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Rozdzielacz składający się z belki zasi-
lającej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, sprawdzony pod wzglę-
dem szczelności, zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany,

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“; ma-
teriał: mosiądz niklowany, 

 » 2x zaślepki ¾“; materiał: mosiądz niklo-
wany,

 » na wyjściu: nyple przyłączeniowe 
3/4“ (z gwintem zewnętrznym), euro-
konus; materiał: mosiądz niklowany, 
wg DIN V 3838, pasujące do złączek 

Strawa e-class 63VA

samozaciskowych; rozstaw króćców 
50 mm,

 » na wejściu 2x półśrubunek 1“ (z gwin-
tem wewnętrznym); materiał: mosiądz 
niklowany, z płaskim uszczelnieniem 
do bezpośredniego podłączenia zawo-
rów kulowych,

 » na belce zasilającej: zintegrowane 
przepływomierze Regolux® 0-5 l/min. 
z funkcją pamięci do regulowania prze-
pływu, materiał: stal nierdzewna,

 » na belce powrotnej: zintegrowane 
wkładki termostatyczne; materiał: stal 
nierdzewna z gwintem M30x1,5 z ręczny-
mi nakrętkami w kolorze niebieskim,

Obiegi grzewcze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14
Długość w mm 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 692 742 792
Nr artykułu 51-206302 51-206303 51-206304 51-206305 51-206306 51-206307 51-206308 51-206309 51-206310 51-206311 51-206312 51-206313 51-206314

 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiący-
mi hałas (DIN4109) łącznie z kompletem 
śrub, kołków i uszczelek, 

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny. 

Zakres temperatury roboczej: od -10°C do 
+ 70°C.
Dodakowe opcje:

 » możliwa dostawa z kompletem zaworów 
kulowych lub bez zaworów kulowych,

 » na zamówienie dostępne w wykonaniu 
na profilach kwadratowych DN40.

R O Z D Z I E L A C Z E

Przepływomierz Regolux® z funkcją pamięci na zasilaniu 

DANE TECHNICZNE:
Zastosowanie: ogrzewanie i chłodzenie płaszczyznowe 
Temperatura medium: -10°C – 70°C (EN 1264-4) klasa stosowania 4 wg ISO 

10508
Medium: woda grzewcza i chłodnicza wg VDI 2035 lub ÖNORM 

H5195-1, mieszanina glikol - woda do 50%
Max. ciśnienie robocze: 4 bar
Max. ciśnienie kontrolne: 6 bar (EN 1264-4)
Wartość Kvs: 1,23 m³/h
Zakres ustawień: 0 – 5 l/min
Materiał: Stal nierdzewna X5CrNi18-10, numer materiału 1.4301 

wg DIN EN 10088
Gwint: G ½ (DIN ISO EN 228-1)

ZALETY

 » Funkcja pamięci – niezależna funkcja 
zamykania i regulacji przepływu (przepły-
womierz umożliwia zamykanie i otwiera-
nie obiegu grzewczego bez utraty usta-
wionej wielkości przepływu) – zgodnie 
z wymaganiami normy PL EN 1264-4;

 » Korpus wykonany ze stali nierdzew-
nej 1.4301; 

REGULACJA:

GWARANCJA SZCZELNOŚCI
dzięki zastosowaniu płaskiego uszczelnienia.

Zintegrowany półśrubunek gwarantuje szybkie 
i łatwe podłączenie rozdzielacza
Wszystkie rozdzielacze strawa e-claas 5 lat rękojmii.

Możliwość stosowania mieszaniny do 50% 
glikolu jako czynnika grzewczego

regolux® z funkcją pamięci
(korpus ze stali nierdzewnej)

nyple ¾“ eurokonus 

nyple ¾“ eurokonus 

kurek napełniająco spustowy

zintegrowany półśrubunek

komplet uchwytów  
śrub i kołków

odpowietrznik ręczny 
lub automatyczny

wkładka zaworu termostatycznego 
ze stali nierdzewnej 

belka ze stali nierdzewnej  
1.4301, profil DN35, DN40, DN50

 » Bardzo wysoka dokładność regulacji;
 » Bardzo wysoka dokładność wskazań 
w zależności od zróżnicowanych różnic 
ciśnienia; 

 » Własne opracowanie techniczne i wy-
konanie;

 » 100% made in Germany; 
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Obiegi grzewcze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14*
Długość w mm 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 692 742 792
Nr artykułu 51-205302 51-205303 51-205304 51-205305 51-205306 51-205307 51-205308 51-205309 51-205310 51-205311 51-205312 51-205313 51-205314

Strawa e-class 53VA

 » na wejściu 2x półśrubunek 1“ (z gwin-
tem wewnętrznym; materiał- mosiądz 
niklowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych

 » na belce zasilającej: zintegrowane za-
wory regulacyjne do regulowania i od-
cinania przepływu, materiał mosiądz ni-
klowany

 » na belce powrotnej: zintegrowane 
wkładki termostatyczne; materiał – stal 
nierdzewna gwintem M30x1,5 z ręcznymi 
nakrętkami w kolorze niebieskim 

 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiący-
mi hałas (DIN4109) łącznie z kompletem 

śrub, kołków i uszczelek 
 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana w 
karton ochronny. 

 » Zakres temperatury roboczej: od -10 °C 
do  + 80°C.

Dodakowe opcje:
 » możliwa dostawa z kompletem zaworów 
kulowych lub bez zaworów kulowych,

 » na zamówienie dostępne w wykonaniu 
na profilach kwadratowych DN40.

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie zmontowany 
zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał- 
mosiądz niklowany 

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“;mate-
riał- mosiądz niklowany 

 » 2x zaślepki ¾“; materiał- mosiądz niklo-
wany

 » na wyjściu: Nyple przyłączeniowe 3/4“ 
(z gwintem zewnętrznym), eurokonus; 
materiał – mosiądz niklowany, wg DIN V 
3838, pasujące do złączek samozacisko-
wych; rozstaw króćców 50 mm 

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, sprawdzony pod wzglę-
dem szczelności, zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany, 

 » 2x zaślepki ¾“; materiał: mosiądz niklowany
 » na wyjściu: nyple przyłączeniowe 3/4“ 
(z gwintem zewnętrznym), eurokonus 
materiał: mosiądz niklowany, wg DIN V 
3838, pasujące do złączek samozacisko-
wych; rozstaw króćców 50 mm, 

 » na wejściu: 2 x półśrubunek 1“ (z gwin-

tem wewnętrznym); materiał: mosiądz 
niklowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » na belce zasilającej: zintegrowane za-
wory regulacyjne, materiał: mosiądz 
niklowany, do regulowania i odcinania 
przepływu,

 » na belce powrotnej: zintegrowane za-
wory regulacyjne, materiał: mosiądz 
niklowany, do regulowania i odcinania 
przepływu,

 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiący-

Strawa e-class 55VA

Obiegi grzewcze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13* 14*
Długość w mm 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 692 742 792
Nr artykułu 51-205502 51-205503 51-205504 51-205505 51-205506 51-205507 51-205508 51-205509 51-205510 51-205511 51-205512 51-205513 51-205514

mi hałas (DIN4109) łącznie z kompletem 
śrub, kołków i uszczelek, 

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny. 

Zakres temperatury roboczej: od -10 °C do 
+ 80°C (100°C).
Dodakowe opcje:

 » możliwa dostawa z kompletem zaworów 
kulowych lub bez zaworów kulowych,

 » na zamówienie dostępne w wykonaniu 
na profilach kwadratowych DN40.

Strawa e-class 52VA 

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, sprawdzony pod wzglę-
dem szczelności, zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany,

 » 2x zaślepki ¾“; materiał: mosiądz niklowany,
 » na wyjściu: nyple przyłączeniowe 3/4“ 
(z gwintem zewnętrznym), eurokonus; 
materiał: mosiądz niklowany, wg DIN V 

3838, pasujące do złączek samozacisko-
wych; rozstaw króćców 50 mm, 

 » na wejściu: 2x pół-śrubunek 1“ (z gwin-
tem wewnętrznym); materiał: mosiądz 
niklowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał: 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiący-
mi hałas (DIN 4109) łącznie z kompletem 
śrub, kołków i uszczelek, 

Obiegi grzewcze 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11* 12* 13* 14*
Długość w mm 142 192 242 292 342 392 442 492 542 592 642 742 792
Nr artykułu 51-205202 51-205203 51-205204 51-205205 51-205206 51-205207 51-205208 51-205209 51-205210 51-205211 51-205212 51-205213 51-205214

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny. 

