tworzenie się minerałów, –
oczyszcza organizm z toksyn, –
stabilizuje stężenie krwi, –
wspomaga gojenie się ran, –
stabilizuje fizyczną i psychiczną równowagę, –
pobudza życiowe siły, –
obniża reakcję na zmiany pogody, –
jonizowana woda ma lepszy smak i dłużej pozostaje świeża. –

Urządzenia IPS mogą być zainstalowane na wejściu instalacji pionowo 
lub poziomo dla wody z przewodnością od 50 do 2000 uS/cm2 (woda  
o standartowych parametrach spełnia ten wymóg) i temperatury od 0 do 
100 ° C.  Systemy elektromagnetyczne lub system z innym napięciem elek-
trycznym nie mogą być montowane razem z systemem IPS.  Maksymalna 
prędkość przepływu wody przez urządzenie wynosi 4 m/s. Urządzenia IPS 
są przeznaczone na ciśnienie do 1 Mpa.  Kierunek przepływu wody przez 
urządzenie nie ma żadnego wpływu na jego funkcjonalność i efektywność.  

Wskazane jest, aby w instalacji umieścić filtr, który będzie na bieżąco 
usuwał mechaniczne zanieczyszczenia lub duże kawałki rdzy, kamienia  
i piasku na wlocie do systemu instalacji wody.
Przy instalowaniu urządzenia IPS na instalacji z rur metalowych należy wy-
konać z drutu miedzianego mostek elektryczny (jak pokazano na schema-
cie), aby usunąć ewentualne zewnętrzne ładunki elektryczne. Bez mostka 
urządzenie może działać nieprawidłowo.

Typ Urządzenia  Przepływ (m3/h )

IPS-G1/2 0.5

IPS-G3/4 1,2

IPS-G1 4,0

IPS-DN32 6,0

IPS-DN40 8,0

IPS-DN50 12,0

IPS-DN65 18,0

IPS-DN80 24,0

IPS-DN100 36,0

IPS-DN125 54,0

IPS-DN150 100,0

INSTALACJA 
NA rUrACh 
MeTALoWyCh

INSTALACJA 
NA rUrACh 
Z PCV

INSTALACJA 
DLA oBIeGU
CIePłeJ WoDy
Z CyrUKLACJą

4. Filtr
5. Mostek
6. Pompa wodna
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ARMATURA GAZOWA

ZAWóR GAZOWY VK41xx

ZAWóR GAZOWY VK41xxV

SATRONIC –
PROGRAMATORY PALNIKóW
GAZOWYCh I OLEjOWYCh

ZAWóR GAZOWY 
V4400C1211

KOMPLET GAZOWY 
VK4105G+S4565M

PRESOSTATY SERII C6045D
Presostaty do powietrza, gazu i spalin. Zasilanie 240V.
Działanie SPDT

ZAWóR GAZOWY 
VK4115M5008

ZAWóR GAZOWY
VK4105

CZUjNIKI PłOMIENIA UV 
TYPU C7012/24/61
Paliwa: gaz naturalny, LPG, olej, węgiel.
Czujniki promieniowania UV emitowanego w czasie spalania paliw 
gazowych, płynnych i stałych z dynamiczną autokontrolą. Zespół mi-
gawki 12 razy na minutę kontroluje niezawodność sygnału czujnika.
Czułość określana jako max. odległość, z jakiej widziany jest płomień 
świecy: ok. 3 m (do 5 m z soczewką skupiającą).

CZUjNIKI PłOMIENIA UV 
TYPU C7027/35/44
Paliwa: gaz, olej.
Małogabarytowe czujniki promieniowania UV emitowanego przez 
płomień spalanych gazów i olejów. W połączeniu z automatyką kon-
troli płomienia Honeywell mają zastosowanie w aplikacjach prze-
mysłowych. Posiadają aprobaty CE według EN298 w połączeniu ze 
wzmacniaczami sygnału Honeywell. Niecertyfikowane na zastoso-
wanie do pracy ciągłej. Palnik musi zatrzymać i wznowić pracę co 
najmniej raz na 24 h. Czułość określana jako max. odległość, z jakiej 
widziany jest płomień świecy: 2,5 m. Stopień ochrony: IP 67.

