
nazwa istotne parametry techniczne

kołnierz ogniochronny np. 

Promastop UniCollar

Kołnierze ogniochronne w formie taśmy z materiału pęczniejącego obudowanego nierdzewną blachą stalową w klasie 

EI120 stosowane do przejść rur z tworzyw sztucznych o średnicy do 200mm przez ściany i stropy.

pianka PE np. ThermaCompact 

IS

Współczynnik przewodzenia ciepła (λ)  0,040 W/mK przy 40°C

Temperatury pracy Od -20°C do +95°C

otulina np. Theraflex FRZ
Współczynnik przewodzenia ciepła - 0,040 W/mK przy 40°C,

Temperatury pracy od -20 do +95°C

kocioł gazowy Buderus 

Logamax plus GB192-50i

Kocioł gazowy wiszący, kondensacyjny z zamkniętą komorą spalania o mocy 50 kW.

Moc modulowana w zakresie do 1:10

Z wbudowaną elektronicznie modulowaną pompą c.o. o współczynniku efektywności energetycznej EEI ≤ 0,23 

(230mbar, 1870kg/s). Wbudowany zawór bezpieczeństwa z ciśnieniem otwarcia zaworu – 3 bar

Klasa efektywności energetycznej A. Sterowanie pogodowe temperaturą zasilania, możliwość programowania czasowego 

pracy kotła.

pompa Grundfos Alpha2 25-60

Pompa obiegowa przeznaczona do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania z  regulacja różnicy ciśnień umożliwiająca 

dostosowywanie pracy pompy do rzeczywistych wymagań systemu oraz z możliwością regulacji stałociśnieniowej.  

Automatyczne odpowietrzanie. Parametry pracy wg opisy technicznego.

pompa Grundfos Alpha2 15-40

Pompa obiegowa przeznaczona do pracy w instalacjach centralnego ogrzewania z  regulacja różnicy ciśnień umożliwiająca 

dostosowywanie pracy pompy do rzeczywistych wymagań systemu oraz z możliwością regulacji stałociśnieniowej.  

Automatyczne odpowietrzanie. Parametry pracy wg opisy technicznego.

grzejniki płytowe stalowe np. 

Radson Integra

Higieniczne grzejniki płytowe stalowe zasilane od dołu z wbudowanym zaworem termostatycznym z ręcznymi zaworami 

odpowietrzającymi. Moc cieplna i wykonanie zgodne z PN-EN 442. Wykonane z blachy zimnowalcowanej zgodnej

z normami PN-EN 10130 i PN-EN 10131 oraz PN-EN 442. Ciśnienie próbne nie mniejsze niż 8,0 bar. 

Maksymalne ciśnienie robocze - nie mniej niż 6 bar. Maksymalna temperatura robocza 110°C

przyłącze np. Multiflex F

Podwójne przyłacze z mosiądzu, niklowane, 1/2" GZ x 3/4"GZ dopasowane są do zintegrowanego garnituru zaworowego, 

rozstaw osi rur 50mm, uszczelnienie miękkie. Z funkcją odcięcia grzejnika. Odporne na temperaturę min. 80C i ciśnienie 6 

bar

naczynie wzbiorcze typu Reflex 

S25

Ciśnieniowe naczynie przeponowe do zamkniętych instalacji grzewczych. Konstrukcja zgodnie z EN 13831.

Dopuszczenie zgodnie z dyrektywą UE o urządzeniach ciśnieniowych 2014/68/UE, oznaczenie CE. Wykonanie wiszące.

Dopuszczalne ciśnienie pracy: nie mniej niż 6 bar

Dopuszczalne temp. pracy naczynia: 120 °C

Dopuszczalne temp. pracy membrany: 70 °C

Ciśnienie wstępne: 1,5 bar

elastycznych przewodów 

izolowanych wełną mineralną 

np. Poly-Sonoduct

Przewód elastyczny wykonany z folii aluminiowo-poliestrowej wzmocnionej spiralnie zwiniętym drutem stalowym 

w osłonięciu 25 milimetrową izolacją z wełny mineralnej, oraz aluminiowo-poliestrowym płaszczem.

anemostat SDA-190
Kwadratowy anemostat sufitowy przeznaczony do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych

nisko i średniociśnieniowych.  Wykonane ze stali lakierowanej proszkowo. 

anemostat SDA-245
Kwadratowy 4-kierunkowy anemostat sufitowy przeznaczony do zastosowañ w instalacjach wentylacyjnych

nisko i średniociśnieniowych.  Wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo. 

kratek stalowych STW

Jednorzędowe kratki stalowe przeznaczone do zastosowań w instalacjach wentylacyjnych nisko i średniociśnieniowych 

jako element nawiewny/wywiewny.  Ramka kratki w wykonaniu ze stali.  Ruchome kierownice wykonane ze 

stali/aluminium.

