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malny zakres rozmiarów umożliwia dobór od-
powiedniego zaworu zależnie od potrzeb 
klienta. Zawory ARV współpracują z siłow-
nikami ARM, co umożliwia automatyzację 
ich pracy. Produkowane są wg najwyższych 
standardów jakościowych AFRISO. 
Zawory ARV charakteryzuje kilka cech istot-
nych dla klienta:
- czytelna skala – znajdująca się na po-
krywce pokrętła zaworu ARV umożliwia pre-
cyzyjne określenie stopnia otwarcia zaworu. 
Do każdego zaworu dostarczane są dwie po-
krywki ze skalą: jedna z podziałką „od 0 do 
10”, druga z podziałką „od 10 do 0”. Umoż-
liwia to pracę zaworu w różnych pozycjach 
montażowych;
- wskaźnik położenia zwieradła zawo-
ru – pogrubiona część pokrętła zaworu ARV 
określa położenie zwieradła wewnątrz zawo-
ru. Ułatwia to nastawę i kontrolę poprawno-
ści pracy zaworu.
- wymagany niski moment obrotowy. 
Dzięki temu współpracujące z nimi siłowniki 
są minimalnie obciążane, zwiększając ich ży-
wotność.
- antypoślizgowy materiał pokrętła – po-
krętło ze specjalnego tworzywa umożliwia 
łatwą i precyzyjną nastawę zaworu ARV w 
trybie pracy ręcznej.

Siłowniki elektryczne ARM
Przeznaczone są do stero-
wania obrotowymi zawo-
rami mieszającymi. Mo-
ment obrotowy od 6 do 15 
Nm. Zakres obrotu 90°. Moż-
liwa praca w trybie ręcz-
nym. Standardowo siłowniki 
ARM dostarczane są z zesta-
wem montażowym dla za-
worów mieszających ARV 
AFRISO, ESBE, Seltron, Soma-

therm, Hora, WIP, PAW, LK, BRV, IMIT, IVAR, HO-
VAL, OLYMP. Dostępne są także inne zestawy 
montażowe. Siłowniki ARM wyróżnia  nie tylko 
nowoczesna konstrukcja i atrakcyjny wygląd, 
ale także:  
- cicha praca – dzięki zastosowaniu specjal-
nego smaru zębatek, praca siłownika ARM jest 
niemal bezszelestna. Wyklucza to konieczność 
jego montażu w wyciszonych pomieszcze-
niach oraz wydłuża żywotność;
- kolorowe diody LED sygnalizujące pracę 
siłownika – wskazują kierunek obrotu siłowni-
ka ARM, a także sygnalizują przełączenie wy-
łącznika pomocniczego w wybranych mode-
lach;
- przewody elektryczne siłownika oznaczo-
no kolorami, co ułatwia podłączenie i zapo-
biega pomyłkom;
- wbudowany specjalny system chroni 
przed uszkodzeniem siłownika w przypad-
ku zakleszczenia zaworu – dzięki temu ży-
wotność siłownika znacznie się wydłuża;
- czytelna skala – znajdująca się na pokryw-
ce pokrętła siłownika ARM umożliwia precyzyj-
ne określenie stopnia otwarcia zaworu. Do każ-
dego siłownika dostarczane są dwie pokrywki 
ze skalą: jedna z podziałką „od 0 do 10”, druga 
z podziałką „od 10 do 0”. Umożliwia to pracę 
siłownika w różnych pozycjach montażowych.
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  Obrotowe zawory mieszające ARV
3- i 4-drogowe obrotowe zawory mieszają-
ce ARV przeznaczone są do wodnych sys-
temów grzewczych i chłodniczych. Zawory 
3-drogowe stosowane są zwykle jako zawory 
mieszające, gdzie wymaganą temperaturę 
uzyskuje się poprzez zmieszanie w odpowied-
niej proporcji gorącej wody z kotła z chłodną 
wodą z powrotu. Zawory 3-drogowe można 

też stosować jako zawory rozdzielające lub 
przełączające, gdy wymagany jest rozdział 
strumienia wody z kotła na dwa obwody, np. 
do instalacji grzewczej oraz do powrotu ko-
tła. Zawory 4-drogowe stosowane są najczę-
ściej w kotłach na paliwo stałe, jako zawory 
mieszające z jednoczesnym podniesieniem 
temperatury powrotu do kotła. Zawory mie-
szające ARV wykonano z mosiądzu. Opty-

W maju br. AFRISO wprowadziło do 
sprzedaży nową rodzinę produktów 
ProControl przeznaczonych do regulowa-
nia instalacji grzewczych, chłodzących i 
ciepłej wody użytkowej: obrotowe zawory 
mieszające ARV, siłowniki elektryczne ARM.  
W sierpniu ofertę wzbogacił termostatyczny 
zawór mieszający ATM.
Rodzinę produktów ProControl 
zaprojektowano w oparciu o doświad-czenia 
we współpracy z instalatorami. Szczególnie zadbano o łatwy  
i intuicyjny dobór, montaż i nastawę zaworów i siłowników. Produkty są 
przyjemne dla oka i przyczyniają się do nowoczesnego i profesjonalnego 
wyglądu instalacji. 
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Termostatyczne zawory mieszające ATM
Przeznaczone są do regulacji temperatury 
ciepłej wody użytkowej dostarczanej do ba-
terii umywalkowych lub prysznicowych. Po-
winny być stosowane wszędzie tam, gdzie 
niezbędna jest ochrona przed poparzeniem, 
szybka reakcja na zmiany temperatury oraz 
ciśnienia wody. Zawory ATM umożliwiają bez-
pieczne przegrzewanie wody w zasobnikach 
c.w.u. w celu ochrony przed bakteriami Le-
gionelli, bez narażania użytkowników na po-
parzenie. 
Zawory ATM mogą być także stosowane w in-
stalacjach ogrzewania podłogowego, gdzie 
zastępują rozbudowane i kosztowne układy 
regulacji. Termostatyczne zawory mieszają-
ce ATM mają korpusy z mosiądzu DZR. Wypo-
sażone są w pokrętło umożliwiające nastawę 
temperatury wody w zakresie 35-60°C lub w 
zakresie 20-43°C. 
Co wyróżnia zawory ATM spośród innych do-
stępnych na rynku:
- pokrywka zabezpieczająca – każdy za-
wór ATM dostarczany jest z pokrywką pokrę-
tła regulacji temperatury. Dzięki temu ogra-
niczamy możliwość przypadkowej zmiany 
nastawy przez osoby postronne;
- funkcja „bez oparzeń” – w przypadku 
braku dopływu zimnej wody, zawór ATM au-
tomatycznie odcina dopływ wody gorącej;
- pokrętło ze skalą – czytelna skala ułatwia 
nastawę temperatury i gwarantuje popraw-
ność pracy zaworu ATM;
- zmieszany „z boku” – zmieszany strumień 
wody wypływa bocznym przyłączem zawo-
ru ATM. Umożliwia to łatwiejszą oraz bardziej 
kompaktową zabudowę zaworu w instalacji.  

Przy zakupie 4 dowolnych urządzeń Pro-
Control  w okresie od 8.08.2011 do 15.11.2011 
otrzymasz gratis torbę sportową.  

http://www.instalreporter.pl
http://www.instalreporter.pl

	Button 67: 
	Strona 1: Off
	Strona 2: 



