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Charakterystyka ogCharakterystyka ogóólnalna
Zawory i g owice termostatyczne stosuje si w pompowych 

instalacjach centralnego ogrzewania. Zawory i g owice ter-

mostatyczne zapewniaj  optymalny komfort cieplny w po-

mieszczeniu.

G owice S1

Rodzaje:

z wbudowanym czujnikiem cieczowym – S1 M28, S1 M30 

wspó pracuj ce z wk adkami HEIMEIER, SENSO IFD wspó -

pracuj ce z wk adkami DANFOSS

ze zdalnym czujnikiem cieczowym – SENSO-S, SENSO 

RI-S; d . kapilary 2-8 m

ze zdaln  nastaw  – d . kapilary 2-8 m

Regulacja temperatury pomieszczenia [°C]: od +5 do 

+29

Funkcje nastawy:

ca kowite zamkni cie zaworu

ograniczenie lub blokada temperatury granicznej dolnej 

i górnej

zabezpieczenie przed kradzie

Zawory

Rodzaje: proste, k towe, axialne (osiowe), TERMOTRIAXE® 

(pod czane z prawej lub lewej strony grzejnika)

Materia : mosi dz niklowany

rednica [mm]: 10, 15, 20

Regulacja: z p ynn  nastaw  wst pn  (proste i k towe) lub bez 

Kvs [m
3/h]: 0,025-0,5; warto  sta a niezale nie od rednicy

Czynnik grzewczy: woda temp. +120°C, ci nienie robocze 

1 MPa

Informacje dodatkoweInformacje dodatkowe
Kraj produkcji: Francja

Dystrybucja: w sprzeda y hurtowej i detalicznej przez sie

dystrybutorów

Aprobaty i certyfikaty: ISO 9001, Aprobata Techniczna 

COBRTI INSTAL nr AT/97-01-0076

Us ugi: bezp atne szkolenia dla wykonawców i projektan-

tów, klientów indywidualnych i handlowców, transport, do-

radztwo techniczne, bezp atne katalogi produktów dost pne 

na CD i w Internecie, oprogramowanie COMAP OZC (oblicza-

nie zapotrzebowania na moc ciepln  budynku), COMAP C.O. 

(wspomaganie projektowania instalacji c.o. i optymalizacji ist-

niej cych uk adów instalacji)

Pozosta a oferta: zawory podpionowe, zawory powrotne, 

czniki instalacyjne z miedzi i br zu, armatura do instala-

cji c.o., systemy instalacji wodnych sanitarnych i grzewczych 

COMAP FLORYS

Nowo : COMAP BIOFLOOR – system ogrzewania pod o-

gowego

COMAP POLSKA Sp. z o.o.
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