Wykończenie - lakierowanie.

Przepustnice wielopłaszczyznowe jako element regulacji przepływu powietrza przez kratkę wentylacyjnaw

przepustnice regulacyjne typu 

GS

Przepustnice wielopłaszczyznowe jako element regulacji przepływu powietrza przez kratkę wentylacyjnaw

średnio- i niskocioenieniowych instalacjach wentylacyjnych. Przepustnica z regulacją ręczną dokonywaną od czołowej 

strony kratki (bez koniecznooeci ich demontażu) za pomocą samohamownej przekładni śrubowej.

Przepustnice ze współbieżnym układem lamel.  Przepustnice w wykonaniu z ocynkowanych profili stalowych.

zawór wentylacyjny KK

Zawory wentylacyjne przeznaczone do zastosowańw instalacjach wentylacyjnych nisko i średniocioenieniowych,

z możliwością regulacji powierzchni czynnej zaworu.  Wykonanie ze stali lakierowanej proszkowo.

Zawory z blokowanym elementem regulacyjnym w postaci okrągłego talerza. 

tłumik akustyczny TAP11-AR

Tłumiki z kulisami absorpcyjno–rezonatorowymi  wykonane z blachy ocynkowanej. We wnętrzu obudowy kulisy z ramy

z blachy ocynkowanej  i wkładu tłumiącego z niepalnego (klasa A1 wg DIN 4102) materiału dźwiękochłonnego. 

Powierzchnia wkładu tłumiącego powleczona odpornym na ścieranie welonem szklanym. Klasa szczelności A.

czerpnia ścienna CWP

Czerpnia ścienna z blachy stalowej ocynkowanej przeznaczona do stosowania na zakończeniach instalacji wentylacyjnych 

nisko- i średniocioenieniowych. Czerpnia ścienna przeznaczona do instalowania w przegrodach budowlanych

lub na zakończeniach przewodów wentylacyjnych.  Z nieruchomymi żaluzjami z montowaną siatka  zabezpieczającą przed 

zanieczyszczeniami stałymi.

centrala VTS VS10-L-PH-T

Centrala wentylacyjna nawiewno wywiewna z wysokosprawnym przeciwprądowym rekuperatorem heksagonalnym, 

zbudowana  z płyt poliuretanowych pokrytych blachą Alucynk (AZ 150).

Płyty przymocowane są do stalowej konstrukcji nośnej, która zapewnia sztywność całego urządzenia.

Centrale wentylacyjne powinny być fabrycznie zmontowane, skonfigurowane i gotowe do pracy zaraz po podłączeniu 

(Plug&Play).

Centrale wyposażyć w:

- energooszczędne i ciche silniki silniki EC

- wysoko chłonne filtry kasetowe MINI – PLEAT, F7 na nawiewie, M5 na wywiewie

- wielofunkcyjną automatykę zintegrowana z obudową centrali z możliwością regulacji temperatury powietrza 

nawiewanego, sygnalizacją zabrudzenia filtrów, zabezpieczeniem nagrzewnic przed zamarzaniem, ustawienia 

tygodniowego czasu pracy,

- zabezpieczanie antykorozyjne obudowy: Aluzynk AZ 150. Odporność na korozję (test mgły

solnej): powyżej 2400 godzin

centrala VTS VS15-L-PH-T j.w

zasobnik Logalux SM500 urzadzenie istniejace

zawór VTA322

Termostatyczny zawór mieszający przeznaczony do instalacji cwu z cyrkulacją z ręczną nastawą z możliwością

nastaw 30-70C. Kvs 1,6, dn 25, maksymalne ciśnienie robocze 10bar, maksymalna temperatura medium 95C,

stabilność temperaturowa 2C. Materiał mosiądz odporny na ocynkowanie.

sterowniki (regulatory?) BC30 i 

RC300

Sterownik dedykowany do projektowanego kotła z możliwością:

- sterowania pogodowego temperaturą zasilania instalacji centralnego ogrzewania,

- programowania tygodniowego czasu pracy kotła,

zawór optibal-60
Zawór kulowy mosiężny z obustronnym gwintem wewnętrznym, pokrętło ze stali ocynkowanej w koszulce 

tworzywowej.  Odporne na temperaturę min. 80C i ciśnienie min 6 bar

zawór Stad

Zawór równoważący skośny wykonany z Ametalu®, gw. wewn, PN20, z cyfrową płynną nastawą wstępną,

z króćcami  pomiarowymi umożliwiającymi pomiar spadku ciśnienia, przepływu i temperatury. 

Z możliwością wykonania blokady nastawy oraz z funkcją odcięcia. Do zastosowania w instalacji

o temperaturze max 120°C, min -20 °C (woda). Montowany na przewodzie powrotnym lub zasilającym. Bez odwodnienia.


