Grupy pompowe GDA i GRA i rozdzielacze obiegów grzewczych
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Wzbogacając ofertę urządzeń instalacji grzewczych, firma Viessmann wprowadza nowe,
kompletne i sprawdzone fabrycznie zestawy
pompowe, gotowe do podłączenia. Grupy
pompowe z pompami cyrkulacyjnymi wysokiej
sprawności, spełniają w pełni oczekiwania
klientów wyposażone w dwa zawory odcinające z termometrami i zawór zwrotny. Całość
schowana jest w wysokiej klasy, estetycznej
izolacji, która skutecznie zapobiega stratom
ciepła.
Nowe grupy pompowe serii GRA/GDA przeznaczone do obiegów grzewczych, w których
wymagane jest dokładne sterowanie przepływem i regulacją temperatury. Grupy pompowe
GRA/GDA z funkcją bezpośredniego zasilania

zostały opracowane z myślą o zastosowaniach,
w których wymagane jest zapewnienie jak najefektywniejszego przesyłu energii.
Kompaktowe rozmiary umożliwiają montaż
kilku grup pompowych obok siebie. W połączeniu z systemowym rozdzielaczem obiegów
grzewczych ze zintegrowanym sprzęgłem
hydraulicznym, tworzą efektowną i estetyczną
kotłownię, której wyposażenie zajmuje niewiele miejsca. Docenianą zaletą przez instalatorów jest szybki montaż kotłowni, składanej
z gotowych elementów. System ten znakomicie sprawdzi się w każdej kotłowni.

Wszystkie grupy pompowe i rozdzielacze obiegów grzewczych
wyposażone są w pompy obiegowe klasy energetycznej A

Grupy pompowe
i rozdzielacze obiegów grzewczych



Obieg grzewczy
Podłączenie do obiegu grzewczego (wielkość znamionowa)

DN25 – 1”
7571895
1 204,–

nr zam.
PLN
MG V

7571896
1 676,–

nr zam.
PLN
MG V

Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny)
(odbiornik magistrali KM)
Dla jednego obiegu grzewczego z mieszaczem, z okablowanymi wtykami.
n Elektronika mieszacza do oddzielnie zamawianego silnika mieszacza.
n Czujnik temperatury wody na zasilaniu jako kontaktowy czujnik temperatury
(NTC 10 kOhm) z przewodem przyłączeniowym (dł. 5,8 m) i wtykiem.
n Wtyk do pompy obiegu grzewczego i silnika mieszacza.
n Przewód zasilający i przewód magistrali KM z wtykiem.

7301062
1 062,–

nr zam.
PLN
MG W

Belka rozdzielacza GMA 221 ze zintegrowanym
sprzęgłem hyrdaulicznym
Dla dwóch grup pompowych GDA lub GRA  
Przepływ objętościowy do 3,0 m3/h
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury medium w sprzęgle.

7664859
1 629,–

nr zam.
PLN
MG V

7664860
2 070,–

nr zam.
PLN
MG V

Grupa pompowa obiegu grzewczego GDA
n Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Yonos Para 25/6
(odpowiada klasie energetycznej A).
n	Zawór zwrotny
n	Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
n	2 zawory kulowe z termometrami
n	Izolacja cieplna
n	Przyłącze ze stali ocynkowanej
Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA
Grupa pompowa obiegu grzewczego GRA z mieszaczem
n Z wysokowydajną pompą obiegową z regulacją obrotów Wilo Yonos Para 25/6
(odpowiada klasie energetycznej A).
n	Zawór zwrotny.
n	Zestaw montażowy na ścianę w komplecie
n	2 zawory kulowe z termometrami.
n	Izolacja cieplna.
Kompatybilne tylko z belkami rozdzielacza z serii GMA
Zestaw uzupełniający mieszacza (montaż ścienny) należy zamówić oddzielnie

Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA. Nie nadają się do pomp ciepła Vitocal
Dostępne od 01.06.2016 roku
Belka rozdzielacza GMA 231 ze zintegrowanym
sprzęgłem hyrdaulicznym
Dla trzech grup pompowych GDA lub GRA  
Przepływ objętościowy do 3,0 m3/h
Montaż na ścianie (uchwyty ścienne w zestawie)
W zestawie tuleja wraz z czujnikiem temperatury medium w sprzęgle.
Kompatybilne tylko z grupami GRA i GDA. Nie nadają się do pomp ciepła Vitocal
Dostępne od 01.06.2016 roku
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Ceny katalogowe netto bez obowiązującego podatku VAT (23%). Wygląd
i wyposażenie produktów przedstawionych w niniejszym prospekcie nie jest
wiążący dla firmy Viessmann i nie stanowi oferty w rozumieniu przepisów
Kodeksu Cywilnego. Szczegółowe elementy wyposażenia mogą mieć
wpływ na cenę i wymagają uzgodnienia, przed złożeniem zamówienia,
z autoryzowanym przedstawicielem Viessmann Sp. z o.o.