Zakres temperatury roboczej: od -10°C do 
+ 90°C (100°C).
Dodakowe opcje:

 » możliwa dostawa z kompletem zaworów 
kulowych lub bez zaworów kulowych,

 » na zamówienie dostępne w wykonaniu 
na profilach kwadratowych DN40.

R O Z D Z I E L A C Z E

* na zamówienie

* na zamówienie

* na zamówienie
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Zawory kulowe Zawory kulowe z termometrem 

Zawór kulowy G1 (GZ) x G3/4 (GW) kpl. (2 szt.) 
 » ¾” gwint wewnętrzny 
 » 1” gwint zewnętrzny (płaskie  
uszczelnienie) 

 » 1 uszczelka 

Zawór kulowy G1 (GZ) x G1 (GW)
z termometrem czerwonym lub niebieskim 

 » 1” gwint wewnętrzny
 » 1” gwint zewnętrzny (płaskie uszczelnienie
 » 1 uszczelka
 » 1 termometr w czerwonej lub niebiskiej oprawie

Wersja Nr artykułu

G1”xG1” 26-006800

Wersja Nr artykułu

Odpowietrznik automatyczny  26-212400

Redukcja do odpow. automat. 21-161000

Wersja Nr artykułu

G1”xG3/4” 26-006700

Wersja Nr artykułu

G1”xG1” czerwony 26-021800

G1”xG1” niebieski 26-021700

Rozszerzenie rozdzielacza typ 63VA Rozszerzenie rozdzielacza typ 53VA

Złączki samozaciskowe (KLV)  Odpowietrznik automatyczny z Aquastop DN 15 

Obiegi grzewcze 1 2 3
Nr artykułu 51-006301 51-006302 51-006303

Obiegi grzewcze 1 2 3
Nr artykułu 51-005301 51-005302 51-005303

Obiegi grzewcze 16x2 17x2 18x2 20x2
Nr artykułu 55-521620 55-521720 55-521820 55-522020

Rozszerzenie składające się z belki zasi-
lającej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2. 

 » na belce zasilającej: zintegrowane 
przepływomierze Regolux® 0-5 l/min. 
z funkcją pamięci do regulowania prze-
pływu, materiał: stal nierdzewna,

 » na belce powrotnej: zintegrowane 
wkładki termostatyczne; materiał: stal 
nierdzewna z gwintem M30x1,5 z ręczny-
mi nakrętkami w kolorze niebieskim,

 » 2x nypel 1" z uszczelnienie, 2x o-ring 1" 

Rozszerzenie składające się z belki zasi-
lającej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CRNI 18-10 (materiał 1.4301) wg 
EN10088-2. 

 » na belce zasilającej: zintegrowane 
zawory regulacyjne do regulowania 
przepływu, materiał: mosiądz niklowany

 » na belce powrotnej: zintegrowane 
wkładki termostatyczne; materiał: stal 
nierdzewna z gwintem M30x1,5 z ręczny-
mi nakrętkami w kolorze niebieskim,

 » 2x nypel 1" z uszczelnienie, 2x o-ring 1" 

Złączki samozaciskowe do podłączenia rur obiegów 
grzewczych do rozdzielaczy strawa e-class, gwint we-
wnętrzny ¾” z euro konusem.

Odpowietrznik automatyczny z Aquastop.
Materiał mosiądz niklowany.

Zawór kulowy G1 (GZ) x G1 (GW) kpl. (2 szt.) 
 » 1” gwint wewnętrzny 
 » 1” gwint zewnętrzny (płaskie  
uszczelnienie) 

 »  1 uszczelka
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Rozdzielacz DN 50 ze stali nierdzewnej  
typ 38 VA KLV 25 (32)

Rozdzielacz DN 50 ze stali nierdzewnej  
typ 39 VA KLV 25 (32)

Rozdzielacz DN 50 ze stali nierdzewnej typ 41KLVRozdzielacz DN 50 ze stali nierdzewnej typ 37VA

Przepływomierz ze stali nierdzewnej Zawór kulowy G 2 (GZ) x G 2 (GW)

R O Z D Z I E L A C Z E  D N  5 0  P R Z E M Y S Ł O W E  I  S O L A N K O W E  D O  D O L N E G O  Ż R Ó D Ł A  C I E P Ł A

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie zmontowany 
zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany, 

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“; ma-
teriał: mosiądz niklowany, 

 » 2x zaślepka 2” ,

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie zmontowany 
zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany 

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“; ma-
teriał: mosiądz niklowany 

 » 2x zaślepka 2” 

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie zmontowany 
zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał:  
mosiądz niklowany, 

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“; ma-
teriał: mosiądz niklowany, 

 » 2x zaślepka 2”, 

Rozdzielacz składający się z belki zasila-
jącej i powrotnej ze stali nierdzewnej 
X5CrNi 18-10 (Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie zmontowany 
zawierający:

 » 2x ręczny odpowietrznik ½“; materiał: 
mosiądz niklowany, 

 » 2x kurek spustowo-napełniający ½“; ma-
teriał: mosiądz niklowany ,

 » 2x zaślepka 2”,

 » na wejściu: 2x półśrubunek 2“ (z gwin-
tem wewnętrznym, materiał: mosiądz ni-
klowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » na belce zasilającej: przyłącza z pół-śru-
bunkiem z gwintem wewnetrzny 1" lub 
nyple przyłączeniowe3/4“ (z gwintem 
zewnętrznym), eurokonus materiał: mo-
siądz niklowany, wg DIN V 3838, 

 » na belce powrotnej: przyłącza z pół-śru-
bunkiem z gwintem wewnętrzny 1" lub 
nyple przyłączeniowe 3/4“ (z gwintem 
zewnętrznym), eurokonus materiał: mo-
siądz niklowany, wg DIN V 3838, 

 » rozstaw króćców 80 mm, 
 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał: 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiącymi 
hałas (DIN 4109),

 » całość zapakowana w karton ochronny.

Ilość obiegów 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Długość w mm 295 375 455 535 615 695 775 855 935 1015 1095
Nr artykułu typ 38KLV ø25 52-253802 52-253803 52-253804 52-253805 52-253806 52-253807 52-253808 52-253809 52-253810 52-253811 52-253812
Nr artykułu typ 39KLV ø25 52-253902 52-253903 52-253904 52-253905 52-253906 52-253907 52-253908 52-253909 52-253910 52-253911 52-253912

Ilość obiegów 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12
Długość w mm 215 295 375 455 535 615 695 775 855 935 1015
Nr artykułu typ 37 (¾") 52-053702 52-053703 52-053704 52-053705 52-053706 52-053707 52-053708 52-053709 52-053710 52-05371 52-053712
Nr artykułu typ 41KLV 52-054102 52-054103 52-054104 52-054105 52-054106 52-054107 52-054108 52-054109 52-05410 52-054111 52-054112

 » na wejściu: 2x półśrubunek 2“ (z gwin-
tem wewnętrznym, materiał: mosiądz ni-
klowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » na belce zasilającej: zawory kulowe ze 
zintegrowaną złączką samozaciskową do 
rur ø25 lub ø32 z czerwonymi pokrętłami 
motylkowymi,

 » na belce powrotnej: zintegrowane w bel-
ce rozdzielacza zawory regulacyjne (kvs 
4,16 m3/h), do regulowania i odcinania 
przepływu oraz wskaźniki przepływu 4-15 l/
min (dostępne również 10-40 l/min ) z za-
worami kulowymi ze zintegrowaną złączką 
samozaciskową do rur ø25 lub ø32 z niebie-
skimi pokrętłami motylkowymi,

 » rozstaw króćców 80 mm, 
 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał: 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiącymi 
hałas (DIN 4109),

 » całość zapakowana w karton ochronny.

 » na wejściu: 2x półśrubunek 2“ (z gwin-
tem wewnętrznym, materiał: mosiądz ni-
klowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » na belce zasilającej: zawory kulowe ze 
zintegrowaną złączką samozaciskową do 
rur ø25 lub ø32 z czerwonymi pokrętłami 
motylkowymi.

 » na belce powrotnej: zintegrowane 
w belce rozdzielacza zawory regulacyjne 
(kvs 4,16m3/h), do regulowania i odcina-
nia przepływu oraz wskaźniki przepływu 
4-15l/min; opcjonalnie wskaźniki przepły-
wu 10-40 l/min,

 » rozstaw króćców 80 mm, 
 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał: 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiącymi 
hałas (DIN 4109),

 » całość zapakowana w karton ochronny.

