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 instalacja chłodnicza    akcesoria

kraj pochodzenia: Włochy

Miedź chłodnicza - Certyfikowana bezszwowa 
miedziana rura chłodnicza zgodna z normą EN 12735-1, 
preizolowana jest oryginalnym materiałem izolacyjnym 
o zamkniętej strukturze komórkowej. System jest łatwy 
w instalowaniu, oszczędza pieniądze i czas montażu, 
zabezpiecza przed kondensacją i jest przystosowany 
dla nowych gazów chłodniczych R-410A oraz R-407C.

Osłona izolacji z białej folii, odpornej na promieniowanie 
UV zabezpiecza ją przed uszkodzeniami 
mechanicznymi oraz zapewnia estetyczną integrację z 
fasadą budynku.

Odporność na dyfuzję pary wodnej jednostki µ=6100
Przewodność cieplna 400C: ≤0,038 W/m*K
Gęstość materiału izolacyjnego: 33,3 kg/m3

Klasa odporności ogniowej 1 wg D.M. 26/06/1984 zmienionej normą D.M. 03/09/2001
Nie zawiera chlorofluorowęglowodorów (CFC) oraz wodorochlorofluorowęglowodorów (HCFC)
Znakowana co jeden metr

Charakterystyka izolacji:

miedź chłodnicza 
w izolacji opis cena 

[PLN netto/szt.]

rura miedziana 1/4”
Krąg - 25 mb, grubość ścianki 0,8 mm 100,00
Krąg - 50 mb, grubość ścianki 0,8 mm 190,00

rura miedziana 3/8”
Krąg - 25 mb, grubość ścianki 0,8 mm 155,00
Krąg - 50 mb, grubość ścianki 0,8 mm 300,00

rura miedziana 1/2”
Krąg - 25 mb, grubość ścianki 0,8 mm 210,00
Krąg - 50 mb, grubość ścianki 0,8 mm 400,00

rura miedziana 5/8” Krąg - 25 mb, grubość ścianki 1,0 mm 340,00

rura miedziana 3/4” Krąg - 25 mb, grubość ścianki 1,0 mm 415,00

rura miedziana 7/8” Krąg - 25 mb, grubość ścianki 1,0 mm 515,00

czynnik chłodniczy
model opis ilość

w opakowaniu
cena 

[PLN netto]

R410A butle zwrotne 12 l
47 bar/kaucja 10,0 kg 19,00

R407C butle zwrotne 12 l
47 bar/kaucja 10,5 kg 19,00

R404A butle zwrotne 12 l
47 bar/kaucja 9,9 kg 20,00

Kaucja za butle wynosi 100 PLN netto. Bezpłatna dzierżawa do 120 dni.

miedź chłodnicza
w izolacji
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akcesoria  systemy mocowań

model obciążenie wysokość długość cena 
[PLN netto]

MS 230 100 kg 800 mm 420/375 mm 35,00

MS 253 140 kg 800 mm 465/375 mm 45,00

MS 257 140 kg 800 mm 550/375 mm 55,00

W zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek 
amortyzujących) oraz poziomica ułatwiająca prawidłowy montaż.

model obciążenie wysokość długość cena 
[PLN netto]

WS-42 120 kg 440 mm 420 mm 30,00
WS-47 150 kg 440 mm 470 mm 35,00
WS-55 200 kg 440 mm 550 mm 40,00

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.

wspornik składany z poprzeczką 

wspornik składany 
wsporniki ścienne

model obciążenie wymiary profil cena 
[PLN netto]

L50/30 500 x 500 mm 30/30 55,00
L60/30 600 x 600 mm 30/30 60,00
L60/50 600 x 600 mm 50/30 65,00
L70/50 700 x 700 mm 50/30 70,00
L80/50 800 x 800 mm 50/30 75,00

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.

wspornik spawany lakierowany

model obciążenie wymiary profil cena 
[PLN netto]

O50/30 500 x 500 mm 30/30 60,00
O60/30 600 x 600 mm 30/30 65,00
O60/50 600 x 600 mm 50/30 70,00
O70/50 700 x 700 mm 50/30 80,00
O80/50 800 x 800 mm 50/30 90,00

W zestawie komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących.

wspornik spawany ocynkowany

wspornik dachowy
z poprzeczką poziomą

model obciążenie długość ramienia 
poziomego

długość belki 
pionowej

cena 
[PLN netto]

MT630 140 kg 800 mm 420 mm 90,00
• wykonane z blachy stalowej
• do mocowania klimatyzatora na stromej połaci dachowej (także dachówce)
• kąt nachylenia do regulacji
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 systemy mocowań    akcesoria

elementy antywibracyjne
model obciążenie wysokość długość cena 

[PLN netto/kpl.]

FVDCO M8 150 kg/szt. 20  + 60 mm 58 - 40 mm 12,00
FVDCO M10 150 kg/szt. 22  + 80 mm 56 mm 12,00

Komplet zawiera 4 sztuki.

stopka antywibracyjna 

model obciążenie wysokość długość cena 
[PLN netto/szt.]

BVDCO M8 150 kg/szt. 32 mm 28 - 40 mm 12,00
BVDCY M8 150 kg/szt. 32 mm 40 mm 12,00

amortyzatory stożkowe i cylindryczne

model obciążenie wysokość wymiar 
poziomy

cena 
[PLN netto/szt.]

MP-2E 3,5 kg/cm2 20 mm 50 x 50 mm 2,00
MP-3E 3,5 kg/cm2 20 mm 75 x 75 mm 4,50
MP-4E 3,5 kg/cm2 20 mm 100 x 100 mm 6,00
MP-6E 3,5 kg/cm2 20 mm 150 x 150 mm 13,50

MP-18E 3,5 kg/cm2 20 mm 460 x 460 mm 99,00

mata antywibracyjna

podstawa podłogowa
model obciążenie wysokość długość głębokość cena 

[PLN netto]

FLB01 100 kg 300-400 
mm 450 mm 780 mm 85,00

• wykonane z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
• kolor RAL9002
• w zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących) 

podstawy specjalne
kod długość wysokość szerokość ilość

w opakowaniu
cena 

[PLN netto]

CE.BP350 350 mm 78 mm 84 mm 20 sztuk 30,00

CE.BP450 450 mm 78 mm 84 mm 20 sztuk 40,00
• Maksymalne obciążenie: 100 kg na jeden element
• Wygodne suwakowe mocowania
• Kolor standardowy: RAL 9002

podstawa gumowa
model obciążenie wysokość długość głębokość cena 

[PLN netto/2 szt.]

PG600 100 kg 300-400 
mm 450 mm 780 mm 145,00
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model obciążenie wysokość długość głębokość cena 
[PLN netto]

FLB01 100 kg 300-400 
mm 450 mm 780 mm 85,00

• wykonane z wysokiej jakości stali malowanej proszkowo
• kolor RAL9002
• w zestawie akcesoria mocujące (komplet wkrętów, śrub mocujących i podkładek amortyzujących) 

akcesoria  systemy mocowań

podstawy MOUNTBLOCK

kod
kolor biały

kod
kolor czarny długość ilość

w opakowaniu
cena 

[PLN netto/kpl.]

EX.W038 EX.038 350 mm 2 sztuki 40,00
EX.WB38 EX.B38 450 mm 2 sztuki 55,00
EX.WA38 EX.A38 1000 mm 2 sztuki 70,00

• Maksymalne obciążenie: 450 kg na jeden element*
• Temperatura robocza od +60°C do -20°C
• Wysoka odporność na uszkodzenia
• Łatwy i szybki montaż
• Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej
• Śruby mocujące w komplecie
• Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje

MOUNTBLOCK - typ ciężki 100x100

kod długość ilość
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

EX.137 350 mm 2 sztuki 25,00
EX.B137 450 mm 2 sztuki 30,00
EX.A137 1000 mm 2 sztuki 45,00

• Maksymalne obciążenie: 150 kg na jeden element* 
• Temperatura robocza od +60°C do -20°C
• Łatwy i szybki montaż
• Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej
• Śruby mocujące w komplecie
• Kolory standardowe: biały (czarny na zapytanie)
• Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje

MOUNTBLOCK - typ mini 80x80

* Maksymalne obciążenie nie uwzględniające współczynnika bezpieczeństwa.

kod
kolor biały

kod
kolor czarny długość ilość

w opakowaniu
cena 

[PLN netto/kpl.]

EX.W083 EX.083 350 mm 2 sztuki 30,00
EX.WC83 EX.C83 450 mm 2 sztuki 45,00
EX.WA83 EX.A83 1000 mm 2 sztuki 55,00

• Maksymalne obciążenie: 200 kg na jeden element*
• Temperatura robocza od +60°C do -20°C
• Łatwy i szybki montaż
• Regulowane mocowanie dzięki specjalnej szynie montażowej
• Śruby mocujące w komplecie
• Kolory standardowe: biały (czarny na zapytanie)
• Specjalne podkładki antypoślizgowe, dodatkowo redukujące wibracje

MOUNTBLOCK - typ lekki 100x100

kod
kolor biały

kod
kolor czarny opis ilość

w opakowaniu
cena 

[PLN netto/szt.]

INJ.W181 INJ.181
Zaślepka do mountblock 

100 × 100 
(typ ciężki i lekki)

4 sztuki 5,00

INJ.437 Zaślepka do mountblock 
80 × 80 (typ mini) 4 sztuki 5,00

zaślepki

kod opis ilość
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

A.12
Płytka mocująca + kotwy 
2 szt. (do mountbloków 

100 × 100)
4 sztuki 12,00

płytka mocująca

akcesoria do MOUNTBLOCKów
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 systemy mocowań    akcesoria

kod nazwa opis cena 
[PLN netto]

B9098 Nakładka płaska 
ze stopą 305 x 305

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 91 mm
• Powierzchnia użyteczna: 126 x 126 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

250,00

B9099 Nakładka płaska
ze stopą 450 x 450

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 112 mm
• Powierzchnia użyteczna: 126 x 126 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

470,00

B9100
Nakładka z dwoma

krawędziami 
ze stopą 305 x 305

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 91 mm
• Powierzchnia użyteczna: 114 x 126 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

250,00

B9101
Nakładka z dwoma

krawędziami 
ze stopą 450 x 450

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 112 mm
• Powierzchnia użyteczna: 114 x 126 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

460,00

B9102
Nakładka z czterema

krawędziami 
ze stopą 305 x 305

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 91 mm
• Powierzchnia użyteczna: 114 x 114 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

250,00

B9103
Nakładka z czterema

krawędziami 
ze stopą 450 x 450

• Wysokość nad powierzchnią podłoża: 112 mm
• Powierzchnia użyteczna: 114 x 114 mm
• Zestaw zawiera: 2 stopy, 2 maty 
antypoślizgowe, 2 nakładki

470,00

nakładki na stopy ze stopami BIG FOOT

Systemy BIG FOOT

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

B6075

Zalecane obciążenie: 480 kg (13,5 kN/m2)
Elementy systemu:
• 2 x 1m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mmx40mm
• 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mmx40mm
• 4 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305 mm
• 2 x zestaw klamer mocujących

1 050,00

wspornik ramowy modułowy -  wersja 1m 

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

B6077

Zalecane obciążenie: 720 kg (13,8 kN/m2)
Elementy systemu:
• 2 x 2m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mmx40mm
• 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mmx40mm
• 8 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305mm
• 6 x zestaw klamer mocujących

1 450,00

wspornik ramowy modułowy -  wersja 2m

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

B6078

Zalecane obciążenie: 960 kg (13,9 kN/m2)
Elementy systemu:
• 2 x 3m kształtowniki wzdłużne o przekroju 40mmx40mm
• 2 x 1,2m kształtowniki poprzeczne o przekroju 40mmx40mm
• 8 x zestaw nóg wraz z matami antywibracyjnymi – 305 mm
• 6 x zestaw klamer mocujących

2 030,00

wspornik ramowy modułowy -  wersja 3m

WSPORNIKI RAMOWE MODUŁOWE

Nakładki wsuwane w górną część stóp Big Foot rozszerzają ich zastosowania jako system podpór.  
Kazda z nich ma w środku otwór gwintowany M10. 



9www.wienkra.pl

akcesoria  systemy mocowań
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systemy mocowań    akcesoria

kod nazwa opis cena 
[PLN netto]

B6088 Wspornik typu H 
– mała stopa 

(305x305 mm) 

Elementy systemu:
• 2 x stopa  (305x305 mm)
• 2 x mata antywibracyjna (305 mm2)
• 2 x wkładka do słupków (41 mm x 41 mm)
• 2 x podpora poprzeczek
• 4 x śruby M10 
• 4 x nakrętki
Zestaw nie zawiera kształtowników.

