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ROZDZIELACZ 7 OBW Z
GRUPĄ POMPOWĄ DO
PODŁOGÓWKI PREMIUM
Cena

1 290,00 zł

Cena poprzednia

1 390,00 zł

Opis produktu

Zestaw mieszający rozdzielacza mosiężnego 7
sekcji polsko-włoskiego producenta (atest) w
gatunku MO58 z wysokiej jakości pompą
energooszczędną firmy Wilo Para
25-130/6-43/SC-12 ( NOWA GENERACJA).
Nowe pompy Wilo posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos
PARA.
Rozdzielacz przeznaczony jest do instalacji ogrzewania podłogowego.
ROZDZIELACZ WYKONANY Z GRUBEGO MOSIĄDZU !

Ilość obwodów na zdjęciach jest poglądowa - przedmiotem sprzedaży jest rozdzielacz o ilości obwodów opisanej
poniżej
Dane techniczne kompletnego rozdzielacza 7 mieszającego :

Liczba sekcji: 7
Rozstaw sekcji: 50 mm
Przepływomierze 0-5 l/min : 7 sztuk
Wkładka termostatyczna M30x1.5 : 7 sztuk (możliwość zamontowania siłowników)
Zasilenie: 1" GZ
Powrót: 1" GZ
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Zestaw odpowietrzająco-spustowy - 2 sztuki
Pompa elektroniczna Wilo Para 25-130/6-43/SC-12: 1 sztuka
Zawór termostatyczny ESBE 20-43 C : 1 sztuka
Termometry tarczowe - 2 sztuki
Przewód zasilający do pompy długości 1mb - 1 sztuka
Rozstaw montażowy pompy : 130 mm

NOWA GENERACJA POMP WILO PARA“Najlepsza w swojej klasie”
Nowe pompy Wilo Para posiadają szereg cech które zostały zoptymalizowane w stosunku do typoszeregu Yonos PARA:
- udoskonalony panel obsługi
- mniejsze gabaryty panelu obsługi ułatwiające zabudowę, np. w szafce
- trzy zdefiniowane tryby pracy dellta p=const, delta p=var, n= constant (wobec dwóch w Yonos PARA)
- możliwość zablokowania zmian nastawionych ustawień uniemożliwiająca zmiany przez osoby niepowołane
- możliwość powrotu do nastaw fabrycznych
- zaprogramowana funkcja automatycznego odpowietrzenia
- zaprogramowana funkcja automatycznego „odblokowania”
- kabel zasilający z wtyczką z możliwością rozłączenia przy pompie
- większa ilość informacji na tabliczce znamionowej
Seria Wilo PARA jest wyposażona w funkcję auto-ochrony: w przypadku za wysokiej temperatury, powyżej dopuszczalnego
zakresu temperatur, elektronika pompy automatycznie zmniejsza pobór mocy do momentu, w którym powrócą normalne
warunki pracy.
• Możliwość obracania grupy ( uniwersalna lewa / prawa )
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