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*Sugerowana cena netto dla instalatora.

Promocja

Regulator stałotemperaturowy ACT 343  
lub ACT 443 wraz z pompą LFP ePCO

Wybierz swój spośród  
dwóch zestawów  
w lepszych cenach

Karta BP GRATIS!

Zestaw 1: kod AFRISO: 67 143 43, kod LFP: A902-32 949 PLN*
Zestaw 2: kod AFRISO: 67 144 43, kod LFP: A902-33 999 PLN*



ZASTOSOWANIE
Regulatory stałotemperaturowe ACT są nowoczesnym 
regulatorem stosowanym w instalacjach do utrzymania 
stałej temperatury wody zmieszanej. Mogą być stosowane 
zarówno na zaworach 3 jak i 4-drogowych. Moment obro-
towy 6 Nm. Zakres obrotu 90°. Przełącznik trybu pracy 
regulatora umożliwia w sytuacji awaryjnej przełączenie  
z trybu automatycznego na ręczny.

ZASTOSOWANIE
Pompa obiegowa sterowana elektronicznie ePCO prze-
znaczona jest do zapewnienia obiegu wody w systemach 
grzewczych. Stosowana jest w instalacjach wodnych  
i wodno - glikolowych ze stałym lub zmiennym 
przepływem oraz w instalacjach gdzie potrzebna jest 
optymalizacja punktu pracy. Jest to produkt który pozwoli 
instalatorowi lub użytkownikowi końcowemu uniknąć 
niepotrzebnego stresu przy zamianie i/lub wyborze nowej 
pompy. Pompa idealnie nadaje się do zastąpienia standar-
dowych pomp „trzybiegowych” ponieważ posiada te same 
przyłącza i parametry.

OPIS
Regulator stałotemperaturowy ACT jest wyposażony  
w przyciski dotykowe do regulacji temperatury oraz 
poruszania się po menu. Szeroki zakres regulacji tempe-
ratury między 0 a 99°C oraz wybór trybu pracy umożliwia 
zastosowanie regulatora zarówno w instalacjach grzew-
czych jak i chłodniczych. Posiada funkcję wyświetlania 
ustawionej temperatury wody zmieszanej lub aktualnej 
temperatury zmierzonej. Dodatkowo regulator ACT 443 
posiada czujnik źródła ciepła oraz przewód elektryczny 
służący do sterowania pracą pompy obiegowej.

OPIS
Jedna pompa ePCO 25/40-70 zastępuje, biorąc pod uwagę 
parametry Q (wydajność) i H (wysokość podnoszenia), 
dwa typy pomp 25/40 i 25/60. Jednosekwencyjny przycisk 
umieszczony na panelu sterującym silnika pompy, pozwala 
na wybranie odpowiedniej charakterystyki stałej lub 
proporcjonalnej z wysokością podnoszenia 4,5 lub 6m.

Pompa ePCO, jako jedna z niewielu pomp elektronicznych 
nowej generacji, ma możliwość odpowietrzenia przez 
korek znajdujący się w silniku pompy. Pozwala to Instala-
torowi zaoszczędzić czas przy jej rozruchu.

Art.-Nr nazwa moment czas obrotu 
o 90°

napięcie  
zasilania

zakres nastawy 
temperatury sterowanie pompą

15 343 00 ACT 343 6 Nm 120 s 230 V AC 0 ÷ 99ºC -
15 443 00 ACT 443 6 Nm 120 s 230 V AC 0 ÷ 99ºC •

Typ pompy wydajność ciśnienie  
robocze

wysokość  
podnoszenia

średnica  
przyłączy

temperatura 
czynnika współczynnik EEI

ePCO 25/40-70 do 3,3 m3/h 1,0 MPa do 7 m 1” +2 do 95°C 0,23