 » na wejściu: 2x półśrubunek 2“ (z gwin-
tem wewnętrznym, materiał: mosiądz ni-
klowany, z płaskim uszczelnieniem do 
bezpośredniego podłączenia zaworów 
kulowych,

 » na belce zasilającej: zawory kulowe 
3/4“ gwint wewnętrzny, z czerwonymi 
pokrętłami motylkowymi; opcjonalnie: 
zawory kulowe 1",

 » na belce powrotnej: zawory kulowe 
3/4“ gwint wewnętrzny, z niebieskimi po-
krętłami motylkowymi; opcjonalnie: za-
wory kulowe 1",

 » rozstaw króćców 80 mm, 
 » 2x podwójne uchwyty ścienne; materiał: 
stal ocynkowana z wkładkami tłumiącymi 
hałas (DIN 4109),

 » całość zapakowana w karton ochronny.

 » Materiał: stal nierdzewna 1.4301, 
 » Wejście: GW¾”, 
 » Wyjście: GZ1”, 
 » Zakres wskazań: 4-15 l/min lub 10-40 l/min.

UWAGA! Przepływomierz jest elementem wskazującym, w celu 
regulacji przepływu niezbędny jest zawór regulacyjny.

 » 2" gwint wewnętrzny  
 » 2" gwint zewnętrzny (płaskie uszczelnienie)

Skala wskazań 4-15l/min 10-40l/min
Nr artykułu 55-006051 55-006052

Wersja G2”x G2” 
Nr artykułu 26-012600
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 » 1x zawór zwrotny, 
 » 1x termometr,
 » 1x bezpiecznik temperatu-
ry (euroswich), 

 » 1x puszka elektryczna do 
połączenia pompy z bez-
piecznikiem temperatury, 

 » 2x pół-śrubunek 1” GZ, 
 » całość zmontowana, 
sprawdzona pod wzglę-
dem szczelności i zapako-
wana w karton ochronny. 

Zespół zmieszania 
pompowego umożliwia 
obniżenie temperatury 
czynnika grzewczego ze 
źródła wysokotemperaturo-
wego, np. 55ºC, do żądanej 
temperatury dla ogrzewania 
płaszczyznowego (np. 38ºC). 
Zespół zmieszania pompo-
wego możemy zastosować 
w nowych jak i modernizo-
wanych instalacjach.
Do zespołu zmieszania 
pompowego M1 istnieje 
możliwość podłączenia 
dodatkowo rozdzielacza 
grzejnikowego. 

 » Wymiary: L×H×D 
240x340x135 mm

Zespół zmieszania pompowego M1 z pompą elektroniczną

Zespół zmieszania pompowego M2 z pompą elektroniczną 

Strawa e-class 63VAStrawa e-class 52VA M1

ZASILANIE

POWRÓT

Zespół zmieszania pompo-
wego składający się z belek 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 
18-10 (Materiał nr: 1.4301) 
wg EN 10088-2, zawierający:

 » 1x pompę Wilo Para 15-
6/130 z kablem i wtyczką, 

 » 1x głowicę termostatycz-
ną z czujnikiem tempera-
tury (zanurzeniowym),

Nr artykułu M2 07-M02201
Typ pompy Wilo Para 15-6/130

Strawa e-class 63VAM2

ZASILANIE

POWRÓT

Nr artykułu M1 07-M01201
Typ pompy Wilo-Para 15-6/130

Zespół zmieszania pompo-
wego składający się z belek 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 
18-10 (Materiał nr: 1.4301) 
wg EN 10088-2, zawierający:

 » 1x pompę Wilo Para 15-
6/130 z kablem i wtyczką, 

 » 1x głowicę termostatycz-
ną z czujnikiem tempera-
tury (zanurzeniowym),

 » 1x zawór zwrotny, 
 » 1x zawór regulacyjny, 
 » 1x termometr,
 » 1x bezpiecznik temperatu-
ry (euroswich), 

 » 1x puszka elektryczna do 
połączenia pompy z bez-
piecznikiem temperatury, 

 » 2x nypel przyłączeniowy 
¾” GZ (eurokonus), 

 » całość zmontowana, 
sprawdzona pod wzglę-
dem szczelności i zapako-
wana w karton ochronny. 

Zespół zmieszania 
pompowego umożliwia 
obniżenie temperatury 
czynnika grzewczego ze 
źródła wysokotemperaturo-
wego, np. 55ºC, do żądanej 
temperatury dla ogrzewania 
płaszczyznowego (np. 38ºC). 
Zespół zmieszania pompo-
wego możemy zastosować 
w nowych jak i modernizo-
wanych instalacjach.

 » Wymiary: L×H×D 
230x340x100 mm

Z E S P O Ł Y  Z M I E S Z A N I A  P O M P O W E G O
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Nr artykułu M16 07-M16201
Typ pompy Wilo Para 15-6/130

Zespół zmieszania pompo-
wego składający się z belek 
ze stali nierdzewnej X5CrNi 
18-10 (Materiał nr: 1.4301) 
wg EN 10088-2, zawierający:

Zespół zmieszania pompowego M16 z pompą elektroniczną 

 » 1x pompę Wilo Para 15-
6/130 z kablem i wtyczką, 

 » 1x zawór 3-drogowy ESBE 
(przyłącze 1” GZ), zakres 
temperatury 20-50ºC, 

M16Strawa e-class 63VA

ZASILANIE

POWRÓT

kvs 3,4,
 » 1x zawór regulacyjny, 
 » 1x termometr, 
 » 1x bezpiecznik temperatu-
ry (euroswich), 

 » 1x puszka elektryczna do 
połączenia pompy z bez-
piecznikiem temperatury, 

 » 1x nypel przyłączenio-
wy 1“ GZ, 

 » całość zmontowana, 
sprawdzona pod wzglę-
dem szczelności i zapako-
wana w karton ochronny. 

Zespół zmieszania 
pompowego umożliwia 
obniżenie temperatury 
czynnika grzewczego ze 
źródła wysokotemperaturo-
wego, np. 55ºC, do żądanej 
temperatury dla ogrzewania 
płaszczyznowego (np. 38ºC). 
Zespół zmieszania pompo-
wego możemy zastosować 
w nowych jak i modernizo-
wanych instalacjach.

 » Wymiary: L×H×D 
260x340x110 mm

Szafki rozdzielaczowe podtynkowe

Szafki rozdzielaczowe natynkowe  

 » korpus szafki wykonany z blachy stalo-
wej ocynkowanej galwanicznie o grubo-
ści 1 mm,

 » dolna osłona lakierowana na biało, zdej-
mowana i regulowana,

 » dolna szyna stabilizująca rury grzewcze 
zdejmowana, co znacznie ułatwia mon-
taż rur,

 » rama przednia wykonana ze stali galwa-

 » wykonane z blachy stalowej ocynkowa-
nej galwanicznie o grubości 1 mm, 

 » dolna osłona lakierowana na biało, zdej-
mowana, 

 » zintegrowane z korpusem drzwiczki wy-
konane ze stali galwanicznie cynkowanej, 
lakierowane na biało z obrotowym za-
mknięciem (na życzenie możliwość mon-
tażu zamka z kluczykiem),  

nicznie cynkowanej, lakierowana na bia-
ło, z czterema zaczepami montażowymi; 
zdejmowana i regulowana (110-150 mm 
lub 80-120 mm),

 » zintegrowane z ramą przednią drzwicz-
ki wykonane ze stali galwanicznie cynko-
wanej, lakierowane na biało z obrotowym 
zamknięciem (na życzenie możliwość 
montażu zamykania na kluczyk),  

rozmiar 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 4,0
Szerokość w mm 330 385 435 490 575 725 875 1025 1175 1475
Nr artykułu 60-086902 60-086903 60-086904 60-086905 60-086910 60-086915 60-086920 60-086925 60-086930 60-086940

 » nóżki z możliwością regulacji wysokości 
(5-70 mm),

 » całość zapakowana w karton ochronny 
(szer. pakowania 160 mm),

 » rama przednia i drzwiczki zabezpieczo-
ne są dodatkowym wewnętrznym opa-
kowaniem,

 » wysokość: 705-775 mm.

 » nóżki z możliwością regulacji wysokości 
(maks. 70 mm),

 » całość zapakowana w karton ochronny,
 » wysokość 620-690 mm,
 » głębokość: 125 mm.

rozmiar 0,2 0,3 0,4 0,5 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0
Szerokość w mm 337 392 444 496 582 732 882 1032 1182
Nr artykułu 60-096602 60-096603 60-096604 60-096605 60-096610 60-096615 60-096620 60-096625 60-096630

Z E S P O Ł Y  Z M I E S Z A N I A  P O M P O W E G O  |  S Z A F K I  R O Z D Z I E L A C Z O W E
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Elektrotermiczny, bezprądowo zamknięty 
siłownik „STRAWATHERM” do rozdzielaczy 
ogrzewania podłogowego i grzejników. 
Jest wyposażony w optyczny wskaźnik po-
łożenia (górne pokrętło) i może być otwarty 
ręcznie poprzez jego przekręcenie.
Strawatherm jest cichy, prosty w obsłudze 
oraz montażu i nie wymaga konserwacji.

