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Stosowane 
oznaczenia

Każdy z produktów AFRISO został zaprojektowany i wykonany w oparciu o właściwe normy dotyczące budowy, 
konstrukcji oraz jakości materiałów i surowców. Wysokiej jakości produkty AFRISO są nieprzerwanie ulepszane 
i poddawane rygorystycznym kontrolom. Znaki jakości, dopuszczenia i certyfikaty ukazują specjalne funkcje 
i obszary zastosowań naszych produktów. W niniejszym materiale wszystkie produkty spełniające kryteria 
odpowiednich standardów są oznakowane w sposób opisany poniżej:

Gwinty zaworów, armatury instalacyjnej i wyposażenia dodatkowego zostały podane zgodnie 
z obowiązującymi normami branżowymi. Wszędzie gdzie w materiale zostaje podany gwint typu G 
oznacza to gwint rurowy walcowy zewnętrzny zgodny z PN‑EN ISO 228. Oznaczenie Rp wskazuje 
gwint walcowy wewnętrzny zgodny z PN‑EN 10226. Wszelkie odstępstwa od wskazanych powyżej 
reguł będą wyraźnie oznaczone – np. gwint wewnętrzny typu G1″ oznaczony zostanie GW G1″.

G, Rp

Gwinty nielicznych produktów AFRISO oznaczone są jako M. Jest to oznaczenie gwintu złącznego, 
metrycznego. Oznaczenie przykładowe M30×1,5 oznacza gwint metryczny o średnicy nominalnej 
30 mm i skoku 1,5 mm.

M

Wymiary produktów czy poszczególnych elementów zostały podane zgodnie z zasadami rysunku 
technicznego. Wszelkie wymiary podajemy w milimetrach [mm]. Jeżeli w którymkolwiek miejscu 
odstąpimy od tej reguły zostanie to wyraźnie zasygnalizowane.

Dyrektywy Unii Europejskiej precyzują wymagania techniczne dotyczące konstrukcji i badania urządzeń 
elektrycznych. Nakładają one na producenta obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa podczas eks‑
ploatacji urządzenia elektrycznego oraz potwierdzenia tego faktu wydaniem Deklaracji zgodności CE. 
Produkty oznaczone w tym wydawnictwie symbolem CE posiadają wydaną Deklarację zgodności CE.
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Zestawienie 
produktów
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Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego
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3÷12

Ilość obiegów

nakrętka gwint wewnętrzny G1″
Przyłącze główne

gwint zewnętrzny 3⁄4″ z uszczelnieniem stożkowym (tzw. eurokonus)

Przyłącze obiegów

Siłowniki termoelektryczne TSA
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M30×1,5, M28×1,5

Przyłącza

230 V ac lub 24 V ac/dc

Zasilanie

NC (normalnie zamknięte)

Pozycja

z wyłącznikiem pomocniczym lub bez

Wersja

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida

Wyposażenie dodatkowe
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DANE TECHNICZNE

Główne przyłącze rozdzielacza nakrętka gwint wewnętrzny G1″
Przyłącze do obiegu grzewczego gwint zewnętrzny 3⁄4″ z uszczelnieniem stożkowym (tzw. eurokonus)

Temperatura pracy i ciśnienie max 90°C przy ciśnieniu 3 bar
max 60°C przy ciśnieniu 6 bar

Przepływ przez rozdzielacz max 3,5 m³/h

Kvs zaworu zasilającego i powrotnego 0,75 m³/h

Materiały poliamid PA66, mosiądz

STANDARDOWY ZAKRES DOSTAWY (patrz Budowa  na następnej stronie)
 ■ 2 belki poliamidowe (belka zasilająca z przepływomierzami z zaworami regulacyjnymi i belka powrotna z zaworami termo‑
statycznymi)

 ■ 2 zespoły przyłączeniowe z zaworami spustowymi

 ■ 2 odpowietrzniki automatyczne poliamidowe

 ■ 2 termometry

 ■ poliamidowy element przedłużający 60 mm

 ■ 2 kolana mosiężne 1″
 ■ 2 zawory kulowe mosiężne 1″ z płaskimi przyłączami

 ■ 2 uchwyty (mocowania)

 ■ komplet uszczelek

 ■ instrukcja montażu i użytkowania

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 do ogrzewania 
i chłodzenia płaszczyznowego

ZASTOSOWANIE
Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 
należy stosować do ogrzewania i chło‑
dzenia płaszczyznowego jako elementy 
rozdzielające przepływ czynnika. Dzięki 
bogatemu wyposażeniu rozdzielacze 
przystosowane są również do napełniania 
i opróżniania instalacji, ciągłego auto‑
matycznego odpowietrzania, pomiaru 
temperatury oraz regulacji i pomiaru 
przepływu w instalacjach.