210,00

B6089
Wspornik typu H 

– duża stopa 
(450x450 mm)

Elementy systemu:
• 2 x stopa (450x450 mm)
• 2 x mata antywibracyjna (450 mm2)
• 2 x wkładka do słupków (41 mm x 41 mm)
• 2 x podpora poprzeczek
• 4 x śruby M10 
• 4 x nakrętki
Zestaw nie zawiera kształtowników.

470,00

B9222 Wspornik typu H 
– duża stopa

(600x600 mm)

Elementy systemu:
• 2 x stopa (600x600 mm)
• 2 x mata antywibracyjna (600 mm2)
• 2 x wkładka do słupków (41 mm x 41 mm)
• 2 x podpora poprzeczek
• 4 x śruby M10 
• 4 x nakrętki
Zestaw nie zawiera kształtowników.

650,00

system wsporników typu H

kod nazwa opis cena 
[PLN netto]

B6357
Multi Foot 

SMALL 
(400x180mm)

Dopuszczalne obciążenie na zestaw: 77kg 
(wraz z matą).
Wspornik MF współpracuje z następującymi 
elementami (dostarczanymi osobno):
• słupek – kształtownik o przekroju 41mm 

x 41mm
• prowadnica do mocowań o szer. 40mm
• gwintowany pręt montażowy ǿ12mm

85,00

B6358
Mata antywibracyjna 

do Multi Foot 
SMALL

(400x180mm)

Maty wykonane są ze zmielonej, przesianej 
i przesortowanej gumy styrenowo-
butadienowej.

40,00

B6359
Multi Foot -

LARGE 
(600x220mm)

Dopuszczalne obciążenie na zestaw: 142kg 
(wraz z matą).
Wspornik MF współpracuje z następującymi 
elementami (dostarczanymi osobno):
• słupek – kształtownik o przekroju 41mm 

x 41mm
• prowadnica do mocowań o szer. 40mm
• gwintowany pręt montażowy ǿ12mm

140,00

B6360
Mata antywibracyjna 

do Multi Foot 
LARGE

(600x220mm)

Maty wykonane są ze zmielonej, przesianej 
i przesortowanej gumy styrenowo-
butadienowej.

60,00

system wsporników typu Multi Foot



11www.wienkra.pl

akcesoria  systemy mocowań

kod nazwa opis cena 
[PLN netto]

B6735 Fix-it Foot 250 
(250 x 180 x 95mm)

• Do montażu mniejszych urządzeń, 
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
domowych, rur, kanałów oraz wiązek 
przewodów.

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 100kg

75,00

B6736 Fix-it Foot 400 
(400 x 180 x 95mm)

• Do montażu mniejszych urządzeń, 
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
domowych, rur, kanałów oraz wiązek 
przewodów.

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 200kg

90,00

B6737 Fix-it Foot 600 
(600 x 220 x 95mm)

• Do montażu mniejszych urządzeń, 
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
domowych, rur, kanałów oraz wiązek 
przewodów.

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 300kg

105,00

B9096 Fix-it Foot 1M 
(1000 x 180 x 95mm)

• Do montażu mniejszych urządzeń, 
jednostek zewnętrznych klimatyzatorów 
domowych, rur, kanałów oraz wiązek 
przewodów.

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 500kg

220,00

B9171/2 Śruba młotkowa 
Fix-it Foot

Zestaw zawiera 2 szt śrub wraz z 
nakładką. 45,00

B9043 Fix-it Foot LOW 250 
(250 x 130 x 50mm)

• Wsporniki pod niewielkie wiązki rur, 
przewodów oraz kanałów wentylacyjnych 
(nie zalecane jako podstawy pod drobne 
urządzenia). 

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 50kg

65,00

B9045 Fix-it Foot LOW 400 
(400 x 130 x 50mm)

• Wsporniki pod niewielkie wiązki rur, 
przewodów oraz kanałów wentylacyjnych 
(nie zalecane jako podstawy pod drobne 
urządzenia). 

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

• Maksymalne obciążenie na stopę: 100kg

275,00

B9368 Fix-it Foot LOW 500 
(500 x 130 x 50mm)

• Wsporniki pod niewielkie wiązki rur, 
przewodów oraz kanałów wentylacyjnych 
(nie zalecane jako podstawy pod drobne 
urządzenia). 

• Wzdłuż całej długości wspornika 
wbudowana jest aluminiowa szyna o 
przekroju 40x20mm, do której mocuje się 
instalowane urządzenia.

70,00

system wsporników typu Fix-it Foot
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FRAME-Foot System
Modułowy system wsporników dla jednostek 
i instalacji montowanych na dachach płaskich 
lub na gruncie.

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

FF4

Zestaw zawiera:
• 4 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i 

matami antywibracyjnymi 310x310 mm
• 2 x 1325 mm kształtownik poprzeczny o 

przekroju 41 x 41 x 2,5 mm
• 2 x 1000 mm kształtownik wzdłużny o przekroju 

41 x 41 x 2,5 mm
• 4 x zestaw klamr mocujących profile
• 4 x kpl łączników M12 do mocowania urządzenia
• komplet zaślepek profili

Rekomendowane obciążenie dla zestawu 500 kg 
(do 500 kg/m²)

860,00

zestaw ramowy FRAME-Foot cztero stopowy

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

FF6

Zestaw zawiera:
• 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i 

matami antywibracyjnymi 310x310 mm
• 4 x 1325 mm kształtownik poprzeczny o 

przekroju 41 x 41 x 2,5 mm
• 2 x 1000 mm kształtownik wzdłużny o przekroju 

41 x 41 x 2,5 mm
• 8 x zestaw klamr mocujących profile
• 8 x kpl łączników M12 do mocowania urządzenia
• komplet zaślepek profili

Rekomendowane obciążenie dla zestawu 1040 kg 
(do 520 kg/m²)

1 190,00

zestaw ramowy FRAME-Foot sześcio stopowy

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

FF8

Zestaw zawiera:
• 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i 

matami antywibracyjnymi 310x310 mm
• 4 x 1325 mm kształtownik poprzeczny o 

przekroju 41 x 41 x 2,5 mm
• 2 x 1000 mm kształtownik wzdłużny o przekroju 

41 x 41 x 2,5 mm
• 8 x zestaw klamr mocujących profile
• 8 x kpl łączników M12 do mocowania urządzenia
• komplet zaślepek profili

Rekomendowane obciążenie dla zestawu 1040 kg 
(do 520 kg/m²)

1 570,00

zestaw ramowy FRAME-Foot ośmio stopowy



13www.wienkra.pl

akcesoria  systemy mocowań

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

FF2-EXT.

Zestaw zawiera:
• 6 x zestaw regulowanych nóg wraz ze stopami i 

matami antywibracyjnymi 310x310 mm
• 4 x 1325 mm kształtownik poprzeczny o 

przekroju 41 x 41 x 2,5 mm
• 2 x 1000 mm kształtownik wzdłużny o przekroju 

41 x 41 x 2,5 mm
• 8 x zestaw klamr mocujących profile
• 8 x kpl łączników M12 do mocowania urządzenia
• komplet zaślepek profili

Rekomendowane obciążenie dla zestawu 1040 kg 
(do 520 kg/m²)

495,00

zestaw ramowy FRAME-Foot dwu stopowy - DO ROZBUDOWY

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

HF-600

Zestaw zawiera:
• 2 x stopa 310x310 mm
• 2 x mata antywibracyjna 310x310 mm
• 2 x podpora poprzeczeki
• 8 x śruba M12
• 8 x nakrętka
• 3 x profili 41x41x2,5 o długości 600mm
• komplet zaślepek profili

240,00

wspornik typu „H”

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

HF-DIY

Zestaw zawiera:
• 2 x stopa 310x310 mm
• 2 x mata antywibracyjna 310x310 mm
• 2 x podpora poprzeczeki
• 8 x śruba M12
• 8 nakrętka

175,00

zestaw do rozbudowy wspornika typu „H”

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

STR41-2 Sztanga o długości 2 m, kształtownik 41x41x2,5 30,00

STR41-3 Sztanga o długości 3 m, kształtownik 41x41x2,5 45,00

STR41-6 Sztanga o długości 6 m, kształtownik 41x41x2,5 90,00

profil systemowy
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systemy mocowań    akcesoria

Zestaw ramowy FRAME-foot cztero stopowy
 FF4

Zestaw ramowy FRAME-foot sześcio stopowy
 FF6
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Zestaw ramowy FRAME-foot ośmio stopowy
 FF8

Zestaw ramowy FRAME-foot dwu stopowy
DO ROZBUDOWY

 FF2-EXT.
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pompki skroplin    akcesoria

pompki skroplin ASPEN

model opis cena 
[PLN netto/kpl.]

Mini 
Orange

• zbiornik: 32x70x40 mm
• zbiornik zanużeniowy j.w.
• pompa 52x38x38 mm
• czerwone gumowe złącze
• winylowa rurka 1,5 m
• 4 kable
• moc zasilania: 220V-20W
• częstotliwość: 50/60 Hz

• ustalony przepływ wody 
przy zerowej wysokości 
podnoszenia

• maksymalna wysokość 
• podnoszenia: 8 m
• przepływ wody: 18 l/h
• wysokość ssania: 1 m
• czujnik HALLA
• znak CE

185,00

Mini Aqua

• pompka skroplin z przewodem elektrycznym
• kolanko makujące
• obudowa maskująca o szerokości 50 mm i długości 800 m
• listwa przyłączeniowa do sufitu podwieszanego
• zasilanie: 230 V, 50 Hz
• moc elektryczna: 20 W
• maksymalny przepływ 14 l/h przy wysokości 

podnoszenia 1 m
• termiczne zabezpieczenie silnika pompy

200,00

Mini Lime

• 2 zbiorniki: 40x81x41 mm
• pompka 28x28x165 mm
• winylowa rurka 15 cm 

i przekroju 6 mm
• winylowa rurka 1,5 m

i przekroju 9 mm
• 2 pianki samoprzylepne
• 6-żyłowy przewód 

alarmowy
• znak CE
• napięcie zasilania: 230 

V A.C.

• pobór mocy: 15 W
• częstotliwość: 50/60 Hz 
• sprawdzenie czy 

przeprowadzone
• napełnienie było 

poprawne
• rekomendowana maks. 

wysokość
• podnoszenia: 8 m
• wysokość ssania: 1 m
• czujnik HALLA

275,00

pompki skroplin mini

model opis cena 
[PLN netto/kpl.]

Maxi Orange

• napięcie zasilania: 230 V
• częstotliwość: 50/60 Hz
• pobór mocy: 22 W
• głośnoś pracy: 35 dBA w odległości 1m
• max. przepływ skroplin: 37 l/h przy wysokości 

podnoszenia 0 m
• rekomendowana max. wysokości podnoszenia: 20 m
• wymiary pompki: 66 x 122 x 44 mm
• waga: 0,5 kg
• czujnik HALLA
• znak CE

245,00

pompki skroplin maxi 
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model opis cena 
[PLN netto/kpl.]

Mini Orange
Silent+

Mini Orange Silent+ pozwala na dużą 
elastyczność podczas instalacji. Pompkę 
charakteryzuje optymalna wydajność przy 
najcichszej możliwej pracy.

• wysokowydajny silnik o niskim poziomie hałasu 
(21,5 dB przy 120V, 19 dB przy 230V)

• tłumik akustyczny
• antywibracyjny wspornik
• przezroczysty zbiornik dla łatwiejszej konserwacji
• najcichsza w swojej klasie 
• cichsza o 2 dB przy 230 V(A), a aż o 3,5 dB(A) 

przy 120 V(A)
• w zestawie tłumik akustyczny wraz z przewodem 

tłocznym z przyłączem oraz wspornik 
antywibracyjny (klamra)

230,00

Mini Aqua
Silent+

Mini Aqua Silent+ pozwala na dużą 
elastyczność podczas instalacji. Pompkę 
charakteryzuje optymalna wydajność przy 
najcichszej możliwej pracy.

• wysokowydajny silnik o niskim poziomie hałasu 
(21 dB przy 120V, 19 dB przy 230V)

• tłumik akustyczny
• antywibracyjny wspornik
• przezroczysty zbiornik dla łatwiejszej konserwacji
• najcichsza w swojej klasie 
• cichsza o 2 dB przy 230 V(A), a aż o 3 dB(A) przy 

120 V(A)
• w zestawie tłumik akustyczny wraz z przewodem 

tłocznym z przyłączem oraz wspornik antywibra-
cyjny (klamra)

255,00

Mini Lime
Silent+

Mini Lime Silent+ pozwala na dużą 
elastyczność podczas instalacji. Pompkę 
charakteryzuje optymalna wydajność przy 
najcichszej możliwej pracy.

