Armatura Premium + Systemy
„Multiblock” – armatura do grzejników i do równoległego
podłàczenia grzejnika i p´tli ogrzewania płaszczyznowego
Przeglàd produkcji

„Multiblock T / TF” - armatura do grzejników

Armatura „Multiblock T” to praktyczna kombinacja zaworu termostatycznego i podwójnego przyłàcza grzejnikowego, stosowana do
podłàczenia do instalacji grzejnika, którego
rozstaw osi króçców zasilania i powrotu wynosi 50 mm.
Kierunek przepływu (w przypadku „Multiblock T/TF”) nie ma wpływu na prac´ armatury i w zwiàzku z tym istnieje mo˝liwoÊç dowolnego podłàczenia zasilania i powrotu.
W przypadku zastosowania armatury „Multiblock T” o figurze prostej lub przyłàcza „Multiblock TF” termostat mo˝e byç zamontowany po prawej lub lewej stronie armatury.
Armatura z mosiàdzu, poniklowana z zewnàtrz. Wrzeciono ze stali nierdzewnej,
uszczelnione z u˝yciem dwóch oringów.
Mi´kkie uszczelnienie połàczenia z grzejnikiem.
Wykonania do instalacji 1- lub 2-rurowych:
– „Multiblock T”, figura kàtowa lub prosta
– „Multiblock TF”, z mo˝liwoÊcià dopasowania kàta podejÊcia
– do grzejników z gwintem zewn´trznym
G 3⁄4 lub z gwintem wewn´trznym Rp 1⁄2
Zalety:
– mo˝liwoÊç łàczenia z rurami dowolnego rodzaju
– zastosowanie armatury w funkcji zaworu
termostatycznego z nastawà wst´pnà
– dowolna orientacja zasilania i powrotu
(T/TF)
– pewnoÊç szczelnoÊci dzi´ki zastosowaniu
uszczelnienia mi´kkiego
– maskownice dekoracyjne w kolorze białym,
chromowanym lub inox (ilustr. 1 i 2)

1

1 „Mulltiblock T” z termostatem „pinox H”
i maskownicà dekoracyjnà
2 Schemat ideowy systemu z armaturà „Multiblock T” i „Unibox RTL”
3 Przyłàcza „Multiblock T”

„Multiblock T”

„Unibox RTL”

Ogrzewanie płaszczyznowe
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„Multiblock T-RTL” – armatura do równoległego podłàczenia
grzejnika i p´tli ogrzewania płaszczyznowego

Armatura „Multiblock T-RTL” to kombinacja
zaworu termostatycznego z nastawà wst´pnà, zaworu odcinajàcego powrotnego oraz
ogranicznika temperatury powrotu (RTL). Zastosowanie w instalacji 2-rurowej.
Zawór termostatyczny z zamontowanym termostatem regulujà temperatur´ pomieszczenia. Temperatura płyty ogrzewania płaszczyznowego jest ograniczana niezale˝nie od zaworu termostatycznego, poprzez ograniczenie temperatury powrotu na zintegrowanym
ograniczniku. Korpus armatury z mosiàdzu,
niklowany.
Zalety:
– idealna kombinacja do regulacji temperatury grzejnika i ogrzewania płaszczyznowego
– niezale˝na regulacja grzejnika i temperatury posadzki za pomocà jednej armatury
– odci´cie
– mo˝liwoÊç wst´pnego zdławienia przepływu
– mo˝liwoÊç ustawienia temperatury powrotu
z p´tli podłogowej
1 „Multiblock T-RTL” z termostatem „Uni SH”
i maskownicà dekoracyjnà
2 Schemat ideowy systemu z armaturà „Multiblock T-RTL” z regulacjà temperatury posadzki
3 Armatura „Multiblock T-RTL”
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„Multiblock T-RTL”

Ogrzewanie płaszczyznowe
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„Multiblock T / TF / T-RTL”
Wykonania i wymiary

„Multiblock T“,
do instalacji
2-rurowej

„Multiblock T“,
do instalacji
1- lub 2-rurowej

„Multiblock T“,
do instalacji
1- lub 2-rurowej

Figura prosta

do grzejnika z gwintem zewn. G 3⁄4

Figura
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Figura

antracytowa
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inox

118 40 90

biała
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chromowana

118 40 97

118 40 24

do grzejnika z gwintem wewn. Rp 1⁄2

Figura
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prosta

Figura

antracytowa
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inox

118 40 91

biała
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chromowana
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„Multiblock TF“, z mo˝liwoÊcià zmiany
kàta podejÊcia
do grzejnika
z gwintem
zewn. G 3⁄4

118 40 35

Zakres zastosowania:
max. ciÊnienie robocze ps: 10 bar (PN 10)
temperatura robocza ts: 2 °C do 120 °C
zalecany zakres ciÊnienia ró˝nicowego: 30
do 200 mbar

„Multiblock TF“, z mo˝liwoÊcià zmiany
kàta podejÊcia

118 40 25

do grzejnika
z gwintem
wewn. Rp 1⁄2

„Multiblock TF” (mo˝liwoÊç zmiany kàta
podejÊcia) do 1- lub 2-rurowych instalacji
c.o.
funkcje:
– regulacja
– mo˝liwoÊç wst´pnego zdławienia przepływu
– odci´cie
– opró˝nianie / napełnianie
– mo˝liwoÊç zmiany kàta podejÊcia
W stanie wysyłkowym przyłàcze ustawione
do pracy w instalacji 2-rurowej
(mo˝liwoÊç przestawienia do pracy w instalacji 1-rurowej).

Figura kàtowa
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118 40 84

kàtowa

„Multiblock T”
do 1- lub 2-rurowych instalacji c.o.
funkcje:
– regulacja
– mo˝liwoÊç wst´pnego zdławienia przepływu
– odci´cie
W stanie wysyłkowym przyłàcze jest ustawione do pracy w instalacji 2-rurowej
(mo˝liwoÊç przestawienia do pracy w instalacji 1-rurowej).

118 40 23

118 40 14

kàtowa

„Multiblock T”
do 2-rurowych instalacji c.o.
funkcje:
– regulacja
– mo˝liwoÊç wst´pnego zdławienia przepływu
– odci´cie
– opró˝nianie / napełnianie

Maskownice dekoracyjne (nr kat.):

Wykonania (nr kat.):

biała

118 40 92

chromowana

„Multiblock T-RTL”
do równoległego podłàczenia grzejnika
i p´tli ogrzewania płaszczyznowego
funkcje:
– regulacja grzejnika i ogrzewania płaszczyznowego
– mo˝liwoÊç wst´pnego zdławienia przepływu
– odci´cie

118 40 93

„Multiblock T-RTL“

„Multiblock T-RTL“

do grzejnika
z gwintem
zewn. G 3⁄4

118 40 16

biała

118 40 87

do grzejnika
z gwintem
wewn. Rp 1⁄2

118 40 86

chromowana

118 40 77
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Zakres zastosowania:
max. ciÊnienie robocze ps: 10 bar (PN 10)
temperatura robocza ts: 2 °C do 70 °C
zalecany zakres ciÊnienia ró˝nicowego: 30
do 200 mbar
1 „Multiblock T”, kierunki przepływu
i wymiary
2 „Multiblock T-RTL”, kierunki przepływu
i wymiary
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