Siłownik elektrotermiczny Strawatherm

Siłownik elektrotermiczny EGO

Wersja Nr artykułu
230V 55-005076
24V 55-005077

Listwa elektryczna 6-strefowa (smart)

Listwa elektryczna do podłączenia maks.10 termostatów i maks. 
18 siłowników, do użytku w instalacjach grzania lub chłodzenia, 
z funkcją sterowania pompą lub funkcją włącz/wyłącz kotła 
gazowego. Listwa umożliwia ustanowienie dwóch odrębnych stref 
sterowania temperaturą. Zasilanie 230V, obudowa IP20.

Nowa listwa elektryczna 10 - strefowa do podłączenia termostatów i 
siłowników w instalacjach grzania i chłodzenia z funkcja sterowania 
pompą i kotłem. Listwa umożliwia ustanowienie 2 odrębnych obsza-
rów sterowania temperaturą.  

Dane techniczne:
 » zasilanie 230V ±10% 50..60HZ 
 » bezpiecznik T4AH (230V)
 » obudowa IP 20
 » ilość podłączanych termostatów (regulatorów) maks.10
 » ilość podłączanych siłowników  maks.18 do instalacjach grzania 
i chłodzenia 

 » obniżenie temperatury 2 wejścia 
 » funkcja sterowania pompą, z możliwością ustawienia opóźnie-
nia startu 

Wersja listwy Nr artykułu
6-strefowa   55-005127 

Wersja listwy Nr artykułu
10-strefowa 55-005128

Wersja listwy Nr artykułu
10-strefowa 55-005100

Listwa elektryczna 10-strefowa

Listwa elektryczna 10 - strefowa  230V inteligent 

Listwa elektryczna do podłączenia maks. 6 termostatów i maks. 15 
siłowników, do użytku w instalacjach grzania. Zasilanie 230V/24V, 
obudowa IP20.

Inteligentny autonomiczny siłownik 
elektrotermiczny 230 V bezprądowo za-
mkniety do automatycznego i zgodne-
go z zapotrzebowaniem równoważenia 
hydraulicznego obiegów grzewczych 
w instalacjiach ogrzewania płaszczyno-
wego z indywidualnym sterowaniem 

Dane techniczne:
 » Napięcie robocze: 230V AC, 50Hz
 » Pobór mocy: < 2W
 » Klasa ochrony: II
 » Klasa ochrony IP: 54
 » Temperatura otoczenia: 0 do 50°C
 » Pozycja montażu: dowolna

Nr artykułu 
17-101201

Plug&Play 
Zamontuj i gotowe 
Nie wymaga 
żadnego ustawiania 
czy parametryzacji. 
Oszczędność czasu 
i pieniędzy

Mikro-chip EGO z al-
gorytmem „Intelligent 
Flow Control”
Ciągłe sterowanie wg 
bieżącego zapotrzebo-
wania 

Do nowych  
i remontowanych 
budynków
W pełni automatycz-
ne równoważenie 
systemu ogrzewania

temperaturą w pomieszczeniach. Bez-
prądowo zamkniety i ze składaną dżwignią 
do łatwiejszego nakręcania na wkładkę 
zaworu termostatycznego i/lub ręcznego 
otwarcia zaworu w przypadku braku 
zasilania. Z wbudowanym ogranicznikiem 
temperatury zasilania.

Do montażu na rozdzielaczach z rozstawem 
obiegów grzewczych min 50 mm i wkład-
kami termostatycznymi z gwintem M30x1,5 
(wymiar zamknięcia 11,8 mm) renomowa-
nych producentów. Czujniki temperatury 
przystosowane do rur grzewczych z two-
rzywa sztucznego, z tworzywa sztucznego 

O S P R Z Ę T  E L E K T R Y C Z N Y  D O  R O Z D Z I E L A C Z Y

z wkładką aluminiową lub metalowych 
o średnicach od 12 do 20 mm.
Wskazówka: do prawidłowego funkcjo-
nowania EGO niezbędny jest najprostszy 
dwupunktowy regulator pokojowy 
zamknij/otwórz.

Dane techniczne:
 » w wersji 230 V i 24 V
 » bezprądowa zamknięte (NC)
 » klasa ochrony IP 54

 » funkcja sterowania kotłem 
 » możliwość pracy z siłownikami NC lub NO 
 » wejście grzanie/chłodzenie
 » wejście ogranicznika temp (TB) lub HR%
 » optyczny wskaźnik (Led) urządzeń podłą-
czonych do listwy 
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Bezprzewodowa listwa elektryczna (odbior-
nik) 4 lub 8 kanałów (maks. 4 siłowniki na 
kanał) z  wbudowaną anteną i  modułem 
pomp.  Możliwość pracy w trybie master-
-slave,. Zasilanie 230V, Obudowa IP 20 (IP65 
- na zapytanie), klasa II; Częstotliwość 868,3 
MHz. Wymiary: 4-kanałowa – 175x90x55 
mm; 8-kanałowa – 255x90x55mm

Listwa elektryczna bezprzewodowa

Wersja listwy Nr artykułu
4 kanały 55-005102
8 kanałów 55-005103

Biały, natynkowy, regulator pokojowy 
z cyfrowym wyświetlaczem (zakres 
regulacji 5-30°C); na baterie micro 2 x AAA; 
przeznaczony do podłączenia siłowników 
bezprądowo zamkniętych. Sterowanie 
temperaturą wg ustawień użytkownika. 
Może pracować m.in. jako pilot termosta-
tów wyposażonych w funkcję TA.
Ochrona: IP 30, Klasa III; 
Wymiary: 110x111x 26mm;
Wersja bezprzewodowa:
zasilanie: baterie micro 2xAAA 
częstotliwość: 868,3 MHz

Biały, natynkowy, regulator pokojowy 
z cyfrowym wyświetlaczem (zakres regulacji 
5-30°C); przeznaczony do podłączenia 
siłowników bezprądowo zamkniętych. 
Sterowanie temperaturą wg ustawień użyt-

Termostat pokojowy z programowaniem tygodniowym 
bezprzewodowy 

Termostat pokojowy z programowaniem tygodniowym przewodowy

Wersja nr. artykułu
230V 55-005140
230V (TA) 55-005142
24V (TA) 55-005141

Termostat pokojowy 230V/24V (płaski 13,9 mm) 

Nr artykułu 
55-005155

Nr artykułu 
55-005101

Nr artykułu 
55-005147

Biały, natynkowy, bezprzewodowy regu-
lator pokojowy (zakres regulacji 5-30°C) 
z funkcją nocnej redukcji temperatury TA), 
na baterie micro 2xAAA, przeznaczony 
do podłączenia siłowników bezprądowo 
zamkniętych.
Ochrona: IP 30, Klasa III; 
Wymiary: 78x78x13,90mm;
Częstotliwość: 868,3 MHz 

Termostat pokojowy bezprzewodowy (płaski 13,9 mm) 

Biały podtynkowy regulator z programem 
tygodniowym nadaje się do montażu 
w standardowej puszcze ø min. 55mm. 
Czujnik wewnętrzny mierzy temperaturę 

1-kanałowy obiornik do bezprzewodowych 
termostatów, zasilanie 230V. 
Klasa ochrony II; 
Częstotliwość 868,3 MHz.  
Wymiary: 78x78x25,5 mm

Termostat podtynkowy z wyświetlaczem 230V

Odbiornik bezprzewodowy jednokanałowy

O S P R Z Ę T  E L E K T R Y C Z N Y  D O  R O Z D Z I E L A C Z Y 

Wersja Nr artykułu
Bezprzewodowy 55-005144

Wersja Nr artykułu
Przewodowy 55-005143

 » Wersja 230V: biały, natynkowy regulator 
pokojowy 230V przeznaczony do podłą-
czenia siłowników bezprądowo zamknię-
tych (maks. 10 szt).

 » Wersja 230V (TA): z funkcją nocnej re-
dukcji temperatury 

kownika. Może pracować m.in. jako pilot 
termostatów wyposażonych w funkcję TA.
Ochrona: IP 30, Klasa III; 
Wymiary: 110x111x 26mm.

 » Wersja 24V: biały, natynkowy regulator 
pokojowy 24V przeznaczony do podłą-
czenia siłowników bezprądowo zamknię-
tych (maks. 5 szt) z funkcją nocnej reduk-
cji temperatury. 