• łatwy, szybki montaż
• unikalna konstrukcja
• pompka wpisana bezpośrednio do zbiornika, 

wymaga więc minimalnej siły ssącej
• dzięki podłączeniu węża spustowego do 

zbiorniczka pompki skroplona woda może być 
odprowadzana do odpowiedniego odpływu

• cichsza o 2 dB przy 230 V(A), a aż o 3 dB(A) przy 
120 V(A)

• pompka zmontowana zw 150 mm rurką 
odpowietrzającą (w wersji podstawowej - 
zmontowana z przewodem tłocznym

• w zestawie tłumik oraz przewód tłoczny z 
przyłączem, przy czym przewód ma długość 1m 
(w wersji podstawowej był 30-centymetrowy)

295,00

pompki skroplin mini silent+ 
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model opis cena 
[PLN netto]

Mini Tank 
Pump

• napięcie zasilania: 230V
• pobór mocy: 16 W
• max. przepływ skroplin: 34[l/h] przy wysokości 

podnoszenia 2m
• rekomendowana max. wysokość podnoszenia: 10m
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki

210,00

Hi-Flow
0,5 l 

• pojemność zbiornika: 0,5 ltr.
• max. wysokość tłoczenia: 3,5m
• max. przepływ skroplin: 180 [l/h]
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym 

przepływem skroplin
• pobór prądu: 0.4A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki-Kabel
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A

190,00

Hi-Flow
1 l

• pojemność zbiornika: 1 l
• max. wysokość tłoczenia: 4m
• max. przepływ skroplin: 288 [l/h]
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym 

przepływem skroplin
• pobór prądu: 0.6A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A
• wykonanie z tworzyw ognioodpornych

190,00

Hi-Flow
2 l

• pojemność zbiornika: 2 ltr
• max. wysokość tłoczenia: 4m
• max. przepływ skroplin: 288 ltr/h
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym 

przepływem skroplin
• pobór prądu: 0.6A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A
• wykonanie z tworzyw ognioodpornych

190,00

Hi-Lift
1 l

• maksymalna wysokość tłoczenia 12m
• przepływ skroplin 11[l/h]
• zbiornik 1 litr
• zabezpieczenie termiczne silnika pompki
• 2m kabla przyłączeniowego
• zasilanie 240V AC
• pobór prądu 0,4A

360,00

Hi-Lift
2 l

• maksymalna wysokość tłoczenia 12m
• przepływ skroplin 11[l/h]
• zbiornik 2 litry
• zabezpieczenie termiczne silnika pompki
• 2m kabla przyłączeniowego
• zasilanie 240V AC
• pobór prądu 0,4A

380,00

pompy zbiornikowe
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model opis cena 
[PLN netto]

Heavy Duty 
6mtr

• napięcie zasilania: 230V
• pobór mocy: 16 W
• max. przepływ skroplin: 34[l/h] przy wysokości 

podnoszenia 2m
• rekomendowana max. wysokość podnoszenia: 10m
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki

360,00

Heavy Duty 
10mtr

• pojemność zbiornika: 0,5 ltr.
• max. wysokość tłoczenia: 3,5m
• max. przepływ skroplin: 180 [l/h]
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym prze-

pływem skroplin
• pobór prądu: 0.4A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki-Kabel
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A

525,00

Hot Water 
Economy

4L

• pojemność zbiornika: 1 l
• max. wysokość tłoczenia: 4m
• max. przepływ skroplin: 288 [l/h]
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym 

przepływem skroplin
• pobór prądu: 0.6A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A
• wykonanie z tworzyw ognioodpornych

1 050,00

Hot Water 
Heavy Duty 

5L

• pojemność zbiornika: 2 ltr
• max. wysokość tłoczenia: 4m
• max. przepływ skroplin: 288 ltr/h
• zawór zabezpieczający przed zwrotnym 

przepływem skroplin
• pobór prądu: 0.6A
• napięcie zasilania: 230V A.C.
• automatyczny reset wyłącznika termicznego 

silnika pompki
• wyłącznik bezpieczeństwa: 4.0A
• wykonanie z tworzyw ognioodpornych

1 550,00

pompy zbiornikowe dużej wydajności

model opis cena 
[PLN netto]

pompka
perystaltyczna
STANDARD

• maks. wyskość zasysania 2m
• maks. wysokość tłoczenia 12m
• przepływ skroplin 6l[l/h]
• możliwość ręcznego załączania lub wyłączania
• zasilanie 240V AC
• pobór prądu 0,2A przy 220V
• wymiary 142 x 83 x 175mm
• waga 1,8kg

295,00

pompka
perystaltyczna
UNIVERSAL

• praca przy różnicy temp. I za wymiennikiem 
jednostki klimatyzacyjnej większej od 5°C

• max. wysokość ssania 3m
• max. wysokość tłoczenia 12m
• przepływ skroplin 6,25[l/h]
• wyłączenie sterowane zegarem; po 3 minutach 

od zaniku sygnału sterującego
• pobór prądu 0,2Azasilanie 230V AC
• wykonanie z tworzyw ogniodopornych
• wymiary 142 x 83 x 175mm
• waga 1,8kg

420,00

pompy perystaltyczne
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model opis cena 
[PLN netto]

Euro Kitchen
Boiler

• szybka i łatwa do instalacji
• łatwa w obsłudze
• wyjątkowo cicha
• adapter średnicy wejściowej
• filtr 70 mikronów z możliwością czyszczenia
• nadaje się do skroplin o pH 2,7
• maksymalna temperatura wody 60 st C
• dołączony przewód PCV 6mmx6m
• maksymalny przepływ: 12 [l/h]
• maksymalna wysokość podnoszenia: 10m

235,00

Euro 
Compact

Boiler

• średnica na wejściu:32
• adapter średnicy wejściowej
• pojemność zbiornika: 0,24l
• nadaje się do skroplin o pH 2,7
• zawór zwrotny
• wysoki poziom bezpieczeństwa
• montaż na ścianie lub podłodze
• wykonana z ognioodpornych tworzyw
• pasuje do standardowych rozmiarów przewodu 

przelewowego
• maksymalna temperatura wody 60 st C
• dołączony przewód PCV 6mmx6m
• maksymalny przepływ: 34[l/h]
• maksymalna wysokość podnoszenia: 15m
• waga: 0,57 kg

210,00

Alarm
Boiler

• pojemność zbiornika: 0,5l
• nadaje się do skroplin o pH2,7
• zawór zwrotny
• alarm dźwiękowy z automatycznym wyłącznikiem
• wykonana z ognioodpornych materiałów
• dwa wejścia o średnicy 27 mm i jedno o 

średnicy 20 mm
• przewód odpływowy 6m x 10mm
• maksymalna temperatura wody 60 st C
• masa : 1,4 kg
• maksymalny przepływ: 180 [l/h]
• maksymalna wysokość podnoszenia: 3,5m

220,00

Euro
Hi-Capacity

• pojemność zbiornika: 2l
• nadaje się do skroplin o pH2,7
• zawór zwrotny
• przejrzysta pokrywa ułatwiająca kontrolę stanu
• wykonana z ognioodpornych materiałów
• dwa wejścia o średnicy 27 mm
• dwa wyjścia o średnicach 6mm i 9mm
• przewód odpływowy 6m x 10mm
• maksymalna temperatura wody 60 st C
• dołączony przewód PCV 6mmx6m
• maksymalny przepływ: 288 [l/h]
• maksymalna wysokość podnoszenia: 4,6 m
• masa : 1,75 kg

230,00

pompy do kotłów kondensacyjnych
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model opis cena 
[PLN netto]

Cold Cabinet
(stal 

nierdzewna)
podłączenie 

górą

• Obudowa wykonana z balchy nierdzewnej
• maks. wysokość tłoczenia 35m
• przepływ skroplin 225 [l/h] max.
• zbiornik 11 litrów
• podłączenie górą
• wysokość tylko 100 mm
• prawidłowa praca dla temp. wody od 0°C do +75°C
• zasilanie 230V AC
• wymiary 100x585x400mm 
• waga 7,8kg

1 590,00

Cold Cabinet
(stal 

nierdzewna)
podłączenie 

bokiem

• obudowa wykonana z balchy nierdzewnej
• maks. wysokość tłoczenia 35m
• przepływ skroplin 225 [l/h] max.
• zbiornik 11 litrów
• podłączenie bokiem
• wysokość tylko 100 mm
• prawidłowa praca dla temp. wody od 0°C do +75°C
• zasilanie 230V AC
• wymiary 100x585x400mm 
• waga 7,8kg

1 590,00

Economy
Retail

podłączenie 
bokiem

• Obudowa wykonana z tworzywa
• maks. wysokość tłoczenia 35m
• przepływ skroplin 225 [l/h] max.
• -zbiornik 11 litrów
• wysokość tylko 100 mm
• prawidłowa praca dla temp. wody od 0°C do +40°C
• zasilanie 230V AC
• wymiary 100x590x405mm 
• waga 4,9kg

1 200,00

Economy
Retail

podłączenie 
górą

• Obudowa wykonana z tworzywa
• maks. wysokość tłoczenia 35m
• przepływ skroplin 225[l/h] max.
• zbiornik 11 litrów
• wysokość tylko 100 mm
• prawidłowa praca dla temp. wody od 0°C do +40°C
• zasilanie 230V AC
• wymiary 100x590x405mm 
• waga 4,9kg

1 200,00

Macerator 
4l

• maks. wysokość tłoczenia 8,5m
• przepływ skroplin 780 [l/h] max.
• zbiornik 4 litry
• zasilanie 230V AC
• wymiary 230x335x150mm 
• waga 3,8kg

680,00

Macerator
12l

• maks. wysokość tłoczenia 8,5m
• przepływ skroplin 780[l/h] max.
• -zbiornik 12 litrów
• zasilanie 230V AC
• wymiary 230x335x150mm 
• waga 6,8kg

1 350,00

pompy do sklepów i supermarketów
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cena 
[PLN netto]

264,00

299,40

pompka do skroplin MiniBlue

• przepływ: 8 l/h
• wysokość podnoszenia: 8 m
• wysokość ssania: 5 m

+

+

=

=
wejście CR

czujnik HOT&COLD

cena 
[PLN netto]

399,40

399,40

399,40

pompka do skroplin MaxiBlue

• przepływ: 14 l/h
• wysokość podnoszenia: 8 m
• wysokość ssania:8 m

czujnik HOT&COLD

DrainStik

zbiornik z czujnikiem

cena 
[PLN netto]

552,00

552,00

552,00

pompka do skroplin MegaBlue

• przepływ: 50 l/h
• wysokość podnoszenia: 20 m
• wysokość ssania:7m

+
+
+

=
=
=

czujnik HOT&COLD

DrainStik

zbiornik z czujnikiem

+
+
+

=
=
=

pompki skroplin BLUE DIAMOND

Unikalna 
opatentowana 
technologia, 

bezproblemowo 
usuwa kondensat 

i zanieczyszczenia.

Wystarczająco 
mała aby szybko 
zainstalować ją 

w nowej lub 
istniejącej instalacji.

BRAK
ZMARNOWANEGO

CZASU Praktycznie 
niesłyszalna, 
niezależnie 

czy pracuje na 
mokro czy  na 

sucho.

BRAK TELEFONÓW
Niezawodne 
rozwiązanie 

z 3 letnią gwarancją.

BRAK HAŁASUBRAK FILTRÓW
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nazwa opis cena 
[PLN netto/szt.]

MULTI
ZBIORNIK

KONDENSATU

Multi zbiornik kondensatu - możliwość podłączenia 
kilku jednostek wewnętrznych do jednej pompki 
skroplin.

