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Termostatyczne zawory 
mieszające ATM
Ciśnienie nominalne: PN10 
Zakres nastawy: 
35÷60°C, 20÷43°C 
Kvs: 1,6 m3/h 
Dokładność regulacji: ±2°C
Maksymalna temperatu-
ra pracy: 95°C 
Korpus: mosiądz 
CW602N (DZR) 
Tworzywo: ABS 
Maksymalne stężenie gli-
kolu: 50%
Zawory ATM dostępne 
w III kwartale 2011.

Obrotowe zawory mie-
szające ARV
Zakres temperatury me-
dium: –10÷110°C 
Korpus: mosiądz 
CW617N 
Uszczelnienia: EPDM 
Maksymalne ciśnienie 
robocze: 10 bar 
Maksymalne ciśnienie 
różnicowe: 1 bar 
Kąt obrotu: 90° 
Maksymalne stężenie gli-
kolu: 50%

Siłowniki elektryczne 
ARM
Moment obrotowy w za-
leżności od wersji: 6, 10, 
15 Nm 
Kąt obrotu: 90°
Czas obrotu o 90°: w za-
leżności od wersji: 15, 
30, 60, 120, 240, 480 s 
Wyłącznik pomocniczy: 
ustawiany w zakresie 
0 ÷ 90° 
Zakres temperatury pra-
cy: 0–50°C 
Pobór mocy: 2,5–4 VA 
Klasa bezpieczeństwa II 
Stopień ochronności 
obudowy: IP42 
Wymiary (wys. × szer. × 
głęb.): 84   ×   102   ×   
90 mm  

ProControl 
– funkcjonalność produktów – 
zadowolenie użytkownika

  Krystian Wojtasik

W maju br. firma AFRISO wprowadziła do sprzedaży nową rodzinę
produktów ProControl przeznaczonych do regulowania instalacji 
grzewczych, chłodzących i ciepłej wody użytkowej: obrotowe zawory 
mieszające ARV, siłowniki elektryczne ARM, termostatyczne zawory 
mieszające ATM. Zawory i siłowniki ProControl zaprojektowano 
w oparciu o bogate doświadczenia we współpracy z instalatorami. 
Owocem tysięcy rozmów jest zwięzła i klarowna oferta, 
optymalnie dopasowana do potrzeb wykonawców i użytkowników 
instalacji. 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. Na produkty firma udziela 3-letniej gwarancji.

Czytelna skala.
Czytelna skala znajdująca się na pokrywce 
pokrętła zaworu ARV umożliwia precyzyj-
ne określenie stopnia otwarcia zaworu. 
Do każdego zaworu dostarczane są dwie 
pokrywki ze skalą: jedna z podziałką „od 
0 do 10”, druga z podziałką „od 10 do 0”. 
Umożliwia to pracę zaworu w różnych po-
zycjach montażowych.

Cicha praca.
Dzięki zastosowaniu specjalne-
go smaru zębatek, praca siłowni-
ka ARM jest niemal bezszelest-
na. Wyklucza to konieczność jego 
montażu w wyciszonych pomiesz-
czeniach oraz wydłuża żywotność.

Diody sygnalizujące pracę  
siłownika.
Kolorowe diody sygnalizacyj-
ne umożliwiają szybkie okre-
ślenie aktualnego kierunku 
obrotu oraz informują o uru-
chomieniu wyłącznika po-
mocniczego.

Oznaczone kolorami 
przewody elektryczne.
Przewody elektryczne 
siłownika ARM ozna-
czone są kolorami, co 
ułatwia podłączenie 
i zapobiega pomyłkom.

Ochrona przed uszkodze-
niem siłownika w przypad-
ku zakleszczenia zaworu.
Wbudowany specjalny sys-
tem chroni siłowniki elek-
tryczne ARM przed uszko-
dzeniem w przypadku 
zakleszczenia się zaworu. 
Dzięki temu żywotność si-
łownika znacznie się wy-
dłuża.

Czytelna skala.
Czytelna skala znajdująca się 
na pokrywce pokrętła siłow-
nika ARM umożliwia precyzyj-
ne określenie stopnia otwarcia 
zaworu. Do każdego siłownika 
dostarczane są dwie pokrywki 
ze skalą: jedna z podziałką „od 
0 do 10”, druga z podziałką „od 
10 do 0”. Umożliwia to pracę si-
łownika w różnych pozycjach 
montażowych.

Funkcja „bez oparzeń”.
W przypadku braku do-
pływu zimnej wody na-
stępuje automatycz-
ne odcięcie dopływu 
wody gorącej.

Pokrętło ze skalą.
Czytelna skala ułatwia 
nastawę temperatury 
i gwarantuje popraw-
ność pracy zaworu 
ATM.

Pokrywka zabezpieczająca.
Każdy zawór ATM dostarczany jest z po-
krywką pokrętła regulacji temperatury. 
Dzięki temu ograniczamy możliwość przy-
padkowej zmiany nastawy przez osoby po-
stronne.

Zmieszany „z boku”.
Zmieszany strumień wody wypły-
wa bocznym przyłączem zaworu 
ATM. Umożliwia to łatwiejszą oraz 
bardziej kompaktową zabudowę 
zaworu w instalacji.

Wskaźnik położenia  
zwieradła zaworu.
Pogrubiona część pokrętła 
zaworu ARV określa poło-
żenie zwieradła wewnątrz 
zaworu. Ułatwia to nasta-
wę i kontrolę poprawności 
pracy zaworu.

Antypoślizgowy materiał  
pokrętła.
Wykonane ze specjalnego 
tworzywa pokrętło umożli-
wia łatwą i precyzyjną na-
stawę zaworu w trybie pracy 
ręcznej.

Wymagany niski moment  
obrotowy.
Wymagają użycia bardzo ma-
łego momentu obrotowego 
do ich obracania. Dzięki temu 
współpracujące z nimi siłow-
niki są minimalnie obciążane, 
zwiększając ich żywotność.