Ochrona: IP 30, Klasa II; 
Wymiary: 78x78x13,90 mm;

w pomieszczeniu i w momencie spadku 
temperatury poniżej wartości zadanej 
przesyła sygnał do siłownika/ogrzewania 
elektrycznego (maks. 16A). 
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Kolektor kotłowy ze stali nierdzewnej STRAWI 125VA z izolacją 
komory  kolektora odizolowane termicznie 47kW przy Δt 20K, przepływ czynnika grzewczego 2,0 m³/h przy prędkości przepływu 0,5 m³/s

Kolektor kotłowy z termicznie rozdzielonymi komorami ze 
stali nierdzewnej (materiał 1.4301), króćce ustawione linear-
nie, izolacja EPP (zgodnie z EED) z wycięciami na króćce. 
Przyłącza obiegów grzewczych: śrubunek 1” lub 1 ½” 
z płaskim uszczelnieniem, skierowane do góry, rozstaw 
125mm. 
Przyłącza do kotła z boku (z lewej lub prawej) śrubunek 
5/4” z płaskim uszczelnieniem.

Nr artykułu 
72-007805

Nr artykułu 
72-017610

Nr artykułu 
72-800001

Typ   125-25 125-40
Długość z izolacją w mm 257 257
Nr artykułu 72-017618 72-017619

Typ   125-25 125-40
Długość z izolacją w mm 257 257
Nr artykułu 72-017616 72-017617

Uchwyt ścienny STRAWI 125 VA

Komplet uchwytów ściennych 
do zamocowania rozdzielacza 
kotłowego STRAWI z zestawem 
śrub i podkładek. Odległość od 
ściany do środka rozdzielacza 
105 mm.  
(zakres dostawy: 2 szt)

Moduł do rozszerzenia o 1 
obieg kolektora kotłowego 
Strawi 125VA wykonany ze 
stali nierdzewnej 1.4301 z 
izolacją EPP.

Moduł z bypassem (34kW 
przy Δt 20K) do rozszerzenia 
o 1 obieg kolektora kotłowe-
go   Strawi125VA wykonany 
ze stali nierdzewnej 1.4301 
z izolacją EPP.

Dodatkowy obieg do kolektora 
kotłowego strawi 125VA

Dodatkowy obieg z bypassem do 
kolektora kotłowego strawi 125VA

Bypass, (pełniący funkcje 
sprzęgła hydraulicznego), 
wykonany ze stali nie-
rdzewnej 1.4301 z ręcznym 
odpowietrznikiem ½” i 
zaślepką ½”, w komplecie 
izolacja EPP. 
Podłączenie: gwint 
zewnętrzny 1”  z płaskim 
uszczelnieniem.

Bypass (jako sprzęgło hydrauliczne) 
do kolektora kotłowego strawi 125VA

K O L E K T O R Y  K O T L O W E  I  G R U P Y  P O M P O W E  S T R A W I  1 2 5 V A

Zawory kulowe 
Element do połączenia dwóch 
kolektorów Strawi 125VA

Połączenia: 
 » przyłącze (zasilanie i po-
wrót) 1½" z płaskim 
uszczelnieniem

 » złącza do kolektorów 11/4" 
gwint zewnętrzny

Wersja Nr artykułu
G11/4" × G1" 26-004300
G11/2" × G11/4" 26-004400

Zawory kulowe do Strawi 125VA (kpl 
=2szt)

 »  gwint wewnętrzny 1" lub 11/4"
 »  gwint zwenetrzny 11/4" lub 1½"         
 »  (płaskie uszczelnienie)
 »  komplet uszczelek

Połączenie: gwint ze-
wnętrzny 1” z o-ringiem 
Obiegi grzewcze: śrubunek 
1”  lub 1 ½” z płaskim 
uszczelnieniem

Połączenie: gwint ze-
wnętrzny 1” z o-ringiem 
Obiegi grzewcze: śrubunek 
1”  lub 1 ½” z płaskim 
uszczelnieniem

Maks. przepływy: 0,45 m3/h, 
10,5 kW przy Δt 20K pręd-
kość przepływu 0,36 m/s
1,25m3/h, 29 kW przy Δt 20K 
prędkość przepływu 1 m/s.

Ilość grup grzewczych 2 3 4 5
Długość z izolacją w mm 561 811 1061 1311
Nr artykułu  125-25 72-017612 72-017613 72-017614 72-017615
Nr artykułu  125-40 72-017622 72-017623 72-017624 72-017625
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Grupa pompowa Strawi 125VA z izolacją Typ FW 
dla 1 obiegu grzewczego z regulacja stałowartościową do 10 kW przy Δt 10K, 
przy prędkości przepływu 0,5m/s

Grupa pompowa Strawi 125VA z izolacją Typ HK 
dla 1 nieregulowanego do 20 kW przy Δt 20K, przy prędkości przepływu 0,5 m/s

Grupa pompowa Strawi 125VA z izolacją Typ MK 
dla 1 regulowanego obiegu grzewczego z trójdrożnym zaworem mieszającym 
1” z bypassem do 10 kW przy Δt 10K, przy prędkości przepływu 0,5 m/s

Grupa pompowa Strawi 125VA z izolacją Typ FWR 
do podniesienia temperatury czynnika grzewczego na powrocie do korła do 30 
kW przy Δt 20K, przy prędkości przepływu 0,5m/s

Typ MK0 MK7
Pompa obiegowa Brak Wilo Para 15-130/6

Zabudowa pompy 130/180mm 130mm
Producent --- Wilo
Klasa energetyczna --- A
Regulacja/Ciśnienie różnicowe --- elektroniczna/ regulowane 
Nr artykułu 130mm 72-110100 72-110510
Nr artykułu 180mm 72-207014 ---

Typ FWR0 FWR7
Pompa obiegowa Brak Wilo Para 15-130/6

Zabudowa pompy 130/180mm 130mm
Producent --- Wilo
Klasa energetyczna --- A
Regulacja/Ciśnienie różnicowe --- Elektroniczna/regulowane
Nr artykułu 130mm 72-130110 72-130410
Nr artykułu 180mm 72-207018 ---

 » zawory kulowe DN 25 na 
zasilaniu i powrocie z ter-
mometrem 0-120°C

 » dodatkowy zawór kulowy 
na zasilaniu 

 » zawór zwrotny w zaworze 
kulowym na zasilaniu

 » rura dystansowa pod za-
budowę pompy 25/180 
lub 15/130 

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry,

 » Całość kompletnie zmon-
towana i zapakowana 
w karton ochronny.

Przyłącza:  
 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1”, 

 » od góry - pół-śrubunek 1” 
z płaskim uszczelnieniem. 

Typ HK0 HK7
Pompa obiegowa Brak Wilo Para 15-130/6
Zabudowa pompy 130/180mm 130mm
Producent --- Wilo
Klasa energetyczna --- A
Regulacja/ Ciśnienie różnicowe   --- elektroniczna/ regulowane 
Nr artykułu 130 mm 72-100100 72-101400
Nr artykułu 180 mm 72-207011 ---

Typ FW0 FW7
Pompa obiegowa Brak Wilo Para 15-130/6
Zabudowa pompy 130/180mm 130mm
Producent --- Wilo
Klasa energetyczna --- A
Regulacja/Ciśnienie różnicowe --- elektroniczna/ regulowane 
Nr artykułu 130 mm 72-120110 72-121510
Nr artykułu 180 mm 72-207017 ---

 » zawory kulowe DN 25 na 
zasilaniu i powrocie z ter-
mometrem 0-120°C

 » dodatkowy zawór kulowy 
na zasilaniu 

 » zawór zwrotny w zaworze 
kulowym na zasilaniu

 » rura dystansowa pod za-
budowę pompy 25/180 
lub 15/130 

 » 3-drogowy zawór miesza-
jący DN 25 z bypassem 
KVS 7,20/10,75 

 » siłownik 230V/24V(regula-
cja stałowartościowa), za-
kres nastaw 25-45°C

 » ogranicznik temperatury 
STB ustawiony na 55°C

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry,

 » zawory kulowe DN 25 na 
zasilaniu i powrocie z ter-
mometrem 0-120°C

 » dodatkowy zawór kulowy 
na zasilaniu 

 » zawór zwrotny w zaworze 
kulowym na zasilaniu

 » rura dystansowa pod za-
budowę pompy 25/180 
lub 15/130 

 » 3-drogowy zawór miesza-
jący DN 25 z bypassem 
KVS 7,20/10,75 

 » siłownik 230V,
 » izolacja EPP z otworami na 
termometry,

 » Całość kompletnie zmon-
towana i zapakowana 
w karton ochronny.