156,00

PODSTAWA
ANTYWIBRACYJNA

Podstawa antywibracyjna do pompek MiniBlue, 
MaxiBlue, MegaBlue. Komplet - 2 sztuki. 40,00

PRZEDŁUŻACZ
5 m

Przedłużacz przewodu komunikacyjnego do pom-
pek MiniBlue, MaxiBlue, MegaBlue. 70,00

akcesoria

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera

Zestaw zawiera Opcje do wyboru

Opcje do wyboru

Opcje do wyboru
opcja B

opcja D

opcja A

opcja B

opcja C

opcja B

opcja A

opcja C

klip

plastikowy schodkowy
adapter

elastyczny schodkowy
adapter

czujniki temperatury
Hot & Cold

wejście CRR

czujniki temperatury
Hot & Cold

zbiornik z czujnikiem

system DrainStikTM

czujniki temperatury
Hot & Cold

zbiornik z czujnikiem

system DrainStikTM

klip

plastikowy schodkowy
adapter

elastyczny schodkowy
adapter

klip

plastikowy schodkowy
adapter

elastyczny schodkowy
adapter
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 korytka instalacyjne, akcesoria do korytek    akcesoria

korytka instalacyjne
kod wysokość szerokość długość ilość 

w opakowaniu
cena 

[PLN netto/2mb]

ADF6/0612BC 40 mm 60 mm 2000 mm 24 mb 13,00
ADF8/0812BC 60 mm 80 mm 2000 mm 16 mb 19,00

ADF12/1212BC 75 mm 110 mm 2000 mm 8 mb 27,00

• materiał: twarde PVC, odporność ogniowa M1, podwyższona odporność na uderzenia, UV stabilne
• kolor: biały (RAL 9003)
• zwiększona odporność na wysokie +60°C i niskie -20°C temperatury

folia ochronna szyna montażowa

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLFE60/0607CP 40 mm 60 mm 10 sztuk 4,00
CLFE80/0807CP 60 mm 80 mm 8 sztuk 6,00
CLFE110/1207CP 75 mm 110 mm 6 sztuk 8,00

kolano 90o 

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLIC60/0605AI 40 mm 60 mm 8 sztuk 4,00
CLIC80/0805AI 60 mm 80 mm 6 sztuk 4,50
CLIC110/1205AI 75 mm 110 mm 4 sztuk 5,50

narożnik wewnętrzny 90o 

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLCO60/0606AE 40 mm 60 mm 12 sztuk 4,00
CLCO80/0806AE 60 mm 80 mm 9 sztuk 4,50
CLCO110/1206AE 75 mm 110 mm 6 sztuk 5,50

narożnik zewnętrzny 90o 

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

0813DT 60 mm 80 mm 1 sztuka 15,00
1213DT 75 mm 110 mm 1 sztuka 20,00

trójnik

akcesoria do korytek
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akcesoria  akcesoria do korytek

kod z wymiaru na wymiar ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

8060RI 80 mm 60 mm 12 sztuk 3,50

1280RI 120 mm 80 mm 8 sztuk 4,50

redukcja

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLC60/0604GC 40 mm 60 mm 8 sztuk 3,50
CLC80/0804GC 60 mm 80 mm 6 sztuk 4,50
CLC110/1204GC 75 mm 110 mm 4 sztuk 5,50

łącznik korytka

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLFR60 40 mm 60 mm 10 sztuk 4,50
CLFR80 60 mm 80 mm 8 sztuk 5,50
CLFR110 75 mm 110 mm 8 sztuk 7,50

rozeta ścienna

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLWC60/0609CM 40 mm 60 mm 9 sztuk 5,50
CLWC80/0809CM 60 mm 80 mm 6 sztuk 7,00
CLWC110/1209CM 75 mm 110 mm 4 sztuk 8,50

maskownica ścienna

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CLEC60/0608TT 40 mm 60 mm 12 sztuk 4,00
CLEC80/0808TT 60 mm 80 mm 9 sztuk 4,50

CLEC110 75 mm 110 mm 6 sztuk 5,50

zakończenie

kod wysokość szerokość ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

0611GF 45 60 6 sztuk 19,00
0811GF 60 80 4 sztuki 29,00

łącznik elastyczny

kod ilość 
w opakowaniu

cena 
[PLN netto/kpl.]

T.CLIP 50 sztuk 15,00

klips montażowy
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odpływy skroplin    akcesoria

sztywna rura odpływu skroplin

kształtki instalacyjne
do sztywnych rur skroplin

kod średnica ilość w opakowaniu cena  
[PLN netto/szt.]

2000TR 20 mm 70 sztuk 7,00

Sztywne rury odprowadzające kondensat - 2 mb. 
Materiał: twarde PCV odporne na promienie UV. 
Kolor: biały RAL 9001

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2003AR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia w łuk 105o dwóch rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2004CR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia w łuk 90o dwóch rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2005DR 20 mm 20 sztuk 3,50

Trójnik prosty do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia na sztywno  
trzech rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2001CF 20 mm 100 sztuk 1,50

Uchwyt montażowy do sztywnych przewodów odprowadzających, używane do montażu na ścianie.

klips do rury skroplin

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2002MR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączeń na prosto dwóch rur.

łącznik

łącznik narożny 105o

kolano 90o

trójnik

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2006RF 20 mm 20 sztuk 1,90
Złączka do sztywnych ryr odprowadzających wykorzystywana do połączenia rur o różnych 
średnicach oraz połączeń z przewodami elastycznymi, może być stosowana z innymi akcesoriami 
systemu.

złączka
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kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2003AR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia w łuk 105o dwóch rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2004CR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia w łuk 90o dwóch rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2005DR 20 mm 20 sztuk 3,50

Trójnik prosty do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączenia na sztywno  
trzech rur.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2001CF 20 mm 100 sztuk 1,50

Uchwyt montażowy do sztywnych przewodów odprowadzających, używane do montażu na ścianie.

kod średnica ilość w opakowaniu 
cena  

[PLN netto/szt.]

2002MR 20 mm 20 sztuk 2,90

Złączka do sztywnych rur odprowadzających wykorzystywana do połączeń na prosto dwóch rur.

akcesoria  odpływy skroplin

kod średnica długość cena 
[PLN netto]

0016TU 16 mm 30 m 50,00
0018TU 18 mm 30 m 60,00
0020TU 20 mm 30 m 70,00

• Szybki i łatwy montaż bez konieczności używania kształtek. 
• Wykonana z tworzywa sztucznego. 
• Spiralne karbowanie zapobiega zagięciu przekroju.

rura odprowadzania skroplin PVC

kod średnica
wewn.

średnica 
zewn. rolka cena 

[PLN netto]

A.DPT.95 6 mm 9 mm
zwój

50 mb 60,00

Rura kondensatu do pompek skroplin wewnątrz gładka.

przezroczysta rura 
do pompek skroplin

kod opis ilość
w opakowaniu

cena 
[PLN netto]

0021GY złączka typu Y, średnica 6-18 mm 20 sztuk 5,00

0023GL redukcja 20 sztuk 5,00

połączenia odpływu skroplin
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 akcesoria do skroplin, przepusty    akcesoria

taca ociekowa
kod długość szerokość cena 

[PLN netto]

TCCW.79 790 mm 390 mm 65,00

TCCW.94 940 mm 420 mm 60,00
• Wykonana z wytrzymałego, twardego tworzywa
•  Pasuje do większości wsporników ściennych
•  Możliwość podłączenia rury skroplinowej Ø16-18 lub Ø20 mm
• Zaczepy tacy wykonane ze wzmocnionego tworzywa
•  Kształt tacy umożliwia kierowanie kondensatu do odpływu

zbiorniki kondensatu
kod rozmiar A rozmiar B rozmiar C cena 

[PLN netto]

E-box VO 427 mm 95 mm 65 mm 19,00
• Do zabudowy
• Podłączenie z rurą odprowadzenia  Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm

zbiornik kondensatu z pionowym odpływem 

Roof Inlet
profesjonalne przepusty dachowe

kod wymiary cena 
[PLN netto]

INJ.125 125 × 125 mm 200,00
INJ.250 250 × 125 mm 235,00

• unikalne rozwiązanie do przeprowadzania instalacji przez połać dachową na dachach płaskich
• kolor: RAL 9002
• podwyższona stabilność termiczna
• wysoka odporność chemiczna
• doskonała odporność na warunki atmosferyczne i starzenie

przejście ścienne
kod wymiary cena 

[PLN netto]

WSLV 14,00

• Ochrona instalacji przed uszkodzeniem w czasie montażu
• Estetyczny wygląd
• Możliwość dopasowania długości do grubości muru
• Wiercony otwór Ø64 mm

64 mm100 mm

350 mm

kod rozmiar A rozmiar B rozmiar C cena 
[PLN netto]

E-box HO 427 mm 440 mm 470 mm 19,00
• Do zabudowy
• Podłączenie z rurą odprowadzenia  Ø16 mm, Ø18 mm, Ø20 mm

zbiornik kondensatu z poziomym odpływem 
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akcesoria  syfony

syfony

opis cena 
[PLN netto]

Wyjmowana kaseta z kulką zapobiegającą wydzielaniu 
się zapachów z kanalizacji na wypadek wyschnięcia 
zasyfonowania.

• Montaż w ścianie, ze specjalną regulowaną obudową, 
skracalną ze względu na grubość ściany.

• Łatwo ściągalny dekiel koloru białego.
• Wyciągalna kaseta z kulką antyzapachową.
• Łatwe czyszczenie kasety. W przypadkach szczególnego 

zabrudzenia wymiana na nową w prosty sposób.
• Elasytyczna złączka przejściowa Ø 20 - Ø32 mm
• Odpływ: DN32
• Przepływ: 0,151 [l/s] = 9,06 [l/min]
• Opakowanie: 10 sztuk w kartonie
• Waga: 0,27 kg netto

70,00

syfon podtynkowy do skroplin z blokadą antyzapachową

opis cena 
[PLN netto]

• Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych 
narzędzi

• Wykonany z PCV
• Możliwość montażu w pionie i poziomie
• Przyłącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm)
• Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowyc

13,00

syfon do instalacji odprowadzania skroplin SF

opis cena 
[PLN netto]

• Zapobiega przedostawaniu się nieprzyjemnych zapachów 
z kanalizacji. 

• Prosty i szybki montaż nie wymagający użycia specjalnych 
narzędzi

• Wykonany z PCV
• Możliwość montażu w pionie i poziomie
• Przyłącze uniwersalne (16 mm, 18 mm i 20 mm)
• Konstrukcja ułatwiająca zabudowę w korytach montażowych
• Posiada klapke rewizyjną umożliwiające ewentualne 

przeczyszczenie   syfonu
• Rozmiar A: Ø 20 mm
• Rozmiar B: Ø 16-18-20 mm
• Rozmiar C: Ø 20 mm

24,00

syfon do skroplin poziomy/pionowy

A

B

C
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 środki do czyszczenia    akcesoria

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

ZEP 
VENTURE

A/CTM

Pianka w aerozolu do czyszczenia klimatyzacji. 
Czyści i dezodoruje w jednej aplikacji 
z formułą, która nie wymaga spłukiwania. 
Zawiera mieszaninę środków powierzchniowo 
czynnych, czyszczących, odtłuszczających 
i dezynfekujących.

800 ml 60,00

FOAMING 
COIL 

CLEANER
 A/CTM

Pianka w aerozolu do czyszczenia elementów 
klimatyzacji. Działa według reguły „psiknij 
i zapomnij” co oznacza, że nie istnieje 
konieczność wykonywania żadnych 
mechanicznych czynności ,związanych 
z szorowaniem czy wycieraniem, a po 
wykonanej pracy pianka jest automatycznie 
skraplana.

800 ml 60,00

COILEX 
ZEP 

A/CTM

Bezpieczna, przyjemnie pachnąca kompozycja, 
wyprodukowana specjalnie do czyszczenia 
filtrów i żeberek chłodzących w klimatyzatorach, 
zwłaszcza tam, gdzie zalegają zanieczyszczenia 
w postaci sadzy, smoły, oleju i brudu. Płyn 
możemy stosować w elementach wewnętrznych 
jak i zewnętrznych.

5 l 250,00

DEBAC 
A/CTM

Bezpieczny środek czyszczący z działaniem 
dezynfekującym do elementów klimatyzacji. 
Skuteczny w zwalczaniu większości 
mikroorganizmów, usuwając równocześnie 
nieprzyjemne zapachy. Całkowicie bezpieczny 
dla wszystkich powierzchni i dla środowiska. 
Ekonomiczny i skuteczny nawet 
w rozcieńczeniach 1:100 zarówno z ciepłą jak 
i zimną wodą.

20 l 800,00

ZEP TABS 
A/CTM

Tabletki do sanitaryzacji drenażu tac 
ociekowych oraz zwalczania bakterii Legionella 
Pneumophilia. Dzięki szybkiemu działaniu 
zapobiegają tworzeniu się śluzu, mułu, glonów 
i bakterii co powoduje swobodny spływ wody.

60,00

FORMULA 
448 A/CTM

Płyn do czyszczenia klimatyzacji i chłodnictwa. 
Doskonały środek czyszczący, szybko 
penetruje i usuwa kurz, pył, oleje i inne cząstki 
zalegające na elementach klimatyzacji, które 
uniemożliwiają prawidłowe funkcjonowanie 
urządzeń klimatyzacyjnych i chłodniczych.

5 l 230,00

ZEP
FORMULA 
50 R.T.U.TM

Wodny wielozadaniowy preparat myjąco-
odtłuszczający z zawartością syntetycznych 
detergentów, zmiękczaczy wody, budulców 
alkalicznych i inhibitorów korozji. Nie wymaga 
uprzedniego przygotowania, ponieważ jest już 
gotową, rozcieńczoną formułą zaprojektowaną 
do natychmiastowego użycia. Wygodną, 
komfortową aplikację zapewnia jednolitrowy 
pojemnik z rozpylaczem.

