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Innowacyjny system ProClick

Największą przewagą nowej generacji zaworów mie-
szających ARV ProClick i siłowników elektrycznych ARM 
ProClick jest innowacyjny system ProClick. 
Dzięki niemu montaż nowego siłownika ARM ProClick 

na nowym zaworze ARV ProClick sprowadza się 
do dwóch prostych kroków:
1. Zdjęcie pokrętła z zaworu ARV ProClick.
2. Nałożenie na niego siłownika ARM ProClick.
A to wszystko bez żadnych dodatkowych elementów  
i użycia narzędzi. Tak po prostu!

Pokrętło i niebieski pierścień ograniczający, zamon-
towane są na zaworze na zatrzask. Pod pokrętłem za-
wsze znajduje się przykręcony adapter do siłowników 
elektrycznych ARM ProClick. Montaż siłownika odby-
wa się poprzez nasunięcie go na zawór z adapterem  
w dogodnej dla użytkownika pozycji. Aby zsunąć si-
łownik z zaworu wystarczy tylko nacisnąć i przytrzy-
mać przycisk zwalniający mechanizm blokujący.

Odświeżony design

Dla wygodniejszej obsługi ręcznej, pokrętła w obro-
towych zaworach mieszających ARV ProClick oraz si-
łownikach elektrycznych ARM ProClick są większe 
w stosunku do poprzedniej generacji. 
Mają również dwustronną skalę numeryczną, któ-
ra montowana jest na zatrzask. 

Celem firmy AFRISO jest to, aby w jak największym stopniu 
odpowiedzieć na oczekiwania klientów. Dlatego projekt nowej 
generacji zaworów mieszających ARV ProClick i siłowników 
elektrycznych ARM ProClick rozwiązuje problemy z działaniem oraz 
montażem, jakie napotykali instalatorzy i użytkownicy. Do wyróżników  
poprzedniej generacji dodane zostały kolejne przewagi, o których poniżej. 

Obrotowe zawory mieszające ARV ProClick 
i siłowniki elektryczne ARM ProClick 

Nowa generacja produktów od AFRISO

http://www.instalreporter.pl
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Obrotowe zawory mieszające 
ARV ProClick

Aby uzyskać mniejszy przeciek wewnętrzny, kon-
strukcja wewnętrzna 3-drogowych obrotowych zawo-
rów mieszających ARV ProClick została ulepszona. Ma to 
szczególnie duże znaczenie w momencie, gdy wykorzy-
stujemy zawór w funkcji przełączania dwóch strumieni 
przepływu. Korpusy obrotowych zaworów mieszających  
ARV ProClick są mniejsze w stosunku do poprzedniej ge-
neracji, przez co zajmują mniej miejsca w instalacji. Za-
wory wzbogacone zostały również o nowe, ośmiokątne  
powierzchnie, do złapania kluczem hydraulicznym. 
Taka konstrukcja zdecydowanie ułatwia montaż za-
woru w każdej możliwej pozycji. Dodatkowo gama za-
worów 3-drogowych poszerzona została o rozmiar  
DN 15, a zawory 4-drogowe o DN 20. Dzięki temu oferta  
AFRISO posiada rozwiązania do większej liczby zastosowań.

Siłowniki elektryczne 
ARM ProClick

Doskonałe elementy wewnętrz-
ne siłownika ARM ProClick pozo-
stały na najwyższym poziomie. 
Dużo zmian zaszło jednak na 
zewnątrz ARM ProClick. Siłow-
niki elektryczne ARM ProClick 
wyposażone zostały w nowy 
przełącznik trybu pracy w for-
mie przycisku. Wystarczy tylko 
wcisnąć, aby swobodnie ope-
rować siłownikiem ręcznie,  
z wykorzystaniem pokrętła. Po-
nowne wciśnięcie przycisku po-
woduje, że siłownik powraca do 
pracy automatycznej. 
Odpinana wtyczka z przewo-

dem elektrycznym, podobnie jak w pompach obie-
gowych, umożliwia montaż siłownika elektrycznego 
ARM ProClick bez przeszkadzającego kabla. Dzięki 
temu można go wygodnie podłączyć do sterownika 
i podpiąć w dowolnym momencie przed uruchomie-
niem instalacji. Dodatkowo, siłownik został wyposa-
żony w nowe, większe diody ułatwiające diagnosty-
kę w ciemnych kotłowniach.