Przyłącza: 
 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1”, 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

K O L E K T O R Y  K O T L O W E  I  G R U P Y  P O M P O W E  S T R A W I  1 2 5 V A 

 » od góry - pół-śrubunek 1” 
z płaskim uszczelnieniem. 

Opcjonalnie:  
 » dostawa z pompą Wilo 
Para 15-130/6 

 » dostawa z rurą dystanso-
wą ¾” dł .110 mm pod licz-
nik ciepła 

Opcjonalnie: 
 » dostawa z pompą Wilo 
Para 15-130/6 

 » dostawa z rurą dystan-
sową ¾” dł .110 mm pod 
licznik ciepła 

 » Całość kompletnie zmon-
towana i zapakowana 
w karton ochronny.

Przyłącza:  
 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1”, 

 » od góry - pół-śrubunek 1” 
z płaskim uszczelnieniem. 

Opcjonalnie:  
 » dostawa z pompą Wilo 
Para 15-130/6 

 » dostawa z rurą dystan-
sową ¾” dł. 110 mm pod 
licznik ciepła 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

 » zawory kulowe DN 25 na 
zasilaniu i powrocie z ter-
mometrem 0-120°C

 » dodatkowy zawór kulowy 
na zasilaniu 

 » zawór zwrotny w zaworze 
kulowym na zasilaniu

 » rura dystansowa pod za-
budowę pompy 25/180 
lub 15/130 

 » 3-drogowy zawór miesza-
jący DN 25 z bypassem 
KVS 7,20/10,75 

 » siłownik 230V/24V (regu-
lacja stałowartościowa), 
zakres nastaw 20-70°C

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry,

 » Całość kompletnie zmon-
towana i zapakowana w 
karton ochronny .

Przyłącza: 
 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1”, 

 » od góry - pół-śrubunek 1” 
z płaskim uszczelnieniem. 

Opcjonalnie:  
 » dostawa z pompą Wilo 
Para 15-130/6 

 » dostawa z rurą dystan-
sową ¾” dł .110 mm pod 
licznik ciepła 
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S P R Z Ę G Ł A  Z E  S T A L I  N I E R D Z E W N E J

Sprzęgło DN 50 (do 70 kW przy Δt 20 K) ,  
4 króćce z gwintem wewnętrznym 1” lub 
półśrubunkiem  1 1/4” , mufka ½” (na czujnik 
temperatury), zawór odpowietrzający  i 
kurek spustowy ½” z izolacja piankową EPP. 
maksymalne ciśnienie robocze: 6 bar 
maksymalna temperatura robocza 100°C

Sprzęgło ze stali nierdzewnej z izolacją
do kotłów małej mocy

Typ 60/4 60/5 60/6
Przyłącza gwint. wewnętrzny. 1” Pół-śrubunek 5/4” GW 1”/ Pół-srubunek 5/4”
Nr artykułu 52-806304 52-806305 52-806306
Nr artykułu z sep. cząst. magn. 52-816304 52-816305 52-816306
Przepływ w m3/h 1000 1500 2250 1000 2000 3000 1000 1500 2250
Moc w kW przy Δt 20K 23 35 53 23 46 70 23 35 63
Strata ciśnienia w mbar 3 7 15 2 6 14 3 7 15
Prędkość przepływu w m/s 0,14 0,21 0,31 0,14 0,27 0,41 0,14 0,21 0,31

Nr artykułu 
52-807805

Uchwyt  ścienny

Komplet uchwytów ściennych do sprzęgła 
60/4 i 60/5 z zestawem śrub i podkładek.

typ 60/4

 krućce:
 4x gwint wewnetrzny 1"

typ 60/5

krućce: 
4x pół śrubunek 1 1/4" gwint wewnetrzny

typ 60/6

krućce:
2x gwint wewnetrzny 1"
2x  pół śrubunek 1 1/4" gwint wewnetrzny

odpowietrznik ręczny lub automatyczny

króćce GW 1”  lub półśrubunek 1 1/4” 

króćce GW 1”  lub półśrubunek 1 1/4” króćce GW 1”  lub półśrubunek 1 1/4” 

króćce GW 1”  lub półśrubunek 1 1/4” 

korek napełniający, opcjonalnie 
z separatorem cząstek 

magnetycznych

gniazdo pod czujnik temperatury
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Grupa pompowa  HK 25/32/40  
z izolacją (bez pompy) do STRAWIOLA 160 VA 
dla 1 nieregulowanego obiegu grzewczego 44 kW przy Δ t 20K 
przy prędkosci przepływu 0,5 m/s

 » 2 zawory kulowe 
1”/11/4”/1½” z ręcznym po-
krętłem i zintegrowanym 
termometrem (0-120°C),

 » profile ze stali nierdzewnej 
z wbudowanym zaworem 
zwrotnym,

 » zawór kulowy do odcina-
nia pompy, 

 » rurę dystansową dł. 180 
mm 1 ½” (2”), 

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry. 

Całość kompletnie 
zmontowana i zapakowana 
w karton ochronny. 

Grupa pompowa  FW 25/32/40 z izolacją  
(bez pompy) do STRAWIOLA 160 VA 
dla 1 obiegu grzewczego z regulacja stałowartościową  
22 kW przy Δ t 10K przy prędkosci przepływu 0,5 m/s

Uchwyt ścienny Strawiola 160VA

Grupa pompowa  MK 25/32/40  
z izolacją (bez pompy) do STRAWIOLA 160 VA 
dla 1 regulowanego obiegu grzewczego 22 kW przy Δ t 10K 
przy prędkosci przepływu 0,5 m/s

 » 2 zawory kulowe 
1”/11/4”/1½” z ręcznym po-
krętłem i zintegrowanym 
termometrem (0-120°C),

 » profile ze stali nierdzewnej 
z wbudowanym zaworem 
zwrotnym,

 » trójdrogowy zawór mie-
szający 1 ½” ze zintegro-
wanym bypassem

 » MK25 – kvs 7,20/10,75
 » MK32 i 40 – kvs 
16,4/18,89,

 » siłownik 230 V,
 » rurę dystansową dł. 180 
mm 1 ½” (2”), 

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry. 

Całość kompletnie 

Typ HK25 HK32 HK40 HK40-2
kW przy Δt 20K 17 27 44 44
Pompa brak brak brak brak
Zabudowa pompy 180mm 180mm 180mm 180mm
Gwint pompy 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2"
Długość zabudowy 386mm 390mm 396 mm 396mm
Gwint ma wyjściu 1” 1 ¼” 1 ½” 1 ½”
Nr artykułu 180mm 73-007001 73-007002 73-007003 73-007007

Typ MK25 MK32 MK40 MK40-2
kW przy Δt 10K 8,5 13,5 22 22
Pompa brak brak brak brak
Zabudowa pompy 180mm 180mm 180mm 180mm
Gwint pompy 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2"
Długość zabudowy 386mm 390mm 396 mm 396mm
Gwint ma wyjściu 1” 1 ¼” 1 ½” 1 ½”
Nr artykułu 180mm 73-007004 73-007005 73-007006 73-007008

Typ FW25 FW32 FW40 FW40-2
kW przy Δt 10K 8,5 13,5 22 22
Pompa brak brak brak brak
Zabudowa pompy 180mm 180mm 180mm 180mm
Gwint pompy 1 ½” 1 ½” 1 ½” 2"
Długość zabudowy 386mm 390mm 396 mm 396 mm
Gwint ma wyjściu 1” 1 ¼” 1 ½”
Nr Artykułu 180mm 73-027025 73-027032 73-027040 73-027042

 » 2 zawory kulowe 
1”/11/4”/1½” z ręcznym po-
krętłem i zintegrowanym 
termometrem (0-120°C),

 » profile ze stali nierdzewnej 
z wbudowanym zaworem 
zwrotnym,

 » trójdrogowy zawór mie-
szający 1 ½” ze zintegro-
wanym bypassem 

 » FW25 – kvs 7,20/10,75 
 » FW32 i 40 – kvs 
16,4/18,89,

 » siłownik 230 V,
 » rurę dystansową dł. 180 
mm 1 ½” (2”),

 » izolacja EPP z otworami na 
termometry. 

Całość kompletnie 

zmontowana i zapakowana 
w karton ochronny. 
Przyłącza: 

 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1 ½”, 

 » od góry - pół-śrubunek 
1”/11/4”/1½” z płaskim 
uszczelnieniem. 

Opcjonalnie: 
 » dostawa z rurą dystanso-
wą ¾” dł.130 mm pod licz-
nik ciepła. 