49,00

preparaty 
do czyszczenia klimatyzacji ZEP
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akcesoria  środki do czyszczenia

preparaty 
do czyszczenia DIVERSITECH

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

Koncentrat 
Pro-Universal 

PRO-UNIV

Uniwersalny środek w formie 
koncentratu przeznaczony do 

czyszczenia skraplaczy, parowników, 
filtrów powietrza, itp. 

Do stosowania wewnątrz oraz na 
zewnątrz budynków. 

5 l 120,00

Koncentrat Pro-
-Universal mini 

SPRO-UNIV

Uniwersalny środek w formie koncen-
tratu przeznaczony do czyszczenia 

skraplaczy, parowników, filtrów 
powietrza, itp. 

Do stosowania wewnątrz oraz na 
zewnątrz budynków. 

500 ml 18,00

Koncentrat 
Pro-Care PRO-

-CARE

Środek w formie koncentratu 
przeznaczony do czyszczenia i 

dezynfekcji parowników.
5 l 120,00

Koncentrat 
Pro-Care mini 
SPRO-CARE

Środek w formie koncentratu 
przeznaczony do czyszczenia i 

dezynfekcji parowników.
500 ml 18,00

Koncentrat 
PRO-FOAM+

Środek czyszczący w formie koncen-
tratu na bazie związków alkalicznych. 

Przeznaczony do czyszczenia 
skraplaczy.

5 l 120,00

Koncentrat Pro-
-Cool

Środek czyszczący w formie 
koncentratu przeznaczony do 

wytwornic lodu.
5 l 120,00

Koncentrat 
Pro-Cool mini 
SPRO-COOL

Środek czyszczący w formie 
koncentratu przeznaczony do 

wytwornic lodu.
500 ml 18,00

Koncentrat Pro-
-Scale

Środek czyszczący w formie 
koncentratu przeznaczony do 

systemów wodnych.
5 l 120,00

PRO- KONCENTRATY

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

G2G-Universal 
G2G-UNIV

Gotowy do użycia uniwersalny 
środek przeznaczony do czyszczenia 

skraplaczy, parowników, filtrów 
powietrza. Do stosowania wewnątrz 

oraz na zewnątrz budynków.

1 l 45,00

G2G-Care G2G-
-Care+

Gotowy do użycia środek czyszczący 
i dezynfekujący przeznaczony do 

parowików.
1 l 45,00

G2G-Foam+
Gotowy do użycia środek czyszczący 

na bazie związków alkalicznych 
przeznaczony do czyszczenia 

skraplaczy.

1 l 45,00

G2G- GOTOWE DO UŻYCIA SPRAYE
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 środki do czyszczenia    akcesoria

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

Pro-Universal 
aerozol 

ZAP-UNIV

Aerozol przeznaczony do czyszczenia 
skraplaczy i parowników. Do stosowania 
wewnątrz oraz na zewnątrz budynków.

400 ml 35,00

Coil-Care 
aerozol 

COIL-CARE
Aerozol przeznaczony do czyszczenia 

i dezynfekcji parowników. 500 ml 35,00

Grime Buster 
ZAP-FOAM

Aerozol bezkwasowy przeznaczony 
do czyszczenia skraplaczy. 400 ml 35,00

Leak-Seek 
aerozol

Aerozol do wykrywania nieszczelności 
w instalacjach. 400 ml 35,00

Fresch-Coil 
aerozol

Aerozol przeznaczony do czyszczenia 
wymienników ciepła. Aplikator 

przystosowany do czyszczenia układów 
klimatyzacji samochodowej.

355 ml 35,00

AEROZOLE

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

Pro-Treat 
kostki

Unikalna polimerowa formuła zapobiega 
gromadzeniu się niepożądanych osadów, 
poprawia przepływ skroplin i zapobiega 

przepełnieniu się tacy ociekowej, specjalny 
efekt wydłużonego działania zapewnia 

100% aktywności do 90 dni.

12 
tabletek 35,00

Pro-Treat 
2 PACK 
kostki

Unikalna polimerowa formuła zapobiega 
gromadzeniu się niepożądanych osadów, 
poprawia przepływ skroplin i zapobiega 

przepełnieniu się tacy ociekowej, specjalny 
efekt wydłużonego działania zapewnia 

100% aktywności do 90 dni.

2 
tabletki 8,00

SMELL-
BUSTER-
-SMALL 

kostka 12 g

Unikalna formuła usuwa nieprzyjemne 
zapachy powodowane przez dym tytoniowy, 
pleśń, grzyby, amoniak, siarkowodór i inne 

chemikalia, łatwy w użyciu, pozostawia 
przyjemny zapach.

10 
kostek 45,00

SMELL-
BUSTER 

kostka 60 g

Unikalna formuła usuwa nieprzyjemne 
zapachy powodowane przez dym tytoniowy, 
pleśń, grzyby, amoniak, siarkowodór i inne 

chemikalia, łatwy w użyciu, pozostawia 
przyjemny zapach.

2 kostki 45,00

SMELL-
BUSTER-8 
tacka 225 g

Unikalna formuła usuwa nieprzyjemne 
zapachy powodowane przez dym tytoniowy, 
pleśń, grzyby, amoniak, siarkowodór i inne 

chemikalia, łatwy w użyciu, pozostawia 
przyjemny zapach.

1 85,00

KOSTKI



33www.wienkra.pl

akcesoria  środki do czyszczenia

nazwa opis ilość
w opak.

cena 
[PLN netto]

Pro-Flush 
zestaw 

ciśnieniowy

Podajnik ciśnieniowy z zasobnikiem do 
przepłukiwania instalacji klimatyzacyjnych 

i chłodniczych. Stosowany w przypadku zmiany 
czynnika lub spalenia sprężarki. Zgodny ze 

wszystkimi czynnikami i olejami chłodniczymi. 
Rozpuszczalniki Pro-Flush nie zawierają lotnych 

związków organicznych (VOA), i są zgodne z 
normą EPA SNAP. Nisko toksyczny, niepalny, nie 

pozostawiający cząstek stałych. 
Zastaw zawiera:
• pojemnik z rozpuszczalnikiem 480 ml,
• zasobnik ciśnieniowy wielokrotnego użytku 

wyposażony w zawór bezpieczeństwa
• wąż ciśnieniowy z podłączeniami,
• podajnik ciśnieniowy z gumowym adapterem 

dostosowanym do rur chłodniczych 1/8-1’’.

1 kpl. 350,00

Pro-Flush 
pojemnik 

PF-16
Zapasowy pojemnik z rozpuszczalnikiem 480 ml. 1 szt. 145,00

Acid 
Eliminator 

butelka 
plastikowa 

CAN-4

Usuwa kwas oraz może być bezpiecznie 
stosowany ze wszystkimi czynnikami i olejami 

chłodniczymi.
118 ml 45,00

Acid Test 
Kit (tester 

kwasowości) 
ATK-1P

Efektywny – wykrywa kwas w oleju chłodniczym.
Wygodny w użyciu - gotowy do użycia tester nie 

wymagający mieszania chemikaliów.
Daje czytelny, błyskawiczny wynik - zabarwienie 

oznacza kwasowość, a intensywność koloru 
stopień stężenia w próbce oleju.

1 szt. 15,00

Pro-Thaw 
plastikowa 

butelka 
CTZ-4

Pro-ThawTH chemicznie osusza wszystkie 
czynniki (R12, R22, R134a, etc.), methyl chloride 

i methylene chloride.
Pro-Thaw w ciągu 5 minut uwalnia systemy 

zamrożone z powodu wilgoci i chroni je przed 
ponownym zamarznięciem. Nie zawiera 

czynników stałych i nie pozostawia cząstek 
stałych. Może działać z lub bez mechanicznych 

osuszaczy.

118 ml 15,00

Gallo Gun 
zestaw GG-1

Lekkie kieszonkowe narzędzie (85 g) 
przeznaczone do ciśnieniowego odblokowania 

zapchanych rur odprowadzenia skroplin.
Narzędzie wyposażone jest w wężyk i gumowa 
końcówkę przystosowaną do rur o średnicy 3/8- 

3/4”.

1 szt. 120,00

Gallo Gun - 
naboje 

CO2 GGC-6
6 szt. 35,00

Gallo Gun 
- adapter 
GG-1A

1 szt. 8,00

Gallo Gun 
- wężyk 
GG-1H

1 szt. 5,00
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pompy próżniowe

model wydajność
[l/min]

próżnia
[Pa]

moc silnika
[kW]

przyłącze
[cal]

waga
[kg]

cena 
[PLN netto]

V-i120SV 51 2 0,19 1/4” 6,7 280,00
V-i140SV 100 2 0,25 1/4” 8,6 430,00
V-i160SV 142 2 0,38 1/4” 10,3 540,00
V-i180SV 198 2 0,58 1/4” 15,4 640,00

pompy próżniowe - jednostopniowe

model wydajność
[l/min]

próżnia
[Pa]

moc silnika
[kW]

przyłącze
[cal]

waga
[kg]

cena 
[PLN netto]

V-i215S-M 51 0,2 0,15 1/4” 3,9 500,00
V-i220SV 57 0,2 0,25 1/4” 9,0 400,00
V-i240SV 113 0,2 0,38 1/4” 11,0 520,00
V-i260SV 170 0,2 0,58 1/4” 16,6 670,00
V-i280SV 198 0,2 0,75 1/4” 17,0 790,00

pompy próżniowe - dwustopniowe

model wydajność
[l/min]

próżnia
[Pa]

moc silnika
[kW]

przyłącze
[cal]

waga
[kg]

cena 
[PLN netto]

VRD-4 4 0,05 0,4 16/25 19

VRD-8 8 0,05 0,4 16/25 21

VRD-16 16 0,04 0,75 25 30

VRD-24 24 0,04 1,1 25/40 35

VRD-30 30 0,04 1,1 25/40 43

VRD-48-3-ph 48 0,04 1,5 40 62

VRD-65-3-ph 65 0,04 2,2 40 65

pompy próżniowe - przemysłowe

wakuometry 
do pomp próżniowych

opis cena 
[PLN netto]

mały wakuometr do pomp próżniowych 50,00

duży wakuometr do pomp próżniowych 60,00

roztłaczarka calowa
model wyposażenie zestawu przeznaczona do rur

miedzianych o średnicy
cena 

[PLN netto]

VST-22 Zestaw 
jednoelementowy. 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8” 85,00
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stacje odzysku 
czynnika chłodniczego

model zasilanie
[V]

moc
[kW]

wydajność odzysku
[kg/min] waga

[kg]
cena 

[PLN netto]
gaz ciecz push/pull

VRR-24A** 230 0,76 0,5 3,50 9,50 16,0 1 990,00

VRR-12L 230 0,58 0,25 2,20 6,30 13,5 1 660,00

VRR-24L 230 0,76 0,52 3,38 9,95 14,8 1 990,00

stacje odzysku czynnika chłodniczego

model zasilanie
[V]

moc
[kW]

wydajność odzysku
[kg/min] waga

[kg]
cena 

[PLN netto]
gaz ciecz push/pull

VRR-12L-OS 230 0,58 0,20 1,6 4,6 14,2 1 660,00

VRR-24L-OS 230 0,76 0,40 3,0 7,5 14,7 1 990,00

stacje odzysku czynnika chłodniczego z separatorem oleju

model zasilanie
[V]

moc
[kW]

wydajność odzysku
[kg/min] waga

[kg]
cena 

[PLN netto]
gaz ciecz push/pull

VRE-12P 230 0,38 0,26 1,85 6,22 36 2 100,00

mobilne stacje odzysku czynnika chłodniczego

kielicharki

model wyposażenie zestawu przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

VET-19C-F • wymienne głowice
• praktyczna walizka 1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 520,00

VET-19-F
• akumulator litowo-

jonowy z ładowarką 
• wymienne głowice 
• praktyczna walizka

1/4”, 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 520,00

kielicharka calowa-elektryczna

model wyposażenie zestawu przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

VFT-808-MI • praktyczna walizka
6, 8, 10, 12, 14, 16, 19 mm 
3/16”, 1/4”, 5/16”, 3,8”, 1/2”, 

5/8”, 3/4”
140,00

kielicharka calowo-metryczna
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cyfrowy miernik cęgowy
model opis cena 

[PLN netto]

VCM-202

• pomiar napięcia AC/DC, prądu AC, rezystancji, 
temperatury °C/°F 

• funkcja auto wyłączania oszczędzająca energię 
• alarm rozładowanej baterii 
• zabezpieczenie przekroczenia o 250V zakresu pomiaru 
• maksymalne mierzone napięcie: 600V 
• maksymalny mierzony prąd AC: 400A
• zakres mierzonej temperatury: -40°C÷1000°C
• waga: 360g

90,00

wagi elektroniczne
model opis cena 

[PLN netto]

VES-100A
• waga elektroniczna Value zapewnia bardzo dokładny 

pomiar ilości czynnika chłodniczego. 
• miara w lbs, kg lub oz
• łatwa w użyciu, stabilna, antypoślizgowa podstawa

450,00

VES-100B

• waga elektroniczna Value zapewnia bardzo dokładny 
pomiar ilości czynnika chłodniczego. 

