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Prezentacja firmowa

Dodatkowe zalety zaworów grzejniko-

wych:

Mo liwo  przezbrojenia zaworu zasila-

j cego na odcinaj cy;

Kilkustopniowe zabezpieczenie przed 

przeciekaniem na grzybku i trzpieniu;

Mo liwo  wymiany pier cieni uszczel-

niaj cych typu „O” wymiar 10,4 × 2 w ra-

zie wyeksploatowania bez konieczno ci 

wymiany ca ego zaworu;

Grzybek zablokowany przed ca kowitym 

nieumy lnym wykr ceniem pier cieniem 

rozpr nym Segera.

Parametr pracy zaworów grzejnikowych:

Max ci nienie robocze: 1,0 MPa

(10 bar);

Max temperatura robocza: +100°C.

Firma nasza oferuje tak e uniwersalny 

komplet do pod czenia grzejnika alumi-

niowego sk ad którego wchodz :

dwa korki redukcyjne prawe 

art. KR (1 x ½) + uszczelki;

dwa korki redukcyjne lewe

art. KR (1 x ½) + uszczelki;

zawór odpowietrzaj cy na kluczyk 

z oringiem (½);

korek za lepiaj cy z o-ringiem (½);

kluczyk do zaworu odpowietrzaj cego.

Zestaw ten pozwala pod czy  grzej-

niki bez konieczno ci my lenia od której 

strony b dzie pod czone zasilanie, wkr -

camy korki redukcyjne po czym z jednej 

strony dowolnej pod czmy zasilanie i po-

wrót, a przeciwleg e gwinty uzupe niamy 

na dole korkiem za lepiaj cym na górze od-

powietrznikiem.

Zawory grzejnikowe serii PHA
Zawory grzejnikowe serii PHA oferowane przez firm  P.P.U.H. PERFEXIM LTD Sp. z o.o. 

znajduj  zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania jako element reguluj cy 

przep yw czynnika grzewczego. Zawory te mo na podzieli  na zasilaj ce i odcinaj ce.

Zawory zasilaj ce umo liwiaj  bezpo redni  regulacje przep ywu pokr t em a  do ca kowi-

tego zamkni cia. Zawory odcinaj ce za  mog  s u y  do ca kowitego zamkni cia grzejnika, 

ale mo na zastosowa  je do ustawienia nastaw wst pnych (kryzowania), aby zamkn  lub 

wyregulowa  przep yw na zaworze odcinaj cym nale y pos u y  si  kluczem imbusowym 

8. Ca kowite zamkni cie obydwu zaworów umo liwia ewentualne wymiany grzejników bez 

konieczno ci spuszczania czynnika grzewczego z ca ej instalacji.
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