Na miejscu budowy należy 
zamontować w miejsce 
rury dystansowej 180 mm 
– odpowiednio do potrzeb 
dobraną pompę. 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

Grupa pompowa zbudo-
wana na profilach ze stali 
nierdzewnej X5CrNi18-10 
(Materiał nr: 1.4301) wg 
EN 10088-2, kompletnie 
zmontowana zawierająca: 

Kolektor kotłowy ze stali nierdzewnej  
STRAWIOLA 160 VA z izolacją 
komory kolektora rozdzielaone termicznie 85 kW przy Δt 20K  
przepływ 3,6 m3/h przy prędkosci przepływu 0,5 m/s

Kolektor kotłowy z termicz-
nie rozdzielonymi komo-
rami  ze stal nierdzewnej 
(materiał: 1.4301), króćce 
ustawione linearnie; izolacja 
EPP (zgodnie z EED) z wy-
cięciami na króćce.  Króćce 
przyłączeniowe obiegów 
grzewczych – śrubunki 
1 1/2" z płaskim uszczelnie-
niem skierowane do góry; 

rozstaw 160 mm. Przyłącze 
do kotła z boku (z lewej 
lub prawej) z śrubunki 2” 
z płaskim uszczelnieniem, 
2 zaślepki 2”. Dostępne są 
kolektory z 2, 3, 4 obiegami 
grzewczymi i rozszerzenia 
(kolektory można skręcać). 
Na wejściu: 
śrubunek 2” z płaskim 
uszczelnieniem. 

Obiegi grzewcze: 
śrubunek 1 ½”  z płaskim 
uszczelnieniem. 

Ilość grup grzewczych 2 3 4
Długość całkowita z izolacją w mm 637 957 1277
Nr artykułu 73-000002 73-000003 73-000004

zmontowana i zapakowana 
w karton ochronny. 
Przyłącza: 

 » od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1 ½”, 

 » od góry - pół-śrubunek 
1”/11/4”/1½” z płaskim 
uszczelnieniem. 

Opcjonalnie: 
 » dostawa z rurą dystan-
sową ¾” dł. 130 mm pod 
licznik ciepła. 

Na miejscu budowy należy 
zamontować w miejsce 
rury dystansowej 180 mm 
– odpowiednio do potrzeb 
dobraną pompę. 

Przyłącza: 
 »  od dołu - gwint zewnętrz-
ny 1 ½”, 

 »  od góry - pół-śrubu-
nek 1”/11/4”/1½” z płaskim 
uszczelnieniem. 

Opcjonalnie: 
 » dostawa z rurą dystan-
sową ¾” dł. 130 mm pod 
licznik ciepła. 

Na miejscu budowy należy 
zamontować w miejsce 
rury dystansowej 180 mm 
– odpowiednio do potrzeb 
dobraną pompę. 

K O L E K T O R Y  K O T L O W E  I  G R U P Y  P O M P O W E  S T R A W I O L A  1 6 0 V A

Uchwyt ścienny do zamoco-
wania kolektora kotłowego 
Strawiola 160VA, materiał 
stal ocynkowana, z zesta-
wem śrub i podkładek.

Odległość od ściany do 
środka rozdzielacza: 200 
mm (do 5 grup grzewczych 
2 szt., powyzej 3 szt.).

Nr artykułu 
73-007400
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Rozdzielacz sanitarny typ 22 ze stali nierdzewnej 1.4401

Rozdzielacz sanitarny DN 50 typ HEG24 wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401

Rozdzielacz sanitarny DN 50 typ HEG25 wykonany ze stali nierdzewnej 1.4401

Rozdzielacz sanitarny typ 23 ze stali nierdzewnej 1.4401 z zaworami odcinającymi

Belka rozdzielacza wykonanaze stali 
nierdzewnej materiał X5CrNi 17-12-2 
(surowiec nr 1.4401) zgodnie z DIN EN 
10088 , rozstaw króćców: 50 mm 

 » na wejściu: zintegrowany półśrubunek 
G1 z płaskim uszczelnieniem, materiał: 
mosiądz niklowany, 

 » na wyjściu: nyple przyłączeniowe G ¾” 

Belka rozdzielacza DN 50 wykonana ze 
stali nierdzewnej materiał  X5CrNi 17-
12-2 (surowiec nr 1.4401) zgodnie z DIN 
EN 10088, rozstaw króćców: 125 mm,

 » na wejściu: zintegrowany półśrubunek 
G1 1/4” z płaskim uszczelnieniem, materiał: 
mosiądz niklowany,

 » na wyjściu: krócce przyłączeniowe z (stal 
nierdzewna) z półśrubunkiem G1” gwint 
wewnętrzny (mosiądz niklowany)

Belka rozdzielacza DN 50 wykonana ze  
stali nierdzewnej materiał  X5CrNi 17-
12-2 (surowiec nr 1.4401) zgodnie z DIN 
EN 10088, rozstaw króćców: 125 mm,

 » na wejściu: zintegrowany półśrubunek 
G1 ½” z płaskim uszczelnieniem, materiał: 
mosiądz niklowany,

 » na wyjściu: krócce przyłączeniowe z (stal 
nierdzewna) z półśrubunkiem G1 1/4” 
gwint wewnętrzny (mosiądz niklowany),

 » dla rozdzielacza z 2-obiegowego: 1x po-
jedyńcze uchwyt 32 mm z wkładką tłu-
miącą hałas łącznie z kompletem śrub, 
kołków i uszczelek, 

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny.

 » belka zakończona zaślepką G 1”, stal nie-
rdzewna  V4A (materiał 1.4401),

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny.

Wyposażenie dodatkowe:
 » uchwyty pojedyncze.

 » belka zakończona zaślepką G1, stal nie-
rdzewna  V4A (materiał 1.4401),

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 
względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny.

Wyposażenie dodatkowe:
 » uchwyty pojedyncze.

wyjścia 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Długość  w mm 135 190 245 300 355 410 465 52 575
Nr artykułu 51-002202 51-002203 51-002204 51-002205 51-002206 51-002207 51-002208 51-002209 51-002210

wyjścia 2 3 4 5 6 7 8 9 10
Długość  w mm 135 190 245 300 355 410 465 52 575
Nr artykułu 51-002302 51-002303 51-002304 51-002305 51-002306 51-002307 51-002308 51-002309 51-002310

wyjścia 2 3 4 5 6
Długość  w mm 319 444 569 694 819
Nr artykułu 52-002402 52-002403 52-002404 52-002405 52-002406

wyjścia 2 3 4 5 6
Długość  w mm 264 389 514 639 764
Nr artykułu 52-002502 52-002503 52-002504 52-002505 52-002506

maks. temperatura robocza: 80ºC
maks. ciśnienie robocze:10 bar
maks. przepływ: 5,7 m3/h   

maks. temperatura robocza: 80ºC
maks. ciśnienie robocze:10 bar
maks. przepływ: 14,4 m3/h   

maks. temperatura robocza: 80ºC
maks. ciśnienie robocze: 10 bar
maks. przepływ: 14,4 m3/h   

maks. temperatura robocza: 80ºC
maks. ciśnienie robocze:10 bar
maks. przepływ: 5,7 m3/h   
  

Belka rozdzielacza wykonana ze stali 
nierdzewnej materiał X5CrNi 17-12-2 
(surowiec nr 1.4401) zgodnie z DIN EN 
10088, rozstaw króćców: 50 mm

 » na wejściu: zintegrowany półśrubunek 
G1 z płaskim uszczelnieniem materiał: 
mosiądz niklowany,

 » na wyjściu: nyple przyłączeniowe G ¾” 

gwint zewnętrzny, wewnątrz eurokonus 
zgodnie z DIN EN 16313, stal nierdzewna  
V4A (surowiec 1.4401),

 » zawory odcinające materiał 1.4401 z zie-
lonym pokrętłem, w komplecie znaczniki 
(czerwone i niebieskie),

 » belka zakończona zaślepką G ¾”, stal nie-
rdzewna  V4A (materiał 1.4401),

 » całość zmontowana, sprawdzona pod 

gwint zewnętrzny, wewnątrz eurokonus 
zgodnie z DIN EN 16313, stal nierdzewna  
V4A (surowiec 1.4401),

 » belka zakończona zaślepką G ¾”, stal nie-
rdzewna  V4A (materiał 1.4401),

 » 2x pojedyncze uchwyty 32 mm z wkładką 
tłumiącą hałas łącznie z kompletem śrub, 
kołków i uszczelek, 

względem szczelności i zapakowana 
w karton ochronny.

