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- Podstawowy model w kolorze białym oraz sze-
roka gama kolorystyczna zestawów pierścieni 
ozdobnych. 
- Nowoczesny wygląd otworów wentylacyjnych. 
- Estetyczna nakrętka. 
- Gama M28 jest kompatybilna ze wszystkimi dotych-
czasowymi zaworami COMAP. 
- Ekonomia: głowice SENSO są w czołówce pod wzglę-
dem głowic oszczędzających energię. 
- Montaż, regulacja oraz ograniczanie zakresu tem-
peratury głowicy odbywa się bez użycia zbędnych 
narzędzi.  

  Głowica termostatyczna SENSO 

SENSO łączy w sobie nowoczesne wzornictwo i ele-
gancję. Przez blisko 20 ostatnich lat kolejne genera-
cje głowic SENSO wyróżniały się niezawodnością, 
precyzją działania oraz ponadczasową estetyką.  
Wbudowany czujnik cieczowy i specjalnie zaprojek-
towane otwory wentylacyjne powodują, że głowica 
ta pod względem sprawności działania jest jedną  
z najlepszych na rynku.

Charakterystyka głowic Senso

- Zabezpieczenie przed niepowołaną manipulacją 
dzięki kompaktowej konstrukcji blokady nastawy  
i pierścienia zabezpieczającego. 
- Specjalne opakowanie głowicy chroni ją przed 
uszkodzeniem i zanieczyszczeniem w trakcie trans-
portu. 

Głowice termostatyczne COMAP dzięki wysokiej jakości produkcji i niezawodności są od kilkudziesięciu lat  
jednymi z najlepiej sprzedających się w Europie. Nowa gama Senso spełnia wymagania klientów dotyczące wydajności 
i wyglądu, zarówno w nowych inwestycjach, jak i podczas renowacji. Nie trzeba już wybierać między estetyką a efektywnością!

Głowice Comap Senso 
Kolor dla każdego, dopasowany do grzejników 

Artur grAbowski

Nowa jesienna promocja COMAP

Trwa nowa promocja Comap. Przy zakupie zestawu promo-
cyjnego bazującego m.in. na nowej głowicy termostatycz-
nej SENSO, instalator otrzyma gratis praktyczny nóż skła-
dany ze stali nierdzewnej, replikę bagnetu do AK-47 z etui.  
W promocji dostępne są zestawy zawierające:
- 10 x komplet termostatyczny 3 w 1 (głowica termosta-
tyczna Sensity albo Senso + zawór termostatyczny bez 
nastawy wstępnej + zawór powrotny)
- 20 x komplet termostatyczny 2 w 1 (głowica termosta-
tyczna Sensity + moduł przyłączeniowy do grzejnika)
- 20 x głowica termostatyczna Senso
- 25 x głowica termostatyczna Sensity
- 20 x zestaw FOCUS 2w1 (ręczny zawór grzejnikowy Focus 
+ zawór powrotny)
- 40 x ręczny zawór grzejnikowy Focus
Więcej

Podłączenie 
zaworu M28x1,5; M30x1,5; zatrzask 

Czujnik • wbudowany
• wyniesiony: 2, 5, 8 m

Dzięki wymiennym zestawom pierścieni ozdobnych, głowicę SENSO można w prosty sposób dopasować do wystroju pomieszczenia

Tabela   Wersje produktu

RENEXPO® Poland   
już we wrześniu

Najnowocześniejsze branżowe rozwiązania zostaną zapre-
zentowane w trakcie 5. Międzynarodowych Targów RENEXPO® 
Poland już we wrześniu. Swoją obecność zapowiedziało 
już ponad 100 wystawców.
W ofercie wystawców znajdą się m.in. ogniwa fotowolta-
iczne, pompy ciepła pozyskujące ciepło z powietrza, grun-
tu czy wody oraz systemy geotermalne. Zwiedzający będą 
mogli dowiedzieć się więcej o urządzeniach monitorują-
cych dla domów i przedsiębiorstw, które pomagają w po-
prawie efektywności energetycznej. 
Jednym z wielu wystawców będzie firma Daikin. Zaprezen-
tuje systemy VRV dla dużych przedsiębiorstw, a także sys-
temy linii split dedykowane do użytku domowego i biur. 
Wysokiej jakości komponenty dla przemysłu i energetyki 
przedstawią eksperci firmy Astat. Najnowocześniejszych 
urządzeń do monitorowania instalacji fotowoltaicznych  
i sterowania ich pracą dostarcza klientom na całym świe-
cie Solare Datensysteme GmbH, twórca technologii Solar-
-Log, który również będzie jednym z wystawców na targach. 
Eksperci System IBC AeroFix podzielą się wiedzą z zakresu 
montażu systemów dla dachów płaskich. 
Na targach RENEXPO nie zabraknie również polskiej my-
śli technologicznej. Selfa GE to producent modułów fo-
towoltaicznych i elementów grzejnych. Natomiast firma 
FREEVOLT™, polski producent modułów PV III generacji, za-
prezentuje poza swoimi flagowymi produktami, także foto-
woltaiczny podgrzewacz wody. Na targach zapowiedziała 
swoją obecność szwajcarska firma CTA. Przedsiębiorstwo 
znane jest z odważnego wprowadzania nowatorskich roz-
wiązań systemowych. Nie zabraknie także propozycji roz-
wiązań z instalacji wykorzystujących biogaz i biomasę.
Targi RENEXPO odbędą się w daniach 22-24 września br. 
w godz. 8:00-17:00. Wstęp dla zwiedzających jest bez-
płatny po wcześniejszej rejestracji. Więcej informacji 
oraz program RENEXPO® Poland znajduje się na stronie:  
www.renexpo-warsaw.com.

http://www.instalreporter.pl
http://instalreporter.pl/wp-content/uploads/2015/08/COMAP-promocja-jesienna-2015-plakat.pdf
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