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 Produkty ProControl służą do regulo-
wania instalacji grzewczych, chłodzących 
i ciepłej wody użytkowej i są to:
•  obrotowe zawory mieszające ARV,
•  siłowniki elektryczne ARM do obroto-

wych zaworów mieszających ARV,
•  termostatyczne zawory mieszające ATM.
Zawory i siłowniki ProControl zaprojekto-
wano w oparciu o bogate doświadczenia 
we współpracy z instalatorami. Owocem 
tysięcy rozmów jest zwięzła i klarowna 
oferta, optymalnie dopasowana do po-
trzeb wykonawców i użytkowników insta-
lacji. Szczególnie zadbano o łatwy i intu-

icyjny dobór, montaż i nastawę zaworów 
i siłowników. Produkty są przyjemne dla 
oka i przyczyniają się do nowoczesnego 
i profesjonalnego wyglądu instalacji. Na 
produkty ProControl firma AFRISO udziela
3-letniej gwarancji.

Zawory mieszające ARV
3- i 4-drogowe obrotowe zawory mieszają-
ce ARV (fot. 1    ) przeznaczone są do wod-
nych systemów grzewczych (ogrzewanie 
grzejnikowe i podłogowe) oraz chłodni-
czych. Zawory 3-drogowe stosowane są 
jako zawory mieszające, rozdzielające lub 

przełączające. Zawory 4-drogowe pracu-
ją jako zawory mieszające z jednoczesnym 
podniesieniem temperatury powrotu do ko-
tła. Jest to rozwiązanie zalecane w więk-
szości instalacji z kotłami na paliwo stałe. 
Zawory ARV wykonane są z mosiądzu i wy-
posażone w antypoślizgowe pokrętła do re-
gulacji ręcznej. Mają ograniczniki kąta ob-
rotu ułatwiające odpowiednią nastawę. 
Czytelna skala znajdująca się na pokryw-
ce pokrętła umożliwia precyzyjne określe-
nie położenia zwieradła zaworu. Do każde-
go zaworu dostarczane są dwie pokrywki 
ze skalą: jedna z podziałką „od 0 do 10”, 
druga z podziałką od „10 do 0”. Umożliwia 
to pracę zaworu w różnych pozycjach mon-
tażowych. Zawory ARV współpracują z si-
łownikami ARM, co umożliwia automatyza-
cję ich pracy.

Siłowniki elektryczne ARM
Siłowniki elektryczne ARM (fot. 2    ) prze-
znaczone są do sterowania obrotowymi za-
worami mieszającymi oraz zaworami kulo-
wymi. Moment obrotowy: 6, 10 lub 15 Nm. 
Zakres obrotu: 90°. Diody LED określa-
ją kierunek obrotu zaworu. Możliwa praca 
w trybie ręcznym. Siłowniki ARM współ-
pracują z zaworami mieszającymi ARV 

AFRISO oraz z wieloma innymi zaworami 
dostępnymi na rynku. Wyposażono je 
w system chroniący siłownik przed uszko-
dzeniem w momencie zablokowania się za-
woru. Nie wymagają konserwacji. Dostar-
czane są z przewodem o długości 2 m. 
Dostępne są wersje zróżnicowane pod 
względem czasu obrotu i sygnału steru-
jącego.

Termostatyczne zawory  
mieszające ATM
Termostatyczne zawory mieszające ATM 
(fot. 3    ) przeznaczone są do regulacji tem-
peratury ciepłej wody użytkowej. Znajdu-
ją zastosowanie wszędzie tam, gdzie nie-
zbędna jest ochrona przed poparzeniem 
– szybka reakcja na zmiany temperatury 
lub ciśnienia. Umożliwiają bezpieczne prze-
grzewanie wody w zasobnikach dla ochro-
ny przed bakteriami Legionella, bez nara-
żania użytkowników na poparzenie. Mogą 
być także stosowane w instalacjach ogrze-
wania podłogowego, gdzie zastępują roz-
budowane i kosztowne układy regulacji. 
Dostępne są dwa zakresy nastawy tempe-
ratury: 35–60°C i 20–43°C.
Produkty ProControl wkrótce dostępne 
na polskim rynku. 

ProControl – nowe 
rozwiązania regulacji instalacji
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Firma AFRISO produkuje i dostarcza na rynek urządzenia 
przeznaczone do pomiarów, nadzorowania i regulowania instalacji 
w budownictwie i przemyśle. Marka AFRISO kojarzona jest przede 
wszystkim z elementami pomiarowymi (termometry, manometry, 
analizatory spalin) lub nadzorującymi instalacje pod kątem ich 
bezpieczeństwa i skuteczności działania (odpowietrzniki, zawory 
bezpieczeństwa, czujniki różnego rodzaju stanów i wartości 
granicznych). Na tegorocznych targach ISH firma AFRISO
zaprezentowała nową rodzinę produktów ProControl.
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