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Nový statický vyvažovací ventil

Nový statický vyvažovací ventil pre 
aplikácie HVAC využíva patentované 
technológie pre presné nastavenie 
a priame odčítanie prietoku.

Modulárny systém HIU2 umožňuje 
flexibilné prispôsobenie sa potrebám 
bytovej požiadavky. Nepriama, 
hygienická výroba teplej úžitkovej 
vody sa uskutočňuje pomocou 
doskového výmenníka tepla. 
Bytová odovzdávacia stanica 
HIU2 je navrhnutá tak, aby sa 
uprednostňovala príprava teplej 
úžitkovej vody pred vykurovacím 
okruhom.

IDROSET RADA CF

iDROSET Rada CF
• Jednoduché a rýchle 

ovládanie a úprava 
prietoku

• Nie je potrebné žiadne 
externé vyvažovacie 
zariadenie

• Zobrazenie aktuálneho 
prietoku

Decentralizovaná bytová odovzdávacia stanica pre 
hygienickú prípravu TÚV a prenos tepla.

Rada HIU2

Nový kontaktný 
termostat BT-D033
• Jednoduché použitie 

- dotknite sa tlačidiel 
citlivých na dotyk, 
aby ste nastavili 
individuálne teploty 
v miestnosti alebo 
použite aplikáciu, tam 
kdekoľvek ste

• Jednoduchá inštalácia 
- nástenná alebo 
stolová kdekoľvek 
vďaka bezdrôtovému 
pripojeniu

• Účinnosť - umožňuje 
úsporu energie bez 
zníženia komfortu 
a regulácie teploty Vždy v kontakte!

Watts®Vision®

Watts®Vision® je bezdrôtový systém 
SMART pre domáce siete na riadenie 
vykurovacích a chladiacich systémov 
a iných sieťových zariadení.



Zariadenie na ochranu pitnej vody

Termostatický zmiešavací ventil pre jednotlivé 
vodovodné kohútiky

S ochranou proti rosného bodu

Ventil BASIC CC WATTS má spätný ventil na 
výstupe, integrovaný guľový ventil na vstupe 
a štyri otvory na testovanie tlaku (do 65°C), 
ku ktorým je možné pripojiť vypúšťací ventil 
alebo iné zariadenie. Ventil môže byť použitý 
v systémoch pitnej vody pre domácnosť 
a všetkých systémoch pitnej a teplej vody 
(do 65°C), ktoré vyžadujú spätnú klapku EA. 
Výrobok sa dodáva skompletizovaný na rýchlu 
inštaláciu.

MINIMIX je termostatický zmiešač vody 
s atraktívnym vzhľadom, ktorý reguluje teplotu 
zmiešanej vody na mieste odberu. Oblasti 
použitia sú budovy a kúpeľne alebo toalety. 
MINIMIX má spoľahlivú ochranu proti opareniu 
a legionelám.

Ochrana proti rosnému bodu je teraz 
v programovej ponuke Sylax od spoločnosti 
SOCLA. 
Vysoko výkonné tesnenie chráni pred 
vysokými teplotami a koróziou v dôsledku 
kondenzácie. 
K dispozícii teraz v rade Sylax vo veľkostiach 
DN40 až DN300.

BASIC CC

MINIMIX

Sylax
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Vysoko výkonné uzatváracie klapky s dvojitým diskom

Rada Emaris zahŕňa širokú škálu 
uzatváracích klapiek navrhnutých 
a vyrobených tak, aby spĺňali najvyššie 
nároky a spoľahlivosť v priemyselných 
aplikáciách v najnepriaznivejších 
prevádzkových podmienkach. Vertikálna 
a horizontálna montáž hriadeľa a dobrá 
prístupnosť upchávky bez demontáže 
servopohonu sú pre obsluhu obzvlášť 
dôležité.

Emaris

Odvodňovací systém strešnej dažďovej vody BLÜCHER®: 
Robustné výrobky, ktoré odolávajú nárazom, korózii a požiaru 
a vyžadujú minimálnu údržbu. BLÜCHER® Compact Drain: 
všestranné procesy pre jednoduché riešenia v obytných 
a komerčných aplikáciách.

Používajte vodu bezpečne

Drenážne systémy z nehrdzavejúcej ocele

OneFlow®

BLÜCHER®

OneFlow® je najúčinnejšia a najšetrnejšia fyzikálna technológia na úpravu 
vody pre efektívnu ochranu proti vodnému kameňu. Dodáva sa bez 
soli alebo chemikálií. Zariadenie zabraňuje plytvaniu vodou a vyžaduje 
minimálnu údržbu. Okrem toho OneFlow® pomáha šetriť energiu, pretože 
prevádzka je úplne nezávislá a beží bez napájania. Systém je tiež veľmi 
kompaktný a ľahko sa inštaluje. OneFlow® zanecháva vo vode dôležité 
minerály ako vápnik a horčík.


