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  Rozdzielacz mosiężny 
z przepływomierzami 

Rozdzielacz mosiężny Comap V9004 wypo-
sażony jest w przepływomierze ułatwiające 
regulację przepływu w pętlach grzewczych 
ogrzewania podłogowego lub ściennego.
Służy do dystrybucji czynnika grzewcze-
go i regulacji obiegów w instalacji o maksy-
malnej temperaturze 55°C. Ma gwarancję 
na 10 lat.
Cechy. Rozdzielacz zawiera gwint GW 
1” na zasilaniu i powrocie wraz z integro-
wanymi zaworami odcinającymi z przyłą-
czem M30   ×   1,5, ręczne odpowietrzniki/
zawory spustowe oraz zawory regulacyj-
ne z przepływomierzami. Osobnej regu-
lacji temperatury w każdym pomieszcze-

niu można dokonać za pomocą siłowników 
elektrotermicznych z gwintem mocującym 
M30   ×   1,5. 
Montaż. Urządzenie jest dostarczane 
w formie złożonej, ale charakteryzuje je 
szybki montaż. Należy zawsze używać roz-
dzielacza ze złączką Comap 835PE 3/4 
Eurocone pozwalającą na podłączenie 
wszystkich średnic rur używanych w ogrze-
waniu podłogowym: 14   ×   2, 16   ×   2, 18   ×   2, 
20   ×   2. Ma opcję podłączenia siłowników 
elektrotermicznych Comap w celu niezależ-
nej regulacji temperatury na każdym obwo- 
dzie. Istnieje możliwość montażu na zasila-
niu i powrocie zaworów kulowych: zesta- 
wu dwóch zaworów kulowych prostych 
lub kątowych.
Rozdzielacz mosiężny można zamontować 
w szafkach za pomocą fabrycznie wywierco-
nych otworów w uchwycie montażowym.

Rozdzielacz stalowy z układem 
pompowym
Rozdzielacz stalowy z układem pompo-
wo-mieszającym zapewnia przygotowa-
nie czynnika grzewczego o niskiej tempe-
raturze (dla ogrzewania podłogowego lub 
ściennego) oraz dystrybucję tego czynni-
ka do poszczególnych pętli grzewczych. 

Rozdzielacz służy do sterowania ogrze-
waniem podłogowym niskotemperatu-
rowym zasilanym ze źródła wysokotem-
peraturowego. 
Cechy. Rozdzielacz ogrzewania podłogo-
wego może być rozszerzeniem tradycyjnej 
instalacji grzewczej bez konieczności re-
gulacji temperatury za pomocą zewnętrz-
nego czujnika. Jest całkowicie zmontowa-
ny, wraz z zintegrowanym modułem pompy 
z ograniczeniem temperatury maksymal-
nej do 55°C. Termostatyczny zawór zasila-
nia ma możliwość ręcznej regulacji tempe-
ratury zasilania. Znajduje się w komplecie 
z odpowietrznikami, termometrami oraz za-
worem spustowym. Zawory termostatycz-
ne są z nastawą wstępną. Rozdzielacz jest 
niezależny hydraulicznie. Może zostać uży-
ty jako główna instalacja grzewcza lub roz-
szerzenie do tradycyjnego ogrzewania 
grzejnikowego. Złącze Eurocone umożliwia 
podłączenie rur o przekrojach 14–20 mm. 
Producent udziela 10-letniej gwarancji na 
rozdzielacz. Pompa obiegowa Wilo RS 
25/5-3P objęta jest roczną gwarancją.
Montaż. Rozdzielacz ma możliwość mon-
tażu na zaworach termostatycznych siłow-
ników elektrotermicznych Comap – au- 
tomatyczna regulacja temperatury dla każ-
dej z pętli.

Przyłącza obiegów grzewczych wykonuje 
się również za pomocą złączki 835PE 3/4 
Eurocone dostępnej we wszystkich stoso-
wanych przekrojach rur ogrzewania podło-
gowego: 14   ×   2, 16   ×   2, 18   ×   2, 20   ×   2.

RTL-BASIC
Ogranicznik temperatury powrotu RTL-BA-
SIC jest stosowany do regulacji temperatu-
ry czynnika grzewczego w układach ogrze-
wania podłogowego/ściennego o małej 
powierzchni. Poprzez ograniczenie przepły-
wu na powrocie, temperatura w systemie 
ogrzewania podłogowego jest redukowana 
z maks. 70°C do 10–50°C. System ogrze-
wania podłogowego może być w prosty 
sposób podłączony do konwencjonalnej in-
stalacji grzewczej, grzejnikowej (maks. tem-
peratura 70°C). Ciepło staje się dostępne 
bez konieczności instalowania rozdzielacza 
ogrzewania podłogowego z układem pom-
powo-mieszającym.
RTL Box Basic zawiera: skrzynkę monta-
żową z układem zaworowym RLT oraz czuj-
nikiem temperatury powrotu, odpowietrz-
nik, głowicę RTL i zaślepkę. Przyłącze do 
instalacji 3/4” Eurocone jest kompatybilne 
ze złączką Comap 835PE.
RTL Basic nie reguluje temperatury powro-
tu na podstawie temperatury w pomiesz-

4 nowości Comap 
= 2 rozdzielacze + 2 ograniczniki
temperatury
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czeniu. Jest stosowany w instalacjach 
ogrzewania podłogowego/ściennego peł-
niącego rolę ogrzewania dyżurnego, nato-
miast wymaganą temperaturę w pomiesz-
czeniu uzyskuje się z zastosowaniem np. 
grzejnika wyposażonego w zawór termo-
statyczny i głowicę termostatyczną.