• wyposażona w zawory wejścia i wyjścia 
• funkcja automatycznego wyłączenia 
• miara w lbs, kg lub oz 
•  łatwa w użyciu stabilna, antypoślizgowa podstawa

700,00

multimetr cyfrowy
model opis cena 

[PLN netto]

VDM-151

• 30 różnych zakresów pomiarowych
• Zabezpieczenie przekroczenia zakresu pomiaru 
• Funkcja zatrzymania wyświetlanej wartości 
• Maksymalna pojemność elektryczna: 200µF 
• Temperatura pracy: 0°C÷40°C 
• Temperatura przechowywania: -10°C÷50°C 
• Waga: 300g

80,00

pirometr
model opis cena 

[PLN netto]

VIT-300

• Współczynnik emisyjności: 0,95
• Zakres mierzonej temperatury: -18C÷280°C 
• Dokładność pomiaru: ±2°C lub ±2% 
• Wymagana temperatura otoczenia 23°C ±2°C 
• Rozdzielczość optyczna 0,1 
• Czas reakcji: 500ms 
• Waga: 185g

90,00
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noże do rur

opis cena 
[PLN netto]

Ostrze do noża VTC-19 5,00
Ostrze do noża VTC-28B 6,00
Ostrze do noża VTC-42 8,00

ostrza do noży

manometry
model klasa 

dokładności ciśnienie czynnik chłodniczy skala cena 
[PLN netto]

VMG-1-U-L 1,6 niskie
R410A, R407C, 

R134A,
R12, R22

ºC, Bar, 
PSI 80,00

VMG-1-U-H 1,6 wysokie
R410A, R407C, 

R134A, 
R22, R12

ºC, Bar, 
PSI 80,00

zestawy manometrów
model wyposażenie zestawu czynnik 

chłodniczy skala cena 
[PLN netto]

VTB-5B-I

• zestaw VFT-808-I 
(kielicharka calowa) 

• obcinarka VFC-28B 
• obcinarka VTC-16 
• zestaw manometrów 
• VMG-2-R410A
• gratownik VTT-5 
• walizka

R410A 0 ÷ 55bar
-2 ÷ 35bar 400,00

VMG-2-R134A 3 węże B/Y/R 120 cm 
1/4” / 1/4”

R22, 
R134a,
R404A, 
R407C

0 ÷ 9,7bar
0 ÷ 28bar 200,00

VMG-2-R410A
-02

• 3 węże B/Y/R 150cm 
• R, B 1/4” / 5/16” 
• Y 1/4” / 1/4”
• 2 adaptery 5/16”-1/4”

R410A 0 ÷ 55bar
-2 ÷ 35bar 195,00

VMG-2-R22
• 3 węże B/Y/R 150cm 
• R 1/4” / 1/4” 
• Y 1/4” / 1/4” 
• B 1/4” / 1/4”

R22, 
R134a,
R404A, 
R407C

0 ÷ 9,7bar
0 ÷ 28bar 230,00

model przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

VTC-19 1/8” – 1/4” 15,00

VTC-28B 1/8” – 1. 1/8” 30,00

VTC-28 1/8” – 1. 1/8” 30,00

VTC-42 1/4” –1. 5/8” 60,00

noże do rur
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model opis cena 
[PLN netto]

SANIFRESH
Nr 0858.00

Środek dezynfekujący w sprayu 400 ml.
Praktyczny i ekologiczny środek do usuwania roztoczy, 
pyłu, bakterii i pleśni grzybowej z parowników i skraplaczy.
• Opakowanie 12 sztuk.
• Przyjemny, świeży zapach.

469,00

SANIFRESH
środek dezynfekujący w sprayu

model opis cena 
[PLN netto]

ALLGAS
Mobile Pro

Nr 1000000558

• Idealny do lutowania rur na twardo, na miękko i innych 
prac serwisowych.

• Temperatura płomienia ponad 3100 ºC.
• Temperatura robocza 1300 ºC.
• Praca z butlami jednorazowymi z gazem MAPP i tlenem.
• Lekki i poręczny zestaw - waga ok. 6 kg.
• W zestawie komplet akcesoriów.
Zestaw zawiera: rękojeść ALLGAS 2000, dyszę mieszającą, 
5 dysz spawalniczych (0,2 - 5 mm), dyszę rurkową, zawór 
bezpieczeństwa dla tlenu i gazu roboczego, reduktor ciśnienia 
MAPP® 7/16”, reduktor ciśnienia do tlenu, bezpieczną zapalarkę, 
2 klucze, węże 2.5 m, ramę, okulary ochronne, butle gazu MAPP® 

i tlenu.

1 340,00

ALLGAS Mobile Pro
zestaw palnika na MAPP® i tlen

model opis przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

ROMAX 
POWER 
Torque
Nr 12318

Expander przeznaczony do 
wykonywania kielichów na 
rurach miedzianych.
• Szybkie wykonywanie 

kielichów/muf, oszczędność 
czasu.

• Redukcja kosztów: zakupu 
i przechowywania kształtek.

3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 
7/8”, 1.1/8” 2 250,00

ROMAX 
POWER 
Torque
Nr 12341

3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 
7/8”, 1.1/8”, 1.3/8” 2 390,00

ROMAX POWER Torque
expander do kielichowania rur miedzianych

model opis cena 
[PLN netto]

Zestaw
ROCOOL 600

z jednym 
termometrem
Nr 1000000569

• Praca w zakresie ciśnień -1 do 60 barów.
• Ponad 70 czynników chłodniczych w pamięci, łącznie 

z R744. Możliwość aktualizacji bazy czynników.
• Zapis danych pomiarowych i przesył do komputera PC. 

Generowanie raportów za pomocą opcjonalnego 
oprogramowania.

• Natychmiastowe przeliczanie przegrzania i przechłodzenia.
• W zestawach termometry.
• Do praktycznie wszystkich czynników chłodniczych 

dostępnych na polskim rynku.

1 270,00

Zestaw
ROCOOL 600

z dwoma 
termometrami
Nr 1000000570

1 570,00

ROCOOL 600
cyfrowy zawór blokowy
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ROKLIMA MULTI 4F
urządzenie wielofunkcyjne do obsługi systemów

model opis cena 
[PLN netto]

ROKLIMA
MULTI 4F

Nr 1000000138

Urządzenie umożliwiające bezpieczną i komfortową 
pracę przy obiegach chłodniczych. Dzięki prostemu 
menu urządzenie w pełni automatycznie steruje 
czterema funkcjami:
• Próżniowanie obiegów chłodniczych urządzenia.
• Próba szczelności obiegów chłodniczych urządzenia.
• Napełnianie obiegów chłodniczych urządzenia.
• Kontrola przebiegu odsysania z obiegów chłodniczych.
Wbudowana waga cyfrowa do 100 kg i pompa próżniowa 
42 l/min.
Zestaw zawiera: dwa manometry niskiego ciśnienia, jeden 
manometr wysokiego ciśnienia, dwa węże ciśnieniowe PLUS, 
wagę cyfrową, adaptery do butli jednorazowych oraz olej 
mineralny do pomp próżniowych.

7 290,00

ROREC / ROREC PRO
urządzenia do odzysku czynników chłodniczych

model opis parametry cena 
[PLN netto]

ROREC
Nr 1686.05

Kompaktowe urządzenia do odzysku 
czynników chłodniczych wszystkich 
typów.
• 4-biegunowy silnik gwarantuje 

trwałość urządzenia.
• Niski poziom hałasu i wibracji 

dzięki zwartej konstrukcji.
• Intuicyjna obsługa, urządzenie 

proste i bezpieczne w użyciu.
• Bezobsługowa praca dzięki 

sprężarce bezolejowej.
• Opróżnianie systemu za pomocą 

funkcji PURGE umożliwia pracę 
z różnymi czynnikami chłodniczymi.

• Lekka, kompaktowa obudowa.

Do odzysku 
czynnika z małych 
i średnich układów 

chłodniczych 
(do 50 kg czynnika).

Moc 370 W.
Wydajność:
• 1,85 kg/min dla cieczy
• 0,26 kg/min dla gazu
• 6,22 kg/min metodą 
Push/Pull

4 290,00

ROREC PRO
Nr 1686.06

Do odzysku 
czynnika ze średnich 
i dużych układów 

chłodniczych 
(do 50 kg czynnika).

Moc 370 W.
Wydajność:
• 2,89 kg/min dla cieczy
• 0,52 kg/min dla gazu
• 7,27 kg/min metodą 
Push/Pull

4 990,00

pompa próżniowa ECO
jednostopniowa pompa próżniowa

model opis cena 
[PLN netto]

pompa 
próżniowa 

ECO
Nr 1500050005

• Poręczna i kompaktowa budowa.
• Lekka - tylko 6,4 kg.
• Wydajność 70 l/min.
• Próżnia: 100 mikronów/0,13 mbar.
• Idealny stosunek ceny do jakości.

590,00
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model opis wydajność cena 
[PLN netto]

ROAIRVAC 
1.5

Nr 1700.61

Dwustopniowe pompy próżniowe 
łopatkowe z elektromagnetycznym 
zaworem zwrotnym.
• Pompy o najwyższej niezawodności 

i żywotności przeznaczone do 
próżniowania układów chłodniczych 
wg wymagań DIN 8975.

• Wbudowany wakuometr z wskazówką 
probierczą.

• Zaworek balastowy redukuje ilość pary 
wodnej w zbiorniku oleju.

• Lekka i poręczna kompaktowa obudowa, 
nowoczesny design.

• Próżnia: 25 mikronów / 0,034 mbar.

42 l/min 919,00

ROAIRVAC 
3.0

Nr 1700.62
85 l/min 1 090,00

ROAIRVAC 
6.0

Nr 1700.63
170 l/min 1 440,00

ROAIRVAC 
9.0

Nr 1700.64
255 l/min 1 990,00

pompy próżniowe ROAIRVAC
dwustopniowe pompy próżniowe

model opis cena 
[PLN netto]

ROCADDY 
120

Nr 1000000057

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC 1.5, dwa zestawy 
zaworów blokowych czterodrogowych, dwa zestawy węży 
ciśnieniowych PLUS (z zaworem kulowym), wagę ROSCALE 
120, adapter 3/8” SAE F - 1/4”, olej mineralny do pomp (0,4 l), 
obcinak TC 35, obcinak MINICUT II Pro, skrzynię transportową.

4 990,00

ROCADDY 
120 DIGITAL
Nr 1000000058

Zestaw zawiera: pompę próżniową ROAIRVAC 1.5, zawór 
ROCOOL 600, termometr do zaworu, zestaw węży ciśnieniowych 
PLUS (z zaworem kulowym), wagę ROSCALE 120, dwa adaptery 
5/16” SAE F - 1/4” SAE M, adapter 5/16” SAE M - 1/4” SAE F, 
stojak do butli 1/4”, olej mineralny do pomp (0,4 l), obcinak TC 35, 
obcinak MINICUT II Pro, skrzynię transportową.

5 390,00

ROCADDY 120 / ROCADDY 120 Pro 
uniwersalne zestawy narzędzi do napełniania i próżniowania

model opis cena 
[PLN netto]

ROFLARE 
REVOLVER 
metryczna

Nr 1000000222

• Zintegrowane sprzęgło - brak możliwości zniszczenia kielicha.
• Dokładna matryca - wskazana głębokość wstawienia rury.
• Poręczna praca - prosty zacisk.
• Mimośrodowe roztłaczanie - dokładna obróbka.
• Nie ma konieczności montażu/zmiany matryc - całe 

narzędzie w jednym.
Wersja calowa lub metryczna:
• 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4”
• 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm

799,00

ROFLARE 
REVOLVER 

calowa
Nr 1000000223

799,00

PROFI
Nr 2224.01

• Zintegrowane sprzęgło - brak możliwości zniszczenia kielicha.
• W zestawie dwie matryce: calowa i metryczna.
• Skompletowane w poręcznej skrzynce z tworzywa.
• Mimośrodowe roztłaczanie - dokładna obróbka.
Zakres pracy:
• 1/8, 3/16, 1/4, 5/16, 3/8, 1/2, 5/8, 3/4”
• 6, 8, 10, 12, 16, 18 mm

679,00

ROFLARE REVOLVER / PROFI 
wywijarki do wykonywania kielichów na rurach miedzianych
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zestaw zaworów blokowych PLUS
zestaw zaworów blokowych z wężami skompletowany w walizce

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw 
zaworów 

blokowych 
PLUS

Nr 1706.08

• Manometry klasy 1.6.
• Z gumową osłoną.
• Zabezpieczone przed drganiami.
• Srednica manometru 80 mm.
• Węże długości 1,5 m.

