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który umożliwia bardziej precyzyjną nastawę 
przepływu oraz 0-5 l/min, z szerszym zakre-
sem przepływu. Dzięki czemu, możliwe jest 
jeszcze lepsze dopasowanie rozdzielacza pod 
konkretną inwestycję. 
Poza zmianą w samej konstrukcji i użytych ma-
teriałach, wprowadzona została również zmiana 
wizualna, polegająca na identyfikacji belki za-
silania poprzez zastosowanie czerwonego pig-
mentu podczas produkcji pokrętła przepływo-
mierza oraz niebieskiego do pokręteł zaworów 
termoregulacyjnych.

Rozdzielacz wyposażony jest w solidne i wy-
trzymałe uchwyty z funkcją tłumienia drgań 
gwarantujące cichą pracę instalacji. Do opa-
kowania dołączono zestaw symboli pomiesz-
czeń do oznaczenia poszczególnych obwodów 
grzewczych, zapewniający wygodę użytkowania. 
warto również zaznaczyć, że do każdego roz-
dzielacza, flagowego produktu firmy Capricorn, 
producent oferuje szeroką gamę komponen-
tów dodatkowych, które umożliwiają stworze-
nie konfiguracji pod indywidualne wymagania 
każdej instalacji.

w ramach rozwoju swojej oferty z obszaru ogrze-
wania i chłodzenia płaszczyznowego, firma  
Capricorn wprowadziła udoskonalony, bar-
dziej precyzyjny model przepływomierza dla 
rozdzielaczy ze stali nierdzewnej i mosiądzu. 
Zmiany, jakie zaszły w nowych przepływomierzach, 
opracowane zostały przy ścisłej współpracy na-
szych specjalistów z renomowaną wyższą Technicz-
ną Uczelnią oraz jednostkami badawczo-rozwojo-
wymi. Nowa jakość i innowacyjna konstrukcja oraz 
wysokiej jakości materiały wykorzystywane do pro-
dukcji przepływomierzy zapewniają jeszcze wyższą  

jakość i odporność na szkodliwe warunki pracy.
Obecny zawór regulacyjny z przepływomierzem 
jest bardziej precyzyjny i zapewnia pełną kon-
trolę przepływu wody. Poza funkcją regulacyjną 
ma również możliwość całkowitego zamknięcia 
obiegu – funkcja odcinająca. Skala na wzierniku 
została zaprojektowana tak, aby ułatwić odczyt, 
nawet w słabo oświetlonych miejscach.
Dodatkowym udogodnieniem jest również szer-
sza oferta przepływomierzy. Zawory regulacyj-
ne z przepływomierzem dostępne są w dwóch 
wersjach: z zakresem regulacji 0-2,5 l/min,  

Capricorn S.A. to ponad 30 lat doświadczenia idącego w parze z wiedzą, jakością i innowacyjnością. 
Firma nieustannie rozwija się, dostarczając swoim klientom nowoczesnych rozwiązań z zakresu techniki 
grzewczej i sanitarnej. wykorzystując najnowsze technologie, zapewnia odbiorcom swoich produktów 
komfort, bezpieczeństwo i niezawodne działanie instalacji.

Nowości w ofercie capricorN
Capricorn S.A.

Ciernie 11, 58-160 Świebodzice
tel. 74 854 05 16

capricorn@capricorn.pl, www.capricorn.pl
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