Dzięki zastosowaniu poliamidu PA66 
rozdzialecze ProCalida są wytrzymałe, 
posiadają bardzo dużą odporność na 
starzenie termiczne i nie ulegają korozji 
w przeciwieństwie do rozdzielaczy 
wykonanych z  metalu. Do tego są 
bardzo lekkie.

 
 
 
 
 
  

OPIS
Rozdzielacz poliamidowy ProCalida EF1 jest konstrukcją modułową, składającą się 
z szeregu łączonych ze sobą gotowych segmentów. Umożliwia to dowolną konfigu‑
rację urządzenia, dopasowaną do indywidualnych potrzeb. Łączenie poszczególnych 
segmentów jest bardzo proste i nie wymaga użycia narzędzi – połączenia wykonuje się 
ręcznie, skręcając poszczególne elementy. Belka zasilająca rozdzielacza wyposażona 
jest w rotametry z możliwością regulacji przepływu. Belka powrotna rozdzielacza 
wyposażona jest w zawory termostatyczne, na których można zainstalować siłowniki 
termoelektryczne. Obydwie belki wyposażone są w termometry oraz zawory odpo‑
wietrzające. Napełnianie i opróżnianie instalacji odbywa się przez specjalne zawory 
przystosowane do podłączenia przyłączy do przewodu elastycznego. W razie potrzeby, 
specjalny element z przyłączem do węża można zamontować na końcu danej sekcji, 
w miejsce nakrętki końcowej. Istnieje też możliwość instalacji bajpasu z zaworem 
upustowym różnicy ciśnień. Kolana mosiężne oraz kulowe zawory mosiężne w wyko‑
naniu specjalnym (przyłącza płaskie), ułatwiają połączenie rozdzielacza z instalacją 
zasilającą. Całość wyposażona jest w uchwyty umożliwiające mocowanie rozdzielacza 
w szafce lub bezpośrednio na ścianie.
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BUDOWA

siłownik termoelektryczny M30×1,5

element przedłużający  

bajpas z zaworem  

nakrętka końcowa

35 mm do bajpasu

element końcowy z przyłączem do węża

odpowietrznik automatyczny

zawór termostatyczny
kolano montażowe
termometr

zawór spustowy/napełniający

odpowietrznik automatyczny
kolano montażowe

zawór kulowy G1″

rotametr z zaworem 
regulacyjnym

element przedłużający 60 mm

upustowym

WYMIARY 

46
79

A CB D 30

22
0

32
7

WYMIARY [mm]

Obiegi 
grzewcze 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

A 129 129 129 129 179 179 179 229 229 229

B 100 100 150 200 200 200 250 250 300 300

C* 76 126 126 126 126 176 176 176 176 226

D** 23 73 73 73 73 123 123 123 123 173

* w wypadku zastosowania elementu końcowego z przyłączem do przewodu elastycznego bądź bajpasu z zaworem upustowym różnicy ciśnień
** w wypadku zastosowania nakrętki końcowej

na fioletowo oznaczono elementy standardowej dostawy



9

4a1

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida EF1 do ogrzewania i chłodzenia płaszczyznowego

CHARAKTERYSTYKA ZAWORU UPUSTOWEGO BAJPASU
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0,10,20,30,40,5Nastawa zaworu upustowego

Do rozdzielaczy ProCalida EF1 można dołączyć opcjonalny bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień ustawianym w zakresie 
0,1÷0,5 bar. Zawór służy zabezpieczeniu instalacji z zamontowanymi siłownikami termoelektrycznymi. Przy odpowiednio dużej 
różnicy ciśnień pomiędzy belką zasilającą, a powrotną rozdzielacza, zawór otwiera się i upuszcza część ciśnienia bezpośrednio 
na powrót, utrzymując w ten sposób stały przepływ przez pompę obiegową oraz źródło ciepła.