840,00

zawory blokowe STANDARD ECO
dwudrogowa oprawa zaworowa

model opis cena 
[PLN netto]

zawory 
blokowe 

STANDARD 
ECO

Nr 1000050079

• Aluminiowa obudowa.
• Manometry klasy 1.6 z gumową osłoną.
• W zestawie dwie przejściówki 5/16” - 1/4” SAE.
• Pakowane w blister.

290,00

zestaw zaworów blokowych STANDARD ECO
dwudrogowa oprawa zaworowa z wężami w walizce

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw 
STANDARD 

ECO
w walizce z 

wężami
Nr 1705.59

• Aluminiowa obudowa.
• Manometry średnicy 68 mm klasy 1.6 z gumową osłoną.
• W zestawie 3 węże STANDARD 1/4” SAE - 1,5m długości.
• W zestawie dwie przejściówki 5/16” - 1/4” SAE.
• W poręcznej walizce z tworzywa.

390,00

zestaw monterski KLIMA II
zestaw podstawowych narzędzi

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw 
KLIMA II
Nr 1706.05

• Manometry klasy 1.6.
• Węże długości 1,5 m.
• Narzędzia do obróbki rur: obcinaki, sprężyny do 

gięcia, wywijarka.
• Solidna walizka z tworzywa.

1 390,00

zestaw do prób azotem
do wielorakich zastosowań w obiegach chłodniczych

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw do 
prób azotem

Nr 2590.60

• Próby ciśnieniowe i próby szczelności.
• Płukanie obiegu chłodniczego.
• Wypełnienie azotem na czas lutowania.
• Zawiera pojemnik z azotem (950 g).
• Manometr klasy 1.0 do 53 barów.

1 940,00
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ROTORQUE / STANDARD 
klucze dynamometryczne do nakrętek w połączeniach rur

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw
ROTORQUE  

AIRCON
Nr 1000000224

• Opatentowany napęd zębaty umożliwia szybkie 
i niezawodne mocowania nakrętek 15-32 mm zgodnie
z DIN EN 378-2:2008-06.

• Proste i niezawodne: wymagany moment obrotowy 
zgodnie z EN 378-2:2008 od 10 do 75 Nm.

• Skompletowane w poręcznej torbie.
• Automatyczne dostosowanie głowicy do rozmiaru nakrętki.
• ROTORQUE AIRCON: 10-75 Nm, dokładność 3%, 

nastawy co 1 Nm.
• ROTORQUE REFRIGERATION: 10-75 Nm, dokładność 

3%, nastawy co 1/2 Nm, nadaje się do nakrętek 
cylindrycznych. 

409,00

zestaw
ROTORQUE  

REFRIGERATION
Nr 1000000225

559,00

zestaw
STANDARD

Nr 1750.01

• Proste i niezawodne: wymagany moment obrotowy 
zgodnie z EN 378-2:2008.

• Skompletowane w poręcznej torbie.
• Zestaw zawiera: klucz dynamometryczny (10 - 70 Nm), 

6 nakładek widełkowych o rozmiarach 17, 22, 24, 26, 
27 i 29 mm dla połączeń 1/4”, 3/8”, 1/2” i 5/16”.

314,00

model opis cena 
[PLN netto]

zestaw węży
STANDARD 1/4”

Nr 1500000024 • W zestawie 3 węże.
• Bezpieczne używanie bez pomyłek dzięki trzem 

różnym kolorom (niebieski, czerwony, żółty)
• Wykonane z teflonu dzięki czemu żywotność jest 

dziesięć razy dłuższa w porównaniu do węży 
wykonanych z neoprenu.

• Ciśnienie robocze 60 barów, chwilowe do 300 barów.
• Długość 1,5 m.
• Wersja PLUS z zaworem kulowym.

209,00

zestaw węży
STANDARD 5/16”

Nr 1500000026
259,00

zestaw węży
PLUS 1/4”

Nr 1500000028
439,00

zestaw węży
PLUS 5/16”
Nr 1500000030

499,00

zestawy węży ciśnieniowych 
w wersji STANDARD oraz PLUS

model opis cena 
[PLN netto]

RO-Therm 03
Nr 0884.00

Pracuje w zakresie od -40ºC do 200ºC ( od -40 do 392 ºF) 59,00

RO-Therm 03
termometr oC/oF
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ROSCALE 120
elektroniczna waga cyfrowa do 120 kg

model opis cena 
[PLN netto]

ROSCALE 
120

Nr 1730.04

• Podziałka: 10/5 g.
• Jednostki: kg / Ibs.
• Zasilanie: bateria 6F22 (9 V).
• W poręcznej walizce z tworzywa.

999,00

ROSCALE 140
programowalna, elektroniczna waga cyfrowa do 140 kg

model opis cena 
[PLN netto]

ROSCALE 
140

Nr 1730.04M

• Możliwość zaprogramowania zadanej wagi - ilości 
czynnika do załadowania.

• Podziałka: 10 g.
• Jednostki: kg / Ibs / oz.
• Zasilanie: 4 x bateria AA (1,5 V)
• Temperatura pracy: 0-45 ºC.
• W poręcznej walizce z tworzywa.

1 199,00

ALLGAS 2000 SET
uniwersalny dwugazowy palnik do lutowania

model opis cena 
[PLN netto]

ALLGAS 2000 
SET

Nr 35300

Idealny, przenośny zestaw do lutowania i spawania 
dla instalatorów, monterów urządzeń grzewczych, 
chłodniczych i klimatyzacyjnych, w warsztatach 
samochodowych i dekarskich.
• Zakres lutowania: do grubości ścianki 2,5 mm.
• Zakres spawania: 0,2 - 5 mm.
• Zastosowanie do gazów: acetylen z tlenem, propan z 

tlenem, gaz ziemny z tlenem, gaz miejski z tlenem.

1 470,00

zestaw AIRAC
palnik acetylenowy do lutowania na twardo

model opis cena 
[PLN netto]

AIRAC
Nr 31093

• Idealny do instalacji chłodniczych.
• Temperatura płomienia: 2350 ºC.
• Osadzanie kamienia na poddanej obróbce powierzchni 

jest niemożliwe ze względu na azot który jest wprowadzany 
do przepływu powietrza (efekt gaz osłonowy).

• Lekki, łatwy transport (jedno-cylindrowy system).
• Maksymalna wydajność turbiny i spalania.
• Zawór odcinający zapobiega niekontrolowanym wyciekom.
• Oszczędność gazu poprzez zawór oszczędnościowy.

677,00
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model opis przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

MINIBEND
calowa
Nr 25151 Do gięcia rur wykonanych  

z miękkiej miedzi, mosiądzu, 
aluminium, stali miękkiej.

1/4” - 5/16” - 3/8” 89,00

MINIBEND
metryczna

Nr 25150
6 - 8 - 10 mm 89,00

giętarka MINIBEND
dwuręczna giętarka do gięcia rur miedzianych do 180o

model opis przeznaczona do rur
miedzianych o średnicy

cena 
[PLN netto]

TUBE TENDER
calowa
Nr 24134

Przeznaczona do rur z:
• miedzi miękkiej 5-12 mm 

(1/4 - 1/2”)
• stali precyzyjnej 5-12 mm 

(1/4 - 1/2”)

1/4 - 5/16 - 3/8 - 1/2” 679,00

TUBE TENDER
metryczna

Nr 24132
6 - 8 - 10 - 12 mm 679,00

giętarka TUBE TENDER
giętarka jednoręczna do dokładnego gięcia rur do 90o

model opis cena 
[PLN netto]

MINICUT 2000
Nr 70105

Małe obcinaki do przecinania rur miedzianych w zakresie 
3 - 22 mm. 72,00

MINIMAX
Nr 70015

Małe obcinaki do przecinania rur miedzianych w zakresie 
3 - 28 mm. 82,00

MINICUT 2000 / MINIMAX
obcinaki do rur miedzianych

model opis cena 
[PLN netto]

MINICUT I PRO
Nr 70401

Małe obcinaki do przecinania rur miedzianych w zakresie 
3 - 16 mm. 54,00

MINICUT II PRO
Nr 70402

Małe obcinaki do przecinania rur miedzianych w zakresie 
6 - 22 mm. 59,00

MINICUT I PRO / II PRO
obcinaki do rur miedzianych

model opis cena 
[PLN netto]

ROSLICE 12 mm
Nr 70401

• Szybkie cięcie rur miedzianych przy niewielu obrotach.
• Brak zniekształcenia rury: samozacisk i nastawa.
• Nie wymaga dużej ilości miejsca, idealny do prac 

w miejscach trudnodostępnych.
• Niezawodny uchwyt z powierzchnią antypoślizgową.

69,00

ROSLICE 15 mm
Nr 70401 84,00

ROSLICE 18 mm
Nr 70401 88,00

ROSLICE 22 mm
Nr 70401 99,00

ROSLICE
obcinaki do rur miedzianych
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giętarki kuszowe

roztłaczarki

kod opis zawartość 
zestawu

cena 
[PLN netto/kpl.]

CH-404RL

Służy do gięcia 
miękkich rur 

miedzianych o 
średnicach 1/4”, 5/16”, 

3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4” 
i 7/8”.

• giętarka kuszowa
• 7 głowic
• uchwyt do głowicy, 

który umożliwia 
gięcie rur do zewnątrz

• dwa wsporniki
• gradownik 

(gratownik) do rur
• obcinarka do rur
• walizka

210,00

CH-404L

Służy do gięcia 
miękkich rur 

miedzianych o 
średnicach 3/8”, 1/2”, 

5/8”, 3/4” i 7/8”.

• giętarka kuszowa
• 5 głowic,
• wspornik
• gradownik 

(gratownik) do rur
• obcinarka do rur
• walizka

160,00

CH-505M

Służy do gięcia 
miękkich rur 

miedzianych o 
średnicach 8,10, 12,14, 

16, 18 i 22 mm.

• giętarka kuszowa
• 7 głowic
• wsporniki
• gratownik do rur
• walizka

160,00

CH-505RM

Służy do gięcia 
miękkich rur 

miedzianych o 
średnicach 8,10, 12,14, 

16, 18 i 22 mm.

210,00

kod opis cena 
[PLN netto/kpl.]

CH-1000

W skład zestawu wchodzi:
• ekspander hydrauliczny
• zestaw głowic 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”
• obcinarka do rur miedzianych
• gradownik (gratownik)
• walizka plastikowa

440,00

CH-2000

W skład zestawu wchodzi:
• ekspander hydrauliczny
• zestaw głowic 10, 12, 15, 16, 18, 22 mm
• obcinarka do rur miedzianych
• gradownik (gratownik)
• walizka plastikowa

440,00

CH-1000-HY

W skład zestawu wchodzi:
• ekspander 
• zestaw głowic 3/8”, 1/2”, 5/8”, 3/4”, 7/8”, 1”
• gradownik (gratownik)
• walizka metalowa

Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych 
wymiennych głowic w rozmiarach calowych od 
3/8” ~ 1 5/8”.

880,00

CH-2000-HY

W skład zestawu wchodzi:
• ekspander 
• zestaw głowic 10, 12, 15, 16, 18, 22mm
• gradownik (gratownik)
• walizka metalowa

Istnieje również możliwość dokupienia dodatkowych 
wymiennych głowic w rozmiarach metrycznych od 
10 ~ 42mm.

880,00
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układy GSMTRONIK
model opis zawartość

opakowania
cena 

[PLN netto]

GSMTRONIK 
v.1.01

Układ GSMTRONIK v.1.01 to 
podstawowa wersja systemu 
monitoringu parametrów temperatury, 
wilgotności itp. Jest on swego 
rodzaju bazą do rozwoju kolejnych 
urządzeń rodziny GSMTRONIK. 
Układ za pomocą wiadomości SMS 
umożliwia pełny nadzór i kontrolę nad 
skojarzonymi urządzeniami.