CZUjNIKI PłOMIENIA UV
TYPU C7076 Z NASTAWĄ
Paliwa: gaz, olej, węgiel.
Czujniki z nastawą czułości do zastosowań przemysłowych i energe-
tycznych. Czujniki promieniowania UV emitowanego w czasie spala-
nia paliw gazowych, płynnych i stałych z dynamiczną autokontrolą. 
Zespół migawki 12 razy na minutę kontroluje niezawodność sygnału 
czujnika. Czułość określana jako max. odległość, z jakiej widziany jest 
płomień świecy: ok. 19 m.

C6045D

C6097A C7012

VK4105VK4105G+S4565M

VK41xxV

VK41xx

V4400C1211 VK4115M5008

C7027C7076F

Satronic DMG 971
Satronic ZT931

SYGNALIZATOR TLENKU 
WĘGLA
Sygnalizator tlenku węgla (CO). Poprzez alarm dźwiękowy ostrzega  
o niebezpiecznym stężeniu tlenku węgla – czadu, który może spowodo-
wać śmiertelne zatrucie człowieka. Sygnalizator wykrywa tlenek węgla po-
wstały w wyniku niepełnego spalania, emitowany przez różne urządzenia 
tj. kominki, kotły, podgrzewacze gazowe, piecyki gazowe. Posiada atesty  
 dopuszczenia europejskie i amerykańskie, wykrywa już niewielki poziom 
czadu – od 70ppm, głośność sygnału 85dB + pulsująca dioda.

SYSTEMY IPS

MIERNIKI ULTRADŹWIEKOWE

PEWNIE
I BEZPIECZNIE
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W POPRZEDNIM NUMERZE
Dla tych z Państwa, którzy nie mieli możliwości zapoznania się z poprzednim numerem Gazety dla Instalatora prezentujemy  
w skrócie produkty, które były szczegółowo omówione na jej stronach. Mamy nadzieję, że dla uzyskania pełniejszej informacji się-
gniecie Państwo po elektroniczną wersję  Gazety, która obejmuje całą zawartość poprzedniego wydania i jest dostępna na stronie 
internetowej  www.dempan.pl
Informujemy jednocześnie, że strona internetowa funkcjonuje w oparciu o nowy schemat prezentacji urządzeń, który pozwala 
zgodnie z Państwa sugestiami na szybki i prosty dostęp do kompleksowej informacji o produkcie.

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR 
UNIWERSALNY

V310EBB15V310DBB15

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR 
PRECYZYJNY

V2000AVS

V2000RVS

V2020E

V2020D

GŁOWICE 
TERMOSTATYCZNE

ZŁĄCZKI 
DO RUR

TERMOSTATYCZNY ZAWÓR 
MIESZAJĄCY C. W. U. 

ZAWORY RÓWNOWAŻĄCO-
ODCINAJĄCE KOMBI 3 PLUS

FILTR DO WODY 
Z REGULATOREM 
CIŚNIENIA ZAWORY BEZPIECZEŃSTWA

TERMICZNE 
ZABEZPIECZENIE ODPŁYWOWE

FILTR DO WODY 
Z PŁUKANIEM WSTECZNYM

ZAWÓR PODWÓJNY – BLOK 
ZAWOROWY DO GRZEJNIKÓW 
KOMPAKTOWYCH

THERA 4 BIAŁA-CHROM

V2495E

SM120

SM152

V2495D

OT
TM200

THERA 3

THERA 4

T200M BIAŁA-CHROM

TS130

FR124

MT4

HR40
SDC

I DHC

V5000

V5010

FK06

D05FS
V5012

F74C

Z74

REGULATOR 
PALENISKOWY

SIŁOWNIK TERMICZNY 
Z REGULACJĄ ZAŁ./WYŁ.

REGULATORY POGODOWE
TYPU SMILE

GŁOWICA 
PROGRAMOWALNA HR40

REGULATORY CIŚNIENIA

D04FS

pozostałe informacje o urządzeniach na stronie:  
www.dempan.pl

PYTAJ OBSŁUGĘ 

TEGO SKLEPU 

O  URZĄDZENIA 