NUMERY ARTYKUŁÓW

Rozdzielacze ProCalida EF1

Art.‑Nr Nazwa/opis Liczba obiegów

80 823 Rozdzielacz ProCalida EF1/3 3

80 824 Rozdzielacz ProCalida EF1/4 4

80 825 Rozdzielacz ProCalida EF1/5 5

80 826 Rozdzielacz ProCalida EF1/6 6

80 827 Rozdzielacz ProCalida EF1/7 7

80 828 Rozdzielacz ProCalida EF1/8 8

80 829 Rozdzielacz ProCalida EF1/9 9

80 830 Rozdzielacz ProCalida EF1/10 10

80 831 Rozdzielacz ProCalida EF1/11 11

80 832 Rozdzielacz ProCalida EF1/12 12
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Art.‑Nr Nazwa/opis

80 871 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 1 obieg

80 872 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 2 obiegi

80 873 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 3 obiegi

80 874 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 4 obiegi

80 875 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 5 obiegów

80 876 Rozszerzenie dla rozdzielacza o 6 obiegów

80 839 Bajpas z zaworem upustowym różnicy ciśnień, Δp ustawiane w zakresie 0,1÷0,5 bar 

78 845 Siłownik termoelektryczny TSA‑02, gwint wewnętrzny M30×1,5, 230 V ac, normalnie zamknięty (NC)

Wyposażenie dodatkowe
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DANE TECHNICZNE

Zasilanie 230 V ac lub 24 V ac/dc

Moc 2 W

Temperatura pracy ‑5÷60°C

Siła docisku 90 N

Stopień ochronności obudowy IP40 lub IP54

Pozycja NC (normalnie zamknięte)

Przyłącze M30×1,5 lub M28×1,5

Skok 3,2 mm

Wysokość montażowa 10,8 mm

Fabryczna długość przewodu 1 m

NUMERY ARTYKUŁÓW

Art.‑Nr Nazwa/opis Przyłącze Zasilanie Wyłącznik pomocniczy

78 883 Siłownik termoelektryczny TSA‑02 M30×1,5 mm 24 V ac/dc ◌

78 861 Siłownik termoelektryczny TSA‑02 M28×1,5 mm 230 V ac ◌

78 871 Siłownik termoelektryczny TSA‑03 M30×1,5 mm 230 V ac ●

78 872 Siłownik termoelektryczny TSA‑03 M30×1,5 mm 24 V ac/dc ●

78 845 Siłownik termoelektryczny TSA‑02 M30×1,5 mm 230 V ac ◌

SPOSÓB MONTAŻU

Siłowniki termoelektryczne należy montować ręcznie, bez użycia 
narzędzi. Siłowniki termoelektryczne mogą być montowane 
w dowolnej pozycji.

ZASTOSOWANIE
Siłowniki termoelektryczne TSA służą do sterowania zawo‑
rami regulacyjnymi termostatycznymi. Mogą być montowane 
na rozdzielaczach do ogrzewania i chłodzenia płaszczyzno‑
wego, rozdzielaczach grzejnikowych, grzejnikach z wkładką 
termostatyczną itp.

OPIS
Siłowniki termoelektryczne TSA sterowane są napięciem 230 V ac 
lub 24 V ac/dc w zależności od modelu. Wszystkie siłowniki 
są normalnie zamknięte, co oznacza, że do momentu podania 
napięcia dociskają trzpień zaworu powodując jego zamknięcie. 
Po podaniu napięcia, czas całkowitego otwarcia może wynieść 
maksymalnie 5 minut i zależy od temperatury otoczenia. Siłow‑
niki posiadają wskaźnik na obudowie, dzięki któremu sygna‑
lizowana jest aktualna pozycja. Dostarczane są z fabrycznie 
zamontowantym przewodem o długości 1 m.

Siłowniki TSA 03 dodatkowo wyposażone są w wyłącz‑
nik pomocniczy do sterowania urządzeniem zewnętrznym, 
np. pompą. 

  
 

Siłowniki termoelektryczne TSA

4a2



 

  

Zastrzega się prawo dokonywania zmian.
© Prawa autorskie zastrzeżone. 
Przykłady schematów wewnątrz katalogu mają 
charakter poglądowy.
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AFRISO Sp. z o.o. 
Szałsza, ul. Kościelna 7
42-677 Czekanów

Zespół Obsługi Klienta
tel. 32 330 33 55
fax 32 330 33 51
e-mail: zok@afriso.pl

www.afriso.pl
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