Zastosowanie:
• nadzór serwerowni
• zdalne sterowanie klimatyzacją, 

ogrzewaniem
• zarządzanie systemami alarmowymi
• monitoring kotłowni, przepompowni, 

oczyszczalni
• zdalne sterowanie dla systemów 

wentylacji
• nadzór agregatów i sprężarek

• układ GSMTRONIK 
v 1.01

• zasilacz 12V DC/2A
• 1 czujnik temperatury
• szynę TS-35
• wkręty montażowe
• Instrukcję Obsługi
• Kartę 

Programowania
• Kartę Gwarancyjną
• 2 szt. Niezbędnika

550,00

GSMTRONIK 
v.1.02

GSMTRONIK v. 1.02 to nowoczesny 
moduł powiadamiania, alarmowania i 
sterowania urządzeniami za pomocą 
telefonii komórkowej. Wersja 1.02 jest 
poszeżeniem układu GSMTRONIK 
v. 1.01 o trzy dodatkowe moduły 
funkcjonalne:

• DATALOGGER/MAIL - rejestrator 
mierzonych parametrów czyli 
temperatury lub/i wilgotności,

• AUTOTERMOSTAT – wbudowane 3 
niezależne termostaty kompleksowo 
obsłużą i zabezpieczą utrzymanie 
wymaganych warunków termicznych,

• AUTOTIMER - Wbudowane 
przekaźniki prądowe mogą sterować o 
zaprogramowanym czasie dowolnymi 
urządzeniami.

• układ GSMTRONIK 
v 1.01

• zasilacz 12V DC/2A
• 1 czujnik temperatury
• szynę TS-35
• wkręty montażowe
• Instrukcję Obsługi
• Kartę 

Programowania
• Kartę Gwarancyjną
• 2 szt. Niezbędnika

600,00

GSMTRONIK 
IR v.1.02

Układ GSMTRONIK IR v.1.02 to 
rozszerzona wersja v.1.02. Urządzenie 
zawiera dodatkowo port IR służący do 
zdalnego sterowania np. klimatyzacją. 
Nasze opatentowane rozwiazanie 
pozwala skopiować oryginalny sygnał 
IR urządzenia a następnie emitować 
go w sposób automatyczny-np. 
po przekroczeniu temperatury w 
serwerowni lib ręcznie -sms.

• układ GSMTRONIK 
v 1.01

• zasilacz 12V DC/2A
• 1 czujnik temperatury
• szynę TS-35
• wkręty montażowe
• Instrukcję Obsługi
• Kartę 

Programowania
• Kartę Gwarancyjną
• 2 szt. Niezbędnika

690,00

GSMTRONIK 
v.GLAN

Układ GSMTRONIK v.GLAN to 
najnowsza wersja systemów 
sterowania z rodziny GSMTRONIK. 
Urządzenie posiada wszystkie funkcje 
systemu GSMTRONIK IR v.1.02 
rozszerzone o moduł komunikacji 
z użytkownikiem poprzez protokół 
Ethernet. Oznacza to, że komunikacja 
z systemem została poszerzona o 
możliwość sterowania urządzeniami 
z poziomu przeglądarki internetowej.

• układ GSMTRONIK 
v 1.01

• zasilacz 12V DC/2A
• 1 czujnik temperatury
• szynę TS-35
• wkręty montażowe
• Instrukcję Obsługi
• Kartę 

Programowania
• Kartę Gwarancyjną
• 2 szt. Niezbędnika

890,00

GSMTRO-
NIK v.GLAN 

FUNK

Układ GSMTRONIK v.GLAN FUNK 
to wersja systemu sterowania z 
rodziny GSMTRONIK przystosowana 
do współpracy z bezprzewodowymi 
czujnikami temperatury ,wilgotności lub 
zespolone. Do dyspozycji są równiez 
bezprzewodowe emitery sygnału 
IR- do sterowania np.klimatyzacją. 
Jeżeli nie ma możliwości prowadzić 
przewodów to doskonałe rozwiazanie 
dla takich lokalizacji.

• układ GSMTRONIK 
v 1.01

• zasilacz 12V DC/2A
• 1 czujnik temperatury
• szynę TS-35
• wkręty montażowe
• Instrukcję Obsługi
• Kartę 

Programowania
• Kartę Gwarancyjną
• 2 szt. Niezbędnika

1 100,00
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GSMTRONIK  to nowoczesny i nowatorski moduł nadzoru, 
powiadamiania, kontroli i sterowania wszelkimi urządzeniami 
za pomocą telefonii komórkowej.

UKŁAD GOTOWY DO PRACY 
 WYMAGA JEDYNIE KARTY SIM – DOWOLNEGO OPERATORA

8 NIEZALEŻNYCH STEROWANYCH 
PRZEKAŹNIKÓW PRĄDOWYCH 

5A/230V – 1000W/230V
16A/230V –3600W/230V

AUTOMATYCZNE LUB ZDALNE
STEROWANIE KLIMATYZACJĄ

(sygnał podczerwieni)

3 NIEZALEŻNE CYFROWE CZUJNIKI
temperatury 

lub opcjonalnie wilgotności

WERSJA „FUNK”
bezprzewodowe 

czujniki temperatury, IR

8 PROGRAMOWALNYCH WEJŚĆ
DOWOLNYCH SYGNAŁÓW

• Centrala alarmowa
• Czujnik dymu, gazu
• Czujnik ruchu
• Czujnik zalania
• Czujnik zasilania
• Czujnik ciśnienia
• Czujnik wiatru
• Inne dowolne sygnały 

zwarcia lub rozwarcia 
obwodu

STEROWANIE 
KOMENDAMI SMS

AUTOMATYCZNE 
STEROWANIE TERMOSTATEM 

CZUJNIKÓW

AUTOSTEROWANIE PO
OTRZYMANIU SYGNAŁU 

Z WEJŚCIA

FUNKCJA „BRAMA”

DOWOLNE URZĄDZENIA
WYKONAWCZE

AUTOMATYCZNE STEROWANIE
FUNKCJĄ TIMER

CHŁODNIA
WENTYLACJA

NAGRZEWNICA
POMPA WODNA

WERSJA GLANTRONIK
wszystkie funkcje i sterowanie

dodatkowo przez internet i WWW

AUTOSTEROWANIE

ŁATWE I PRZEJRZYSTE PROGRAMOWANIE 
 CAŁKOWICIE ZDALNE - BEZ UŻYCIA KOMPUTERA!
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Regulatory serii ERPO są przeznaczone do pracy w urządzeniach klimatyzacji 
i chłodniczych, w których wymagana jest regulacja ciśnienia skraplania na bazie 
pomiaru temperatury. Szeroki zakres regulacji parametrów umożliwia stosowanie 
regulatora ERPO do urządzeń z wszystkimi stosowanymi czynnikami chłodniczymi.

regulatory 
ciśnienia skraplania

model opis cena 
[PLN netto]

EPRO-3A
Regulator skraplania ERPO 3A – do układów 

tylko chłodzących. 
Maksymalny prąd pracy 3A.

230,00

EPRO-3AG
Regulator ciśnienia skraplania ERPO 3AG – do 

układów tylko chłodzących z grzałką karteru 
sprężarki w komplecie. 

Maksymalny prąd pracy 3A.

280,00

EPRO-
-3APCG

Regulator skraplania ERPO 3APCG – do 
układów z pompą ciepła z grzałką karteru 

sprężarki w komplecie. 
Maksymalny prąd pracy 3A.

280,00

EPRO-3APC
Regulator ciśnienia skraplania ERPO 3APC – 

do układów z pompą ciepła. 
Maksymalny prąd pracy 3A.

240,00

ERPO-7APC
Regulator ciśnienia skraplania 7APC do 

układów z pompą ciepła. 
Maksymalny prąd pracy 7A.

250,00

ERPO-
-7APCG

Regulator ciśnienia skraplania 7APC do 
układów z pompą ciepła, z grzałką kartyeru 

sprężarki w komplecie. 
Maksymalny prąd pracy 7A.

260,00
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regulatory
obrotów wentylatora

sterownik pracy turnusowej

model opis cena 
[PLN netto]

regulator 
obrotów 

wentylatora 
SC4+

Regulator SC4+ przystosowany jest do pracy w 
urządzeniach wymagających płynnej regulacji wydajności 
wentylatora na podstawie mierzonej temperatury 
skraplania. Dodatkowo regulator umożliwia włączenie 
i wyłączenie grzałki, w zależności od temperatury 
otoczenia mierzonej drugim czujnikiem.

Funkcje Regulatora SC4+:
• utrzymanie stałej temperatury skraplania;
• przedłużenie żywotności sprężarki;
• monitoring i wizualizacja aktualnej temp. skraplania bez 

konieczności podłączania manometrów;
• sterowanie i zasilanie grzałki karteru sprężarki;
• płynna regulacja obrotami wentylatora;
• zabezpieczenie przed wysoką temp. skraplania, 

wyświetlanie stanów alarmowych.

Nowe funkcje Regulatora SC4+ w porównaniu do SC4:
• zwiększony zakres pomiaru temperatur od -30 do +80°C;
• możliwość zmiany warunku załączenia przekaźnika 

„heater” (P10 - Heater Mode); daje to możliwość 
podłączenia np. wentylatora do styków 5,6, który włączy się 
po przekroczeniu temperatury ustawionej w (P8 - Heater 
Temp.);

230,00

regulator 
obrotów 

wentylatora 
SC4+

w zestawie
z grzałką
Zestaw

Winter Pack

Regulator SC4+ przystosowany jest do pracy w 
urządzeniach wymagających płynnej regulacji wydajności 
wentylatora na podstawie mierzonej temperatury 
skraplania. Dodatkowo regulator umożliwia włączenie 
i wyłączenie grzałki, w zależności od temperatury 
otoczenia mierzonej drugim czujnikiem.

W zestawie Winter Pack znajduje się grzałka.

270,00

model opis cena 
[PLN netto]

sterownik
pracy

turnusowej 
TS4

Sterownik TS4 jest nowoczesnym układem mikro-
procesorowym przeznaczonym do sterowania pracą od 2 
do 4 klimatyzatorów w trybie pracy turnusowej.

• kontrola temperatury w pomieszczeniu za pomocą czujki 
cyfrowej;

• programowanie przez podłączenie komputera poprzez 
gniazdo USB;

• wygodne programowanie sterownika przed montażem za 
pomocą laptopa;

• podczas programowania urządzenia za pomocą kabla USB 
nie jest wymagane dodatkowe zasilanie;

450,00
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grzałki karteru

grzałki odpływu skroplin

model moc średnica
min/max

długość
elementu

grzewczego
obwód 

sprężarki
cena 

[PLN netto]

cccx0001 35 W 110 mm/
180 mm 285 mm 350 mm/

560 mm 45,00

cccx0002 40 W 130 mm/
185 mm 350 mm 410 mm/

580 mm 50,00

cccx0003 45 W 150 mm/
290 mm 410 mm 470 mm/

910 mm 55,00

cccx0004 55 W 170 mm/
295 mm 475 mm 540 mm/

920 mm 60,00

cccx0005 65 W 210 mm/
330 mm 600 mm 660 mm/

1030 mm 65,00

cccx0006 75W 230 mm/
380 mm 665 mm 730 mm/

1190 mm 70,00

Grzałka opaskowa karteru sprężarki.
• zapewnia utrzymanie optymalnej temperatury oleju w sprężarce
• zastosowanie grzałki minimalizuje zjawisko mieszania się oleju z czynnikiem chłodniczym
•  łatwy montaż dzięki zastosowaniu opaski ślimakowej
• ekran uziemiający z plecionki
• izolacja silikonowa elementów grzejnych

model opis cena 
[PLN netto]

SMX 5011 1 metr zimny + 1 metr grzejny 40,00

SMX 5012 1 metr zimny + 2 metry grzejne 45,00

SMX 5013 1 metr zimny +3 metry grzejne 50,00

SMX 5014 1 metr zimny + 4 metry grzejne 55,00

SMX 5015 1 metr zimny + 5 metrów grzejnych 60,00

SMX 5016 1 metr zimny + 6 metrów grzejnych 65,00

SMX 5019 1 metr zimny + 9 metrów grzejnych 70,00

Kabel grzewczy „MONOEXIT” z elementem grzewczym owiniętym na włóknie 
szklanym i pokryty gumą silikonową.

• Dostępne 40W/m oraz 50W/m
• Izolująca guma silikonowa pracuje do  temperatury 200°C
• Kabel składa się z przewodu dwużyłowego z izolacją silikonową
• Zgodność z IEC EN60335-1 i CENELEC HD289 S1
• Aprobata VDE dla materiału silikonowego
• Typowe zastosowania: antykondensa i rozmrażanie drzwi, witryn i komór chłodniczych, grzałki 

do odprowadzenia skroplin, grzałki do oleju w sprężarkach, podgrzewacze do rur spustowych, 
grzałka do tacki ociekowej, dachów czy ryn- ien, ogrzewanie mat i koców grzewczych, podłóg, 
ogrzewanie wody w akwariach, terrariach
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