RTL Box Flowmeter
Ogranicznik temperatury powrotu RTL 
Flowmeter z przepływomierzem i zabez-
pieczeniem przed przegrzaniem jest sto-
sowany do regulacji temperatury czynnika 
grzewczego w układach ogrzewania pod-
łogowego/ściennego o małej powierzchni. 
Poprzez ograniczenie przepływu na powro-
cie temperatura w systemie ogrzewania 
podłogowego jest redukowana z maks. 
70°C do 20– 40°C. System ogrzewania 
podłogowego może być w prosty sposób 
podłączony do konwencjonalnej instalacji 
grzewczej, grzejnikowej (maks. tempera-
tura 70°C). 
RTL Box Flowmeter zawiera: skrzynkę 
montażową z uchwytami montażowymi 
i układem zaworowym RTL oraz czujnikiem 
temperatury powrotu, odpowietrznik, prze-
pływomierz, głowicę RTL i maskownicę. 
Przyłącze do instalacji 3/4" Eurocone jest 
kompatybilne ze złączką Comap 835PE. Po-
nadto ta wersja RTL ma mechanizm zabez-
pieczający przed przegrzaniem (tempera-
tura maks. 70°C). W przypadku zadziałania 
systemu zabezpieczającego mechanizm 
może być ręcznie zresetowany przez wci-
śnięcie zaworu zabezpieczającego po 

ochłodzeniu instalacji.
RTL Flowmeter nie reguluje temperatury 
powrotu na podstawie temperatury w po-
mieszczeniu. RTL Basic jest stosowany 
w instalacjach ogrzewania podłogowego/
ściennego pełniącego rolę ogrzewania dy-
żurnego, natomiast wymaganą tempera-
turę w pomieszczeniu uzyskuje się z za-
stosowaniem np. grzejnika wyposażonego 
w zawór termostatyczny i głowicę termo-
statyczną.
Urządzenie zajmuje mało miejsca, jest kompa-
tybilne z rurami Comap oraz złączkami 835PE. 
Ma możliwość zablokowania oraz ogranicze-
nia zakresu regulacji temperatury.
Regulacja jest łatwa dzięki przepływomie-
rzowi. Jeśli zajdzie taka potrzeba, przepływo-
mierz może być wyczyszczony nawet je-
śli instalacja jest pod ciśnieniem. RTL Box 
Flowmeter wyposażony jest w mechanizm 
zabezpieczenia przed przegrzaniem. Gdy 
temperatura czynnika grzewczego na zasile-
niu zaworu RTL przekroczy 70°C, przepływ 
zostanie automatycznie zamknięty. fo
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Już po raz czwarty 14 kwietnia na Politechnice War-
szawskiej została zorganizowana akcja „Dziewczy-
ny na Politechniki”. Jest to ogólnopolska inicjatywa 
promująca wybór kierunków technicznych wśród 
maturzystek. Dla odwiedzających zorganizowano 
grę miejską. Polegała ona na rozwiązywaniu zadań 
w różnych laboratoriach na naszej uczelni. Celem 
gry było odnalezienie spuścizny, jaką zostawiła 
Maria Curie-Skłodowska dla swoich następczyń. 
Zainteresowanie grą było bardzo duże, jednakże 
mogło w niej uczestniczyć jedynie 300 dziewczyn.
Dodatkowo w Gmachu Głównym zostały zaprezen-
towane wszystkie wydziały. Można było uzyskać 
informację na temat zasad rekrutacji oraz sposo-
bu nauczania na Politechnice. Dziewczyny mogły 
również zwiedzić poszczególne gmachy, między 
innymi Inżynierii Środowiska. Na naszym wydziale 
przygotowano dla nich wiele atrakcji. Zorganizowa-
no krótką grę, w której brało udział 6 grup dziew-
czyn. Miały one za zadanie rozwiązać krzyżówkę 
oraz ułożyć układankę. Puzzle, które wiązały się 
z tematyką realizowanych na IŚ specjalizacji zostały 
stworzone specjalnie na tą okazję przez członkinie 
Kół Naukowych. Przyszłe studentki czekała miła niespodzianka w postaci pudełka sło-
dyczy. Zorganizowano również pokaz rozpływu powietrza w pomieszczeniu za pomocą 
anemostatu wirowego. Cała akcja na naszym wydziale została przeprowadzona dzięki 
współpracy członków Studenckiej Inicjatywy Naukowej i Wydziałowej Rady Samorządu.
W ramach akcji „Dziewczyny na Politechnikę” z inicjatywy Fundacji Edukacyjnej Per-
spektywy, ratusza i PW 17 kwietnia zorganizowano bieg „w kasku”. Uczestniczyć w nim 
mogli wszyscy, jednak akcja skierowana była głównie do kobiet. Maturzystki otrzy-
mały białe kaski, pozostali uczestnicy żółte. Przed startem profesjonalne instruktorki 
przeprowadziły rozgrzewkę w postaci aerobiku. Bieg rozpoczął się o godz. 11 sprzed 
Gmachu Głównego Politechniki Warszawskiej. Do pokonania była 1,7 kilometrowa tra-
sa wiodąca ulicami w pobliżu naszej uczelni. Najlepszy czas uzyskała Diana Kupriano-
wicz. Natomiast wśród maturzystek najlepsza była Karolina Jaracz, dzięki czemu bę-
dzie miała szansę na stypendium Politechniki Warszawskiej.
Źródło: www.kwik.is.pw.edu.pl

Dziewczyny na Politechnice Warszawskiej
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