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Armatura grzewcza i gazowa  |  Armatura grzewcza i gazowa

AFRISO  |  
odpowietrzniki automatyczne, termostatyczne i obrotowe zawory mieszające, systemy sterowania, 
rozdzielacze, grupy pompowe, systemy detekcji wycieku

❚❚ O firmie
AFRISO sp. z o.o. jest częścią międzynarodowej Grupy AFRISO, istniejącej na 
rynku europejskim od ponad 140 lat. Firmę założył Adalbert Fritz w 1869 
roku w Turyngii – dziś wciąż należy ona do rodziny Fritzów i jest zarządzana 
przez jej czwarte pokolenie. Produkty spółki można znaleźć na wszystkich 
rynkach europejskich, w tym polskim. Firma dostarcza wysokiej jakości 
rozwiązania pomiarowe, kontrolne i regulacyjne w obszarze instalacji grzew-
czych, wentylacyjnych i chłodzących, a także wody ciepłej i deszczówki, oleju 
opałowego oraz innych substancji.

❚❚ Oferta
Odpowietrzniki automatyczne AFRISO (nowość) – przeznaczone 
do automatycznego usuwania powietrza z instalacji wodnych zgodnych 
z normą PN-EN 12828. Wyposażone w szereg nowatorskich rozwiązań, które 
pozwoliły na uzyskanie bardzo dobrych parametrów odpowietrzania. 
Obrotowe zawory mieszające ARV i siłowniki ARM – 3- i 4-dro-
gowe, przeznaczone do mieszania strumieni wody ciepłej i zimnej w insta-
lacjach wodnych w celu osiągnięcia odpowiedniej temperatury płynącego 
w nich medium. Do automatyzacji pracy zaworów służą siłowniki elektryczne 
ARM wyposażone w diody sygnalizacyjne oraz zintegrowane wyłączniki 
krańcowe. 
Termostatyczne zawory mieszające ATM – stosowane głównie 
do mieszania ciepłej wody użytkowej z zimną wodociągową, aby 
osiągniąć żądaną temperaturę w punktach odbioru, czyli kranach. 
Wszystkie zawory ATM wyposażone są w funkcję „bez oparzeń”, która 
zabezpiecza użytkowników przed tego typu urazami w razie awarii 
sieci wodociągowej.
System sterowania ogrzewaniem i chłodzeniem płaszczyzno-
wym CosiTherm – przeznaczony jest do sterowania siłownikami termo-
elektrycznymi oraz pompami instalacji wodnych płaszczyznowych w celu 
osiągnięcia zadanych temperatur w pomieszczeniach (poprzez grzanie lub 
chłodzenie). W ramach jednego systemu można łączyć termostaty przewo-
dowe oraz bezprzewodowe, które komunikują się przy użyciu technologii 
EnOcean®.

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida – produkowane z niezwykle 
wytrzymałego poliamidu PA66, używane do ogrzewania i chłodzenia płasz-
czyznowego. Dzięki budowie modułowej zdecydowanie ułatwiają montaż 
systemu. Rozdzielacze ProCalida nie ulegają korozji, nie zarastają kamieniem 
kotłowym i są bardzo odporne na starzenie termiczne 
Grupy pompowe PrimoTherm – służą głównie do przepompowywa-
nia medium w instalacjach grzewczych. Dodatkowo mogą zostać wyposa-
żone w zawory obrotowe mieszające lub temperaturowe do zabezpieczania 
źródła ciepła przed zbyt niską temperaturą powrotu. Znajdują się zawsze 
w dwuczęściowej izolacji termicznej. W razie konieczności zastosowania 
kilku grup w jednej instalacji, można je połączyć rozdzielaczami KSV w wersji 
ze sprzęgłem hydraulicznym lub bez.
System bezprzewodowej detekcji wycieku WaterControl – 
zawór odcinający kulowy z siłownikiem elektrycznym połączony przewo-
dowo z centralą sterującą. W komplecie znajdują się dwa bezprzewodowe 
czujniki wycieku ECO, które komunikują się przy użyciu technologii 
EnOcean®. Kiedy dojdzie do awarii w monitorowanym pomieszczeniu, czuj-
niki wysyłają bezprzewodowo informację o stanie alarmowym do centrali 
sterującej, która automatycznie zamyka zawór i odcina dopływ wody 
do budynku lub konkretnej strefy. 

❚❚ Pozostała oferta
Armatura do instalacji grzewczych i wodociągowych, armatura regulacyjna, 
sterowniki temperatury i termostaty, urządzenia pomiarowe, ogrzewanie i chło-
dzenie płaszczyznowe, systemy detekcji wycieków, armatura oraz agregaty 
pompowe do oleju – szczegółowa oferta jest dostępna na stronie www.afriso.pl

❚❚ AFRISO sp. z o.o.
ul. Kościelna 7, Szałsza, 42-677 Czekanów
tel. 32 330 33 55, faks 32 330 33 51
zok@afriso.pl, www.afriso.pl
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