AFRISO SP. Z O.O. 
42-677 Czekanów 
Szałsza, ul. Kościelna 7 
www.afriso.pl, zok@afriso.pl
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Więcej informacji na temat 
ARV ProClick i ARM ProClick 

Zobacz animację prezentującą  
nową generację produktów

Dobra Energia w Łodzi już za nami

Jeśli zapytalibyśmy, czy warto mieć równocześnie 
niskie i stabilne rachunki za prąd oraz czyste środo-
wisko naturalne – każdy powiedziałby oczywiście, że 
tak. Ale jak to osiągnąć? Jakim kosztem i jakim spo-
sobem? O tym dyskutowali eksperci podczas konfe-
rencji Dobra Energia. Tym razem w Łodzi. 
Zaproszeni goście dyskutowali o obecnym kształcie pol-
skiej energetyki, ale także o najbardziej prawdopodobnych 
wizjach jej przyszłości. Sekretarz województwa łódzkie-
go Jakub Mielczarek podczas otwarcia konferencji pod-
kreślał, że zmiany w tym sektorze muszą następować 
stopniowo i być rzetelnie przygotowane, ale zaznaczał 
również, że nie wyobraża sobie przyszłości energetyki 
bez innowacyjności, w tym odnawialnych źródeł energii.
O nowoczesnych technologiach, które mogą zmienić 
w przyszłości światową gospodarkę mówił także Filip 
Granek z XTPL. Podkreślał przy tym, że odnawialne źró-
dła energii są jeszcze we wczesnym etapie rozwoju, ale 
zmiany w energetyce światowej są nieuniknione.
Rozmowy dotyczyły również tematu finansowania od-
nawialnych źródeł energii. – Dla większości polskich ro-
dzin dużo bardziej opłaca się zainstalowanie fotowolta-
iki na dachu niż kupowanie energii z sieci – przekonywał 
Marek Sobieniecki z Nordpeak Con-
sulting.
Roztropne zarządzanie energią jest 
też szansą, którą zaczyna dostrze-
gać biznes. 
– Oszczędzanie energii stwarza jed-
ną z najlepszych okazji do zwiększa-
nia zysków – mówił Mariusz Pogórski 
z IKEA Polska. Podkreślał także, że 
firma inwestuje w energetykę wia-
trową i fotowoltaikę, aby do 2020 
roku uzyskać całkowita niezależ-
ność energetyczną we wszystkich 
swoich sklepach.
Wszyscy goście podkreślali również 

bardzo istotną rolę, jaką w zmianach odegra eduka-
cja ekologiczna. Dyrektor Generalny Global Compact 
w Polsce Kamil Wyszkowski zaznaczał potrzebę prze-
kazywania wiedzy na temat OZE i dążenia w kierunku 
zrównoważonej energetyki, czyli działań, które są pod-
stawą kompromisu jakości życia ludzi, dbałości o pla-
netę i możliwości rozwoju dla wszystkich części świata.
Miejsce, w którym odbywała się łódzka konferencja było 
symboliczne. EC1, czyli powstała w 1906 najstarsza ko-
mercyjna elektrownia w Łodzi, teraz pełni rolę centrum 
nauki i techniki z unikatową ścieżką przetwarzania ener-
gii. Uczestnicy mieli okazję premierowo zwiedzić mul-
timedialną ekspozycję, której otwarcie zapowiedziane 
jest na grudzień.
Kolejne spotkania w ramach cyklu konferencji Dobra 
Energia odbędą się: 
- 10 października w Gdańsku, 
- 8 listopada w Katowicach, 
- 6 grudnia w Warszawie.

Więcej na: 
www.dobraenergia.edu.pl, 
www.konferencje.agora.pl 
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http://www.proclick.afriso.pl/
https://youtu.be/6twZucaisD0
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