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od tego, jaka jest temperatura na zewnątrz.  
Zestaw przychodzi z podłączonymi czujnikami  
i pompą obiegową. AFRISO nie podłączyło tylko 
czujnika zewnętrznego – to, gdzie będzie zamon-
towany, zależy od instalatora i inwestora. Para-
metry w regulatorze ustawiono fabrycznie, więc 
wystarczy podłączyć całość do gniazdka i od razu 
będzie działać. Ten model polecamy, kiedy ko-
cioł nie obsługuje zaworu mieszającego i nie ma 
zewnętrznego sterownika obsługującego zawór 
mieszający, a jest potrzeba automatycznego do-
stosowania temperatury zasilania i podłączenia 
termostatu pokojowego.

Który model wybrać?
910, jeżeli sterownik kotła obsługuje zawór mie-
szający i mamy zewnętrzny sterownik do obsłu-
gi zaworu mieszającego.
930, jeżeli sterownik kotła nie obsługuje zaworu 
mieszającego i nie mamy zewnętrznego sterow-
nika obsługującego zawór mieszający, a inwestor 
chce automatykę prostą w obsłudze.
950, jeżeli sterownik kotła nie obsługuje zaworu 
mieszającego i nie mamy zewnętrznego sterownika 
obsługującego zawór mieszający, a inwestor chce 
automatycznego dostosowywania temperatury 
zasilania i chce podłączyć termostat pokojowy.
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Dlaczego PrimoBox ACB?
To gotowe zestawy do szybkiego podłączenia 
podłogówki i grzejników do gazowego kotła kon-
densacyjnego. Niezbędna armatura umieszczo-
na w kompaktowej skrzynce, która pasuje do 
każdej kotłowni.

PrimoBox ACB sprawdzą się:
•	w	instalacji	mieszanej	(podłogówka	+	grzejniki),
•	w	instalacji	100%	podłogówki	z	kilkoma	grzej-
nikami,
•	tylko	z	gazowymi	kotłami	kondensacyjnymi,
•	w	instalacji	o	maksymalnej	mocy	26	kW,
•	z	podłogówką	o	maksymalnej	długości	rur	1300	
metrów.

Dotąd	w	ofercie	AFRISO	był	PrimoBox	ACB	910	
ze sterownikiem trzypunktowym ARM ProClick. 
Nie było żadnych problemów w podłączeniu hy-
draulicznym, ale pojawiały się pytania o sposób 
sterowania siłownikiem. Dało się to zrobić dzięki 
automatyce i samodzielnemu podłączeniu czujni-
ków i konfiguracji regulatora. To zajmowało czas.
Dlatego	AFRISO	opracowało	modele	ACB	930	i	ACB	
950,	które	upraszczają	prace	podczas	montażu	 

czujników i konfiguracji regulatora. Zasada dzia-
łania i budowa nowych modeli są takie same jak 
u poprzednika, jedyna różnica to sterowanie za-
worem	mieszającym	(ACB	930	–	regulacja	stało-
temperaturowa,	ACB	950	–	regulacja	pogodowa).	
Oba modele na drzwiczkach mają prostą instruk-
cję obrazkową pokazującą, jak je uruchomić.

PrimoBox ACB 930
wyposażony jest w regulator stałotemperaturo-
wy	ACT	443	ProClick,	który	utrzymuje	stałą	tem-
peraturę zasilania, niezależnie od tego jaka jest 
temperatura zewnętrzna. Zestaw przychodzi z już 
podłączonymi do regulatora czujnikami, a para-
metry w regulatorze ustawiono pod to konkretne 
rozwiązanie, więc nie trzeba wybierać żadnych 
schematów	i	kierunku	otwierania.	ACB	930	spraw-
dzi się, kiedy kocioł nie obsługuje zaworu miesza-
jącego, a w domu jest sterowanie strefowe i in-
westor chciałby mieć prosty w obsłudze układ.

PrimoBox ACB 950
Wyposażony	w	regulator	pogodowy	ARC	345	
ProClick. Zestaw wg krzywej grzewczej ustawia 
temperaturę zasilania podłogówki w zależności  

Najlepsze rozwiązanie do gazowego kotła kondensacyjnego i instalacji mieszanej
(grzejniki	i	podłogówka):	zestawy	mieszające	AFRISO	PrimoBox	ACB.

90% kotłowni z gazowym 
kotłem kondensacyjnym  
w jednym urządzeniu

Obejrzyj  Film, z którego dowiesz się jeszcze więcej o Primobox ACb

http://www.instalreporter.pl
https://www.youtube.com/watch?v=zZ41MSP6huc

