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Rozdzielacze stalowe KELLER 1”  
bez nypli i z nyplami 
1.  c.o. (podłogowe, grzejnikowe, inne)
2. stal nierdzewna
3. GW 1”
4. 270x83x105-705 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, 0,6 MPa

7. 2x łącznik, 2x belka rozdzielaczowa, 
2x korek zaślepiający mosiężny 1”, nyple 
mosiężne GZ ¾” (wersja rozdzielacza  
z nyplami); wersje rozdzielacza: bez nypli,  
z nyplami
8. możliwość podłączenia rozdzielacza  
z lewej lub z prawej strony (kolektor zasilający 
i powrotny zakończone są z obu stron 
gwintami)
9. zabezpieczenie antykorozyjne, malowane 
farbą proszkową
10. od 53,04 do 337,90 zł netto

Rozdzielacz stalowy KELLER  
z układem mieszającym – 1”
1.  c.o. (podłogowe, grzejnikowe, inne)
2. stal nierdzewna
3. GW ½”
4. 270x83x105-705 mm
5. od 2 do 12
6. 90oC, 0,6 MPa
7. pompa, by-pass, 2x łącznik, 2x belka 
rozdzielaczowa, 2x korek zaślepiający 
mosiężny 1”, zawór odcinający  
i termostatyczny, kurki spustowe, 
przepływomierze, zawory termostatyczne
8. możliwość podłączenia rozdzielacza  

z lewej lub z prawej strony
9. zabezpieczenie antykorozyjne, malowane 
farbą proszkową
10. od 1304,92 do 2068,78 zł

Rozdzielacz mosiężny KELLER – 1”
1.  ogrzewanie płaszczyznowe
2.  mosiądz
3.  GW 1”
4.  326x60x100-600 mm
5. od 2 do 12
6. –
7.  profil mosiężny GW 1”; rozstaw króćców 
przyłącznych 50 mm; rozstaw belek 
rozdzielaczy 235 mm; króćce przyłączeniowe 
GZ ¾”; zawory regulacyjno-pomiarowe  
w dolnej belce; zawory odcinające w górnej 
belce rozdzielcza mają zamontowane 
fabrycznie głowice z kapturkami 
zabezpieczającymi, umożliwiającymi ręczne 
otwarcie bądź zamknięcie zaworu;  
2 mosiężne zawory odpowietrzająco-spustowe 
G ½”; redukcja do rozdzielacza G 1” x G ½”  
z własnym uszczelnieniem; obejmy mocujące  
8. –
9. –
10.  od 206,72 do 927,73 zł netto
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Western Energy Consulting zaprasza na II seminarium 
pt. „System wsparcia dla wysokosprawnej kogenera-
cji. Nowe regulacje na 2014 rok, obrót, które odbę-
dzie się 4 marca 2014 r. w hotelu Sofitel Old Town we 
Wrocławiu. W związku z ustawą z 24 stycznia, Sejm 
przedłużył wsparcie dla wysokosprawnej kogeneracji 
do 2018 roku. System ten wygasł na początku ubie-
głego roku, a nowelizacja wówczas zaproponowana 
(mająca przedłużać system wsparcia do 2015 r.) 
została przekazana do notyfikacji KE. Na decyzję 
oczekiwano prawie cały 2013 r., by ostatecznie usły-
szeć, że Komisja chce się przyjrzeć całemu systemowi 
wsparcia, a nie analizować poszczególne przepisy.  
W kolejnym seminarium Western Energy Consulting na 
temat kogeneracji omówione zostanie otoczenie re-
gulacyjne, aspekty praktyczne i kwestie związane  
z obrotem żółtymi i czerwonymi certyfikatami. Pośród 
prelegentów znajdą się: Paweł Płachecki, specjalista 
URE, mec. Mateusz Wilczyński, kancelaria prawna 
Olesiński&Wspólnicy, przedstawiciel STX Services.
Więcej 

Seminarium  
dot. kogeneracji

23 stycznia br. odbyło się walne zgromadzenie 
członków SPIUG, które zakończyło trzyletnią kaden-
cję dotychczasowego zarządu. Wybrano zarząd 
SPIUG na nowa kadencję. Prezesem zarządu został 
ponownie wybrany Janusz Starościk. Do zarządu 
SPIUG weszli jeszcze Paweł Biśta – dyrektor gene-
ralny Ariston Thermo Polska oraz Witold Ludwiczak 
– dyrektor generalny Immergas Polska. Dokonano 
podsumowania działań SPIUG w 2013 roku. 
Więcej 

SPIUG –  
podsumowanie  
kadencji
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