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przykład podłogówki. Ich rolą jest przygotowanie 
czynnika o odpowiedniej temperaturze, który tło-
czą do pętli grzewczych rozdzielacza. Na wyposa-
żeniu modułów BTU znajduje się zawór mieszający 
ATM 561, do którego nie ma potrzeby podłączania 
żadnego regulatora albo zasilania elektrycznego. 
Urządzenia można wykorzystywać i montować 
od razu w szafce z rozdzielaczem – mogą być uży-
wane w połączeniu z rozdzielaczami o liczbie obie-
gów grzewczych od 2 do 12. warto podkreślić, że 
do modułów mieszających BTU nie trzeba podłą-
czać dodatkowego regulatora, dlatego nie trzeba  
troszczyć się o poprowadzenie innych przewo-
dów. Każdy moduł mieszający BTU ma w zestawie  

dwa wieszaki o rozstawie 220 mm, przez co pasuje 
na każdy rozdzielacz mosiężny o profilu C7.

Nowe modele popularnych urządzeń od AFRISO  
to dobry wybór dla oszczędzenia sobie cza-
su i pracy na instalacji. Odświeżone rozwiąza-
nia techniczne gwarantują, że sprzęt będzie 
działał sprawnie i pomoże instalatorowi w zbu-
dowaniu skutecznie funkcjonującego układu.

Zestawy mieszające ze sprzęgłem 
hydraulicznym BPS
Odświeżone modele zestawów mieszających 
ze sprzęgłem hydraulicznym BPS debiutują  
w wersji z niezawodną i energooszczędną pompą 
wilo Para SC. Teraz w zależności od preferencji 
instalatora można wybrać urządzenie z tą pom-
pą, lub jak dotychczas z pompą Grundfos UPM3. 
Nowością jest dedykowane miejsce na czujniki 
temperatury na zasilaniu i powrocie. Ułatwia to 
ich montaż i podwyższa dokładność pomiarów. 
Oprócz tego nowa seria BPS ma bardziej kom-
paktowe wymiary od poprzedniej. Zawory od-
cinające na powrocie i zasilaniu zostały zinte-
growane z termometrami, dodatkowo zawory 
odcinające na powrocie mają wbudowany zawór 
zwrotny. Zestawy mieszające BPS stosuje się do 
połączenia źródła ciepła z dwoma obiegami in-
stalacji grzewczej – np. instalacji grzejnikowej, ła-
dowania zbiornika na ciepłą wodę użytkową lub  
płaszczyznowej (dla przykładu podłogowej). waż-
nym elementem BPS jest sprzęgło hydrauliczne. 
Zapewnia separację obiegów pompowych, jed-
nocześnie pomaga w odpowietrzaniu i separacji 

zanieczyszczeń, dbając o poprawną pracę całej 
instalacji. Do sprzęgła hydraulicznego warto za-
stosować dodatkowe ocieplenie z pianki XLPE, 
żeby ograniczyć straty ciepła. Używając zesta-
wów mieszających BPS, równoważy się przepły-
wy, przez co zapewnia właściwe warunki hydrau-
liczne do pracy pomp obiegowych. Oprócz tego 
BPS umożliwia płynną i efektywną pracę instalacji 
oraz źródła ciepła, zwiększając żywotność pomp 
obiegowych. Pompy oraz niezbędna armatura 
będące na wyposażeniu zestawów BPS sprawia-
ją, że są one gotowymi układami hydraulicznymi. 

Moduły mieszające BTU
Nowa gama modułów mieszających BTU do ogrze-
wania podłogowego zachowała wysoko oceniane 
przez specjalistów parametry techniczne. Dodat-
kowo AFRISO udoskonaliło produkt i odświeżyło 
go pod kątem rozwiązań wykorzystujących naj-
nowsze technologie. Również tutaj instalator ma 
do wyboru wersję modułu z pompą wilo Para SC 
lub Grundfos UPM3. Moduły BTU są łącznikiem po-
między instalacją grzewczą po stronie źródła ciepła 
a rozdzielaczem ogrzewania płaszczyznowego, na 

Przykładowy model zestawu mieszającego BPS 
z pompą wilo Para SC. Pełna oferta modeli na 
stronie www.afriso.pl

Przykładowy model modułu mieszającego 
BTU z pompą Grundfos UPM3. Pełna oferta 
modeli na stronie www.afriso.pl

Przejdź  Więcej o modułach mieszających BTU

Przejdź  Więcej o zestawach mieszających 
ze sprzęgłem hydraulicznym BPS

Poprzednie wersje zestawów mieszających ze sprzęgłem hydraulicznym 
BPS oraz modułów mieszających BTU cieszyły się uznaniem  
u instalatorów. Jednocześnie dzięki wskazówkom klientów 
udoskonalono i odświeżono technicznie te produkty, dlatego AFRISO 
podjęło decyzję o wprowadzeniu na rynek nowych generacji BPS i BTU. 

NOWE GENERACJE ZESTAWÓW MIESZAJĄCYCH BPS  
I MODUŁÓW MIESZAJĄCYCH BTU OD AFRISO

http://www.instalreporter.pl
https://www.afriso.pl/aktualnosci/2020-08-04-nowa-generacja-modulow-mieszajacych-btu-do-ogrzewania-podlogowego-z-zaworem-atm-561
https://www.afriso.pl/aktualnosci/2020-08-04-nowa-generacja-zestawow-mieszajacych-ze-sprzeglem-hydraulicznym-bps
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