
9s t r.0 4 / 2 0 1 8
a r t y k u ł  t e c h n i c z n y

· ciśnienie dynamiczne pracy: maks. 0,3 MPa (3 bar)
· Kv: 1,9 m3/h
· zakres regulacji: 20-40°C
· dokładność regulacji: ± 3°C.

Grupa zawiera:
· termostatyczny, 3-drogowy zawór mieszający,
· elektroniczną pompę cyrkulacyjną GPA II,
· odpowietrznik automatyczny z zaworem stopowym,
· termometr,
· obrotowy zawór spustowy,
· zestaw śrubunków.

Zalety:
· dwufunkcyjna – możliwość połączenia rozdziela-
cza grzejnikowego i podłogowego w jeden system;
· grupa uniwersalna dla wszystkich rozdzielaczy  
o rozstawie belek 210 mm;
· precyzyjna i łatwa w regulacji;
· odwracalna.

Wszystkie produkty firmy podlegają tym sa-
mym, niezwykle dokładnym i restryk-
cyjnym, procedurom weryfikacji ja-
kości. Są kontrolowane na każdym 
stanowisku produkcyjnym. 
Nad prawidłowym prze-
biegiem procesów kontro-
li jakości czuwają wysoko 
wykwalifikowani inżyniero-
wie odpowiedzialni za jakość 
i za certyfikację produktów.  
Audytorzy sprawdzają prze-
strzeganie procedur systemu 
zapewniania jakości. 
Należą do nich procedury okre-
ślone w normach polskich 
PN i europejskich PN-EN 
oraz procedury związane 
z Systemem Zarządzania 
Jakością ISO.

Nowość 2018 

Dwufunkcyjna grupa mieszająca to nowa pozycja  
w ofercie firmy Ferro. Służy ona do obniżenia i utrzy-
mania żądanej temperatury czynnika grzewczego 
w układzie ogrzewania podłogowego za pomocą 
termostatycznego zaworu mieszającego. Dzięki in-
nowacyjnej konstrukcji pozwala ona na połączenie 
rozdzielacza grzejnikowego (np. serii N-RO) oraz roz-
dzielacza do ogrzewania płaszczyznowego (np. serii 

N-RZP) w jeden kompaktowy system. Oprócz termo-
statycznego zaworu mieszającego grupa wyposażo-
na jest w obrotowy zawór spustowy, odpowietrznik 
automatyczny, termometr, a także zestaw śrubun-
ków, dzięki którym jest ona w pełni odwracalna.  
Zastosowana elektroniczna pompa cyrkulacyjna GPA 
II dostosowuje swoją wydajność, moment obrotowy 
oraz zużycie energii w taki sposób, aby optymalnie 
zapewnić poprawną pracę układu. Na tle grup mie-
szających dostępnych na rynku produkt Ferro wy-
różnia się zastosowaniem termostatycznego zawo-
ru mieszającego zamiast zaworu wyposażonego  
w głowicę termostatyczną z kapilarą. Rozwiązanie 
to jest bardziej intuicyjne dla użytkownika, pozwala 
na łatwiejszą regulację systemu oraz zapewnia więk-
szą niezawodność.

Parametry:
· ciśnienie statyczne (PN): maks. 0,4 MPa (4 bar)

Dwufunkcyjna grupa mieszająca służy do obniżenia i utrzymania żądanej 
temperatury czynnika grzewczego w układzie ogrzewania płaszczyznowego oraz 
połączenia go z wysokoparametrową instalacją grzejnikową. Produkt ten został 
właśnie nagrodzony Złotym Medalem MTP na targach Instalacje 2018 i jest to  
dla niego prawdopodobnie najlepsza rekomendacja rynkowa.

FERRO z nową propozycją dla instalatorów 
Dwufunkcyjna grupa mieszająca do ogrzewania podłogowego z pompą elektroniczną GPA II

Ferro Spółka Akcyjna
ul. Przemysłowa 7, 32-050 Skawina, 
tel.: +48 12 25 62 100, faks: +48 12 27 67 
606, info@ferro.pl, www.ferro.pl
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FERRO 
pawilon 5, stoisko 64

INSTALACJE 2018

http://www.instalreporter.pl
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