Wyposażenie dodatkowe:
 » 2x pojedyncze uchwyty 32 mm z wkładką 
tłumiącą hałas łącznie z kompletem śrub, 
kołków i uszczelek,

 » dla rozdzielacza z 2-obiegowego: 1x po-
jedynczy uchwyt 32 mm z wkładką tłu-
miącą hałas łącznie z kompletem śrub, 
kołków i uszczelek.

R O Z D Z I E L A C Z E  S A N I T A R N E
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Friwara W - stacja mieszkaniowa CWU 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

Friwara W-HT stacja mieszkaniowa CWU i CO 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej + ogrzewanie wysokotemperaturowe

Friwara W-FBR stacja mieszkaniowa CWU i ogrzewanie płaszczyznowe 
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej + ogrzewanie płaszczyznowe ze stałowartościową regulacją temperatury 

Friwara W-FBR-HT stacja mieszkaniowa CWU, ogrzewanie płaszczyznowe i CO  
Przygotowanie ciepłej wody użytkowej + ogrzewanie płaszczyznowe ze stałowartościową regulacja temperatury + ogrzewanie 
wysokotemperaturowe

Friwara Z - stacja CWU
Centralne przygotowanie ciepłej wody użytkowej 

Model Friwara W 22l/min UP Friwara W 32l/min UP Friwara W 22l/min AP Friwara W 32l/min AP
Nr artykułu 31-211000 31-311000 31-221000 31-321000

Model Friwara W-HT 22l/min UP Friwara W-HT 32l/min UP Friwara W-HT 22l/min AP Friwara W-HT 32l/min AP
Nr artykułu 31-210500 31-310500 31-220500 31-320500

Model Friwara W-FBR 22l/min UP Friwara W-FBR 32l/min UP Friwara W-FBR 22l/min AP Friwara W-FBR 32l/min AP
Nr artykułu 31-210100 31-310100 31-220100 31-320100

Model Friwara W-FBR–HT 22l/min UP Friwara W-FBR-HT 32l/min UP Friwara W-FBR-HT 22l/min AP Friwara W-FBR-HT 32l/min AP
Nr artykułu 31-210400 31-310400 31-220400 31-320400

Model Friwara Z 22l/min Friwara Z 32l/min Friwara Z 42l/min Friwara Z 52l/min
Nr artykułu 30-210000 30-310000 30-410000 30-510000

Gotowa do podłączenia, 
zmontowana elektrycznie 
i hydraulicznie kompaktowa 
stacja mieszkaniowa do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej. Przygotowanie 

Gotowa do podłączenia, 
zmontowana elektrycznie 
i hydraulicznie kompaktowa 
stacja mieszkaniowa do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i podłączenia obie-

Gotowa do podłączenia, 
zmontowana elektrycznie 
i hydraulicznie kompaktowa 
stacja mieszkaniowa do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i podłączenia obie-

Gotowa do podłączenia, 
zmontowana elektrycznie 
i hydraulicznie kompaktowa 
stacja mieszkaniowa do 
przygotowania ciepłej wody 
użytkowej i podłączenia obie-
gów grzewczych niskotem-

Stacja umożliwia przygoto-
wanie ciepłej wody użytkowej 
dzięki wykorzystaniu przepły-
wu przez płytowy wymiennik 
ciepła. Regulator zapewnia 

ciepłej wody odbywa się 
na zasadzie przepływu 
przez płytowy wymiennik 
ciepła ze stali nierdzewnej 
w bezpośredniej bliskości 
punktów poboru. Regulator 

gów grzewczych wysokotem-
peraturowych. Przygotowanie 
ciepłej wody odbywa się na 
zasadzie przepływu przez 
płytowy wymiennik ciepła ze 
stali nierdzewnej w bezpo-

gów grzewczych niskotem-
peraturowych (ogrzewania 
płaszczyznowego). Przygoto-
wanie ciepłej wody odbywa 
się na zasadzie przepływu 
przez płytowy wymiennik 

peraturowych (ogrzewania 
płaszczyznowego) oraz obie-
gów grzewczych wysokotem-
peraturowych. Przygotowanie 
ciepłej wody odbywa się na 
zasadzie przepływu przez 
płytowy wymiennik ciepła ze 

stabilność temperatury 
ciepłej wody, która może być 
ustawiona w zakresie od 45°C 
do 60°C.
Znaczna długość cieplna 

gwarantuje stabilność 
temperatury ciepłej wody, 
która może być ustawiona 
w zakresie od 45°C do 60°C.
Wymiary rur i wymiennika 
ciepła zapewniają niskie 

średniej bliskości punktów 
poboru. Regulator gwaran-
tuje stabilność temperatury 
ciepłej wody, która może 
być ustawiona w zakresie od 
45°C do 60°C. Wymiary rur i 

ciepła ze stali nierdzewnej 
w bezpośredniej bliskości 
punktów poboru. Regulator 
gwarantuje stabilność 
temperatury ciepłej wody, 
która może być ustawiona 

stali nierdzewnej w bezpo-
średniej bliskości punktów 
poboru. Regulator gwaran-
tuje stabilność temperatury 
ciepłej wody, która może 
być ustawiona w zakresie od 
45°C do 60°C.Wymiary rur 

wymiennika płytowego 
gwarantuje, przy niskiej tem-
peraturze powrotu, wysoką 
wydajność. W zależności 
od modelu można uzyskać 

straty ciśnienia. Stacja 
dostarczana jest w szafce 
podtynkowej (UP) lub na-
tynkowej (AP) lakierowanej 
na biało.Wymiennik płytowy 
ze stali nierdzewnej z lutami 

wymiennika ciepła zapew-
niają niskie straty ciśnienia. 
Stacja dostarczana jest w 
szafce podtynkowej (UP) lub 
natynkowej (AP) lakierowanej 
na biało. Wymiennik płytowy 

w zakresie od 45°C do 60°C.
Wymiary rur i wymiennika 
ciepła zapewniają niskie straty 
ciśnienia. Stacja dostarczana 
jest w szafce podtynkowej 
(UP) lub natynkowej (AP) 

i wymiennika ciepła zapew-
niają niskie straty ciśnienia. 
Stacja dostarczana jest w 
szafce podtynkowej (UP) lub 
natynkowej (AP) lakierowanej 
na biało.Wymiennik płytowy 
ze stali nierdzewnej z lutami 

do 52l/min poboru ciepłej 
wody użytkowej. Wymiennik 
płytowy ze stali nierdzewnej 
z lutami z miedzi lub z lutami 
ze stali nierdzewnej.

z miedzi lub z lutami ze stali 
nierdzewnej. 
Wersja podstawow: bez 
cyrkulacji, wersja rozszerzona: 
z cyrkulacją.

ze stali nierdzewnej z lutami 
z miedzi lub z lutami ze stali 
nierdzewnej. 
Wersja podstawowa: bez 
cyrkulacji, wersja rozszerzona: 
z cyrkulacją.

lakierowanej na biało.
Wymiennik płytowy ze 
stali nierdzewnej z lutami 
z miedzi lub z lutami ze stali 
nierdzewnej.

z miedzi lub z lutami ze stali 
nierdzewnej.
Wersja podstawowa: bez 
cyrkulacji, wersja rozszerzona: 
z cyrkulacją

Wersja podstawowa: bez 
cyrkulacji, wersja rozszerzona: 
z cyrkulacją

S T A C J E  M I E S Z K A N I O W E



LIDER
NOWOCZESNYCH 
ROZWIĄZAŃ

Pol-Strawa Sp. z o.o 
40-301 Katowice
ul. Siemianowicka 24a
tel. +48 32 351 61 79
e-mail: biuro@strawa.com.pl

Zastrzegamy sobie prawo do błędów w druku i modyfikacji danych technicznych produktów. 

Przedstawione w katalogu zdjęcia mają charakter ilustracyjny i mogą różnić się w wyglądzie wyposażenia.  

Aktualną ofertę można uzyskać u naszych przedstawicieli oraz w biurze handlowym.

LIDER
NOWOCZESNYCH 
ROZWIĄZAŃ

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej  
do ogrzewania grzejnikowego i podłogowego

Rozdzielacze sanitarne

Zespoły zmieszania pompowego

Osprzęt elektryczny  
przewodowy i bezporzewodowy 

Rozdzielacze kotłowe ze stali nierdzenej 
grupy pompowe, sprzęgła hydrauliczne

Rozdzielacze przemysłowe i solankowe

Szafki podtynkowe i natynkowe

www.strawa.com.pl
Doradca Techniczno – Handlowy 
Tel: +48 782 977 236
mail: dth@strawa.com.pl

Doradca Techniczno – Handlowy 
Tel: +48 730 807 603
mail: dth1@strawa.com.pl


