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Nowe złączki 

Do niezwykle popularnych produktów w tej grupie asor-
tymentowej należą złączki zaciskowe do rur miedzia-
nych 15 mm, złączki zaciskowe do rur z tworzywa  
16x2 mm oraz do rur wielowarstwowych 16x2 mm. 
Wszystkie rodzaje występują z gwintem ¾″ lub ½″ i są 
dostępne w opakowaniach zbiorczych po 10 szt.
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Nowe odpowietrzniki

Nowością w segmencie armatury do instalacji grzew-
czych są odpowietrzniki różnych typów uzupełnia-
jące wcześniejszą ofertę odpowietrzników. Wśród 
nowych rozwiązań są odpowietrzniki mechaniczne: 
• RA501 – z metalowym pokrętłem, uszczelnieniem 

typu o-ring, w rozmiarach ¼″ i ⅜″ oraz 
• RA502 – z pokrętłem i uszczelnieniem z tworzywa, 
w rozmiarach od ⅛″ do ½″. 
Parametry obu odpowietrzników to maksymalna 
temperatura pracy 120°C i maksymalne ciśnienie 
pracy 1,0 MPa (10 bar).
Z kolei nowy odpowietrznik automatyczny to rozwią-

zanie oznaczone symbolem O15ASB2 i jest to odpo-
wietrznik automatyczny ½″ boczny charakteryzujący 
się maksymalną temperaturą pracy 110°C i maksy-
malnym ciśnieniem pracy 1,0 MPa (10 bar) oraz wy-
soką odpornością na zanieczyszczenia. 
Warto dodać, iż niewątpliwą zaletą odpowietrzni-
ków marki FERRO jest szeroka gama rozmiarów od 
⅛″ do ½″.
Możliwość wyboru wśród bogatej oferty odpowietrz-
ników powoduje, że znajdziemy tu rozwiązania do 
każdego miejsca instalacji, w którym może groma-
dzić się powietrze i trzeba go stamtąd usunąć, a więc 
odpowietrzniki do montowania przy grzejnikach, na-
czyniach wzbiorczych, na szczytach pionów instala-
cyjnych, przy źródłach ciepła, jak kotły grzewcze itp. 
Odpowietrzniki pełnią niebagatelną rolę w instala-
cjach grzewczych, zapewniając im wieloletnią żywot-
ność i zwiększając sprawność pracy układu. 

Zawory grzejnikowe, termostatyczne (w tym również dostępne w zestawach  
z głowicami), głowice termostatyczne i złączki do rur oraz akcesoria  

do grzejników to szeroka i zróżnicowana oferta armatury instalacyjnej i grzewczej 
FERRO skierowana do instalatorów. Latem tego roku do oferty dołączyły nowe 

rozwiązania złączek do rur i nowe typy odpowietrzników do instalacji grzewczych.

Ferro: nowości armatury 
instalacyjnej i grzewczej

Odpowietrznik mechaniczny  
z pokrętłem metalowym

Odpowietrznik mechaniczny  
z pokrętłem

Odpowietrznik automatyczny  
½″ boczny

Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur  
z tworzywa 16x2 mm

Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur 
wielowarstwowych 16x2 mm

Złączka zaciskowa z gwintem ¾″ do rur 
miedzianych 15 mm

http://www.instalreporter.pl
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