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nowych modeli są identyczne jak w ACB 910. 
Jedyna różnica to sposób sterowania zaworem 
mieszającym, tzn.: ACB 930 ma regulację stało-
temperaturową, ACB 950 regulację pogodową.

PRIMOBOX ACB 930

wyposażony jest w regulator stałotemperaturo-
wy ACT 443 ProClick. Utrzymuje on stałą tem-
peraturę zasilania, niezależnie od temperatury 
w pomieszczeniu i na zewnątrz.
Zestaw ma fabrycznie podłączone czujniki z re-
gulatorem. Parametry w regulatorze są ustawio-
ne konkretnie pod to rozwiązanie, więc nie trze-
ba się zastanawiać, jaki schemat albo kierunek 
otwierania wybrać. ACB 930 rekomendowany 
jest kiedy kocioł nie obsługuje zaworu mieszają-
cego, a w domu jest sterowanie strefowe i inwe-
stor chce instalację prostą w obsłudze.

PRIMOBOX ACB 950

wyposażony jest w regulator pogodowy ARC 
345 ProClick. Na bazie krzywej grzewczej ze-
staw dostosowuje temperaturę zasilania podło-
gówki w zależności od temperatury zewnętrznej.  

Ma fabrycznie podłączone z regulatorem czujni-
ki i pompę obiegową.
Nie podłączono czujnika zewnętrznego, bo to in-
stalator albo inwestor zdecydują, jak daleko go za-
instalują. Na drzwiczkach obu nowych zestawów 
jest krótka, obrazkowa instrukcja uruchomienia.
Parametry w regulatorze są ustawione fabrycz-
nie, wystarczy włączyć zestaw do gniazdka i go-
towe. ACB 950 rekomendowany jest, kiedy ko-
cioł nie obsługuje zaworu mieszającego, nie ma 
zewnętrznego sterownika obsługującego zawór 
mieszający, a jest potrzeba automatycznego do-
stosowania temperatury zasilania i podłączenia 
dodatkowo termostatu pokojowego. 

JAKI PRIMOBOX ACB WYBRAĆ?

ACB 910: jeśli sterownik kotła obsługuje zawór 
mieszający i jest zewnętrzny sterownik obsługu-
jący zawór mieszający.
ACB 930: jeśli sterownik kotła nie obsługuje za-
woru mieszającego i nie ma zewnętrznego ste-
rownika obsługującego zawór mieszający. Kiedy 
inwestorowi zależy na prostej w obsłudze auto-
matyce.
ACB 950: jeśli sterownik kotła nie obsługuje za-
woru mieszającego i nie ma zewnętrznego ste-
rownika obsługującego zawór mieszający. Kiedy 
inwestor chce automatycznie dostosować tem-
peraturę zasilania i podłączyć dodatkowo ter-
mostat pokojowy.

ZESTAWY PRIMOBOX ACB

To gotowe rozwiązania do szybkiego i wygod-
nego podłączenia instalacji grzejnikowej i pod-
łogówki z gazowym kotłem kondensacyjnym. 
Komplet niezbędnej armatury zamkniętej w po-
ręcznej skrzynce. 
Zestawy PrimoBox ACB wykorzystasz:
•	w	instalacji	mieszanej,	czyli	podłogówka	i	grzejniki,
•	w	instalacji	100%	podłogówki	wspomaganej	kil-
koma grzejnikami, np. w łazienkach i garażu,
•	wyłącznie	z	kotłami	kondensacyjnymi,
•	w	instalacji	o	maksymalnej	mocy	26	kW,

•	z	maksymalną	długością	rur	podłogówki	1300	m.
Do tej pory w ofercie AFRISO był zestaw ACB 
910 – model z 3-pkt sterownikiem ARM ProClick.  
Nie ma żadnych problemów z podłączeniem hy-
draulicznym tego zestawu, jednak instalatorzy 
często pytają o sterowanie tym siłownikiem. Takie 
sterowanie da się zrobić, ale trzeba odpowiedniej 
automatyki i samodzielnego podłączenia czujni-
ków. Trzeba też dodatkowo skonfigurować regulator 
i ustawić parametry do właściwej pracy instalacji.
Dlatego AFRISO wprowadziło modele ACB 930  
i 950 – żeby ułatwić prace przy montażu czujni-
ków i konfiguracji regulatora. Działanie i budowa  

AFRISO rozszerza ofertę zestawów mieszających PrimoBox ACB o modele 930 i 950. To rozwojowe wersje 
popularnego wśród instalatorów zestawu ACB 910. Jeszcze bardziej ułatwiają montaż i sterowanie.
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