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Zawory termostatyczne Honeywell
Produkty Honeywell z zakresu techniki grzewczej znajdują zastosowanie w instalacjach w różnych typach obiektów np.: w domu
jednorodzinnym, indywidualnym mieszkaniu w tzw. bloku, czy też w budynkach biurowych i można je podzielić na następujące
grupy: zawory grzejnikowe oraz głowice termostatyczne; zawory równoważące (podpionowe); zawory mieszające; armatura
grzewcza do wodnych instalacji grzewczych. W niniejszym artykule pokażemy jedynie wycinek oferty: zawory termostatyczne.

V2080 – zawór grzejnikowy dekoracyjny
Thera Design

Zawory grzejnikowe
Oferowane przez firmę Honeywell zawory grzejnikowe dzięki różnorodnym rodzajom korpusu pozwalają na montaż w grzejnikach łazienkowych, kanałowych lub kompaktowych. W ofercie firmy Honeywell
znajdziemy różnorodne typy korpusów m.in. proste,
kątowe, osiowe lub narożne. W zależności od typu

V2000BB – zawór termostatyczny
z wkładką BB

grzejnika tj. z zasilaniem bocznym lub dolnym, oferta obejmuje zarówno zawory grzejnikowe, jak i zawory podwójne lub pojedyncze zawory powrotne.
Zawory grzejnikowe oferowane przez firmę Honeywell mają kilka wyróżniających cech, które umożliwiają efektywne wykorzystanie ciepła we wszystkich
typach instalacji grzewczych: modernizowanych
z instalacją wertykalną lub z rozprowadzeniem
poziomym oraz w nowych – z rozprowadzeniem
rozdzielaczowym. Zastosowanie różnych typów
wkładek zaworowych pozwala na osiągnięcie następujących korzyści:
- optymalne wykorzystanie energii,
- niski poziom hałasu,
- prosta obsługa i serwis (podwójne uszczelnienie,

V2000FV – zawór termostatyczny
z wkładką FV, z nastawą wstępną

V2000SC – zawór termostatyczny
z wkładką typu SC

możliwość płukania gniazda).
Ponadto wszystkie zawory termostatyczne Honeywell mają następujące cechy:
- sprężyna zaworu nie jest omywana przez czynnik
grzewczy (szczególnie jest to istotne, gdy woda w instalacji jest mocno zanieczyszczona),
- możliwość wymiany wkładki przy działającej instalacji (bez potrzeby odwadniania pionu),
- całkowita zamienność wkładek termostatycznych
(niezależnie od daty produkcji każda wkładka pasuje do każdego korpusu zaworu).
Zawory termostatyczne Honeywell:
- z wkładką zaworową VS, z nastawą wstępną (instalacje grzewcze ze średnimi przepływami, funkcja sa-

V2000UB – zawór termostatyczny
z wkładką typu UBG

mooczyszczenia, zabezpieczenie przed zmianą nastawy widoczne po zdjęciu głowicy termostatycznej);
- z wkładką zaworową typ BB (instalacje grzewcze
ze średnimi przepływami);
- z wkładką typu UBG;
- z wkładką FV, z nastawą wstępną (instalacje grzewcze z niskimi przepływami, wkładka z zabezpieczeniem przed manipulacją, funkcja samooczyszczenia);
rekl ama
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V2050 – zawór termostatyczny
z wkładką typu H

V2000VS – zawór termostatyczny
z wkładką VS, z nastawą wstępną
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- z wkładką typu H (instalacje o dużych przepływach,
montaż na zasilaniu lub – w wykonaniu poziomym
– na powrocie, możliwość odwrotnego przepływu
pod warunkiem niższego dopuszczalnego spadku
ciśnienia);
- z wkładką typu SC z funkcją samozamykającą - gdy
głowica termostatyczna jest zdemontowana, przez
zawór zachowany jest minimalny przepływ (kv=0,03)
zapobiegający zamrożeniu grzejnika;
- dekoracyjny Thera Design do grzejników łazienko-

TM50 – termostatyczny zawór
mieszający do instalacji c.w.u.

TM200SOLAR – termostatyczny
zawór mieszający do instalacji
solarnych

wych, wykończenie zaworu powłoką chromowaną
lub białą (RAL9016).
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Panasonic rozpoczyna produkcję w Europie

Zawory mieszające

Produkty te, znane potocznie jako „mieszacze”, stanowią istotny element sterowania instalacjami grzewczymi - głównie w ogrzewaniu podłogowym. Zawory
mieszające 3- i 4-drogowe wraz z napędami elektrycznymi regulują dopływ ciepła (lub chłodu) do
instalacji, według zapotrzebowania określonego przez sterowniki
temperatury.
Grupa zaworów mieszających, przepustnic i siłowników stanowi istotny element armatury w instalacjach
grzewczych, systemach wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.
Właściwości zaworów mieszających tj.:
- stały przepływ w obiegu grzewczym,
- optymalna temperatura zasilania,
TM3400/TM3410 – termostatyczny
- optymalny balans temperatury
zawór mieszający do instalacji c.w.u.
kotła,
- doskonałe warunki dla regulacji
zaworami termostatycznymi,
- zabezpieczenie przed korozją kotła,
- mniejsze straty przesyłu ciepła,
potwierdzają istotne znaczenie stosowania produktów tej grupy produktów w wielu instalacjach grzewczych lub chłodniczych.
Wsród „mieszaczy” Honeywell wyróżniamy:
- termostatyczne zawór mieszające
do instalacji c.w.u.: TM50, TM200,
TM3400–TM 3410
TM50SOLAR – termostatyczny
- zawory mieszające termostatyczzawór mieszający do instalacji
ne do instalacji solarnych: TM50/
solarnych
TM200/TM300SOLAR.

Firma Panasonic Corporation rozpoczęła produkcję pomp
ciepła typu powietrze-woda w fabryce Panasonic AVC Networks Czech w Pilznie (w Republice Czeskiej). Uruchomienie nowej linii produkcyjnej ma na celu jest wzmocnienie
pozycji Panasonic na europejskim rynku systemów HVAC.
Do tej pory pompy ciepła Panasonic były importowane
do Europy z zakładu produkcyjnego w Malezji. Jednak
ze względu na gwałtowny wzrost popytu na energię pochodzącą z odnawialnych źródeł, Panasonic postanowił
uruchomić nową jednostkę produkcyjną w Czechach.
Ma ona zaspokoić rosnące zapotrzebowanie na energooszczędne systemy grzewczo-chłodzące na rynku europejskim. Produkcja pomp ciepła w Pilznie pozwoli lepiej
dostosować parametry urządzeń do europejskich norm
i skrócić czas realizacji zamówień dla klientów w Euro-

pie. Co ważne, ograniczony zostanie również negatywny wpływ na środowisko spowodowany długodystansowym transportem produktów z Malezji.
Nowo powstała fabryka ma obecnie jedną linię produkcyjną, a jej zdolność wytwórcza ma się stopniowo
zwiększać do 40 000 jednostek Aquarea rocznie – zgodnie z planem Panasonic, który zakłada, iż fabryka w Czechach stanie się w przyszłości jednym z głównych zakładów produkujących pompy Aquarea.
– Jesteśmy dumni z nowej fabryki i linii produkcyjnej
oraz z możliwości, jakie dają nam one w Europie. Obserwujemy duży wzrost zapotrzebowania na produkty
Aquarea i zależy nam na zaspokojeniu potrzeb klientów
w całej Europie – mówi Enrique Vilamitjana, Managing
Director w Panasonic Appliances Air-Conditioning Europe.

