Akcesoria
Pilot R100

Ręczny pilot służący do bezprzewodowej komunikacji z pompami typu POe. Wyposażony w wielofunkcyjny wyświetlacz do przedstawiania danych pompy i parametrów nastaw. Pilot nastawia
pompę i umożliwia odczyt chwilowych danych roboczych.
Pilot umożliwia wprowadzenie do pompy nastaw oraz odczyt chwilowych danych roboczych.

Układ zabezpieczający UZ

Układ zabezpieczający UZ 1 przeznaczony jest do pomp bezdławnicowych typu PO i PW
stosowanych w instalacjach c.o. i c.w.u. Jego zadaniem jest wyeliminowanie pracy pompy
„na sucho”. Wbudowany układ elektryczny wyłacza pompę, jeżeli w pompie lub instalacji nie
ma wody. Całkowite zabezpieczenie pompy przed suchobiegiem można uzyskać przy zasto
sowaniu układu UZ 1 i odpowietrznika zamontowanego w instalacji.
Układ montowany jest w gniazdo w korpusie pompy a przewód wprowadzany jest do puszki
zaciskowej po przeciwnej stronie przewodu zasilającego pompę.

Kołnierze TZ 104

Żeliwne kołnierze przeznaczone do montażu domowych pomp kołnierzowych w instalacjach centralnego ogrzewania, wersjach z gwintem zewnętrznym i wewnętrznym.

Przyłącza gwintowane

Stosowane do montażu gwintowanych pomp obiegowych i cyrkulacyjnych w instalacjach. Dostępne
w różnych wykonaniach materiałowych i gabarytowych

Przyłącza kołnierzowe

Kołnierze do przypawania w celu montażu dużych pomp kołnierzowych. Oferowane do różnych
ciśnień pracy i parametrów wymiarowych instalowanych pomp.
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Akcesoria
Zawory kulowe ZK

Zawory kulowe służą do szybkiego odcinania przepływu czynnika roboczego instalacji

Filtry osadnikowi FO

Filtry osadnikowi z wkładem filtrującym przeznaczone są do ochrony pomp oraz innych urządzeń
instalacji przed szkodliwym oddziaływaniem zanieczyszczeń mechanicznych zawartym w czynniku
roboczym. Budowa filtra umożliwia szybkie i proste usunięcie zebranych zanieczyszczeń. Podczas
montażu należy zwrócić uwagę na kierunek przepływu czynnika, który powinien być zgodny
z oznaczeniem na korpusie filtra.

Zawory różnicowe ZR

Zawory różnicowe przeznaczone do montażu w instalacjach grawitacyjnych centralnego ogrzewania, w których zamontowano pompę. Zabezpieczają instalację i pompę przed uszkodzeniem
wskutek przegrzania i wzrostu ciśnienia, które może wystąpić przypadku zatrzymania pompy
(np. braku zasilania lub z powodu awarii).

Zawory zwrotne ZZ

Zawory zwrotne służą do zabezpieczenia pomp oraz instalacji przed wstecznym przepływem czynnika pompowanego. Przy montażu zaworów należy zwrócić na kierunek przepływu czynnika, który
powinien być zgodny z oznaczeniem na korpusie.

Moduł przekaźnikowy SZP

Moduł przekaźnika typu SZP przeznaczony jako dodatkowe wyposażenie pomp typu PO(s,t,u,w)
i PW(s,t,w,u) i udostępnia następujące funkcje:
- zintegrowana funkcja zabezpieczenia silnika,
- sygnalizator alternatywnie jako wskazanie pracy lub zakłóceń,
Budowa modułu powoduje, że wszelkie zewnętrzne zabezpieczenia silnika są zbędne.
Moduł przekaźnika montowany jest w skrzynce zaciskowej po wyjęciu standardowego modułu.
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