Gamă completă de robineţi şi componente de
instalaţii hidrosanitare şi încălzire de la
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Robinete si accesorii pentru radiatoare
Set robineţi colţar pentru radiatoare, termostatabil (cod: 42400300)
• Set compus din:
• robinet termostatabil, dublu colţar pentru reglaj tur,
opţiune montaj cap termostatic (COD: 42200015)
• robinet dublu colţar pentru reglaj retur
• două rozete pentru acoperirea capătului de ţeavã/perete
• cheie hexagonală
• Racord radiator 1/2’’, model dreapta
• Cromat lucios
• Presiune maximã de funcţionare: 10 bar
• Domeniu de temperatură: 5 ÷100 °C
Disponibil si in varianta cu montaj stanga (cod: 42400400)

Comandã termostaticã cu sondã (cod: 42203502)

• Cap termostatic pentru
robineţi de radiator termostatabili,
cu sondã de contact, pentru limitarea
temperaturii fluidului
• Domeniu de temperaturã:
20 ÷ 50°C
• Scalã temperaturã presetatã
• Lungimea tubului capilar: 2 metri

Robineţi termostataţi cu racorduri în pardoseala
(cod: 42301040)

Cap termostatic pentru robineţi termostatabili
(cod: 42200000)
• Senzor încorporat
cu element sensibil la lichid
• Scală gradată pentru reglarea
de la
la 5 care corespunde
unui domeniu de temperatură
de la 7°C la 28°C
• Adaptor

*

Robineţi termostataţi cu racorduri în perete
(cod: 42311040)

• Robinet termostatic pentru
radiatoare cu alimentare
inferioarã
• Model monovană drept
pentru convectoare (derivaţii în
pardoseală)
• Presiune maximă de funcţionare:
10 bar
• Temperatură maximă
de funcţionare: 100°C
• Racord radiator: 1/2’’ FI
• Racord tevi: 3/4’’

Dezaerator automat pentru radiatoare
(cod: 42504401)
• Pentru evacuarea aerului
din radiatoare
• Din alamă turnată, cromat
• Cu dop higroscopic de siguranţă
• Presiune maximă
de funcţionare: 10 bar
• Presiune maximă
de descărcare: 2,5 bar
• Temperatură maximă
de funcţionare: 100°C
• Racord: 1/2’’ FE

• Robinet termostatic pentru
radiatoare cu alimentare
din perete
• Model monovană la 90°
(derivatii în perete)
• Presiune maximă
de functionare: 10 bar
• Temperatură maximă
de funcţionare: 100°C
• Racord radiator: 1/2’’ FI
• Racord ţevi: 3/4’’

Dezaerator automat (cod: 42502040)
• Pentru evacuarea aerului
din circuitele de încãlzire
• Din alamã turnatã
• Presiune maximã
de funcþionare: 10 bar
• Presiune maximã
de descãrcare: 2,5 bar
• Temperaturã maximã
de funcţionare: 120°C
• Racord: 1/2’’ FE

Componente pentru instalatii de incalzire
Supapã anticondens cu control termostatic al temperaturii retur cazan (cod: 42280056)

• Se utilizeazã în instalaţiile de încãlzire cu generatoare cu funcţionare pe combustibil solid
• Regleazã automat, la valoarea de tarare, temperatura apei de pe returul cazanului
• Menţine cazanul la o temperaturã înaltã prevenind formarea condensului vaporilor
de apã conţinuţi în gazele arse
• Racord olandez 3/4’’ FE
• Presiune maximã de funcţionare: 10 bar
• Domeniu de temperaturã: 5÷100°C
• Temperaturã de tarare: 60°C

Valvã descãrcare termicã (cod: 42543513)
• Pentru protecţia la supratemperaturã a cazanelor cu serpentinã de rãcire
• Cu senzor de siguranţã, prevãzut cu teacã
• Racorduri 3/4’’ FI
• Presiune maximã de funcţionare: 10 bar
• Domeniu de temperaturã: 5÷110°C
• Temperaturã de tarare: 95°C
• Lungime tub capilar: 1300 mm
• Certificatã conform
normelor EN 14597

Vanã descãrcare termicã şi presiune
(cod: 42310430)
• Supapã de siguranţã pentru controlul
temperaturii şi presiunii
• Pentru protejarea vaselor de acumulare
din instalaţiile hidrosanitare
• Temperatura reglatã: 90°C
• Putere de descãrcare: 10 kW
• Reglaj: 3 bar
• Certificatã conform EN 1490

Supapã de siguranţã (cod: 42513615)

• Pentru instalaţii de încãlzire
• Suprapresiune de deschidere
20% faţã de presiunea reglatã
• Remanenţa de închidere
20% faţã de presiunea reglatã
• Presiune nominalã: 10 bar
• Domeniu de temperaturã: 5 ÷ 110 °C
• Reglaj: 1,5 bar
• Dimensiuni racorduri: 1” FI x 1 1/4” FI

Grup de siguranţã complet pentru cazane 3 bar
(cod: 42302631)
• Ansamblu preizolat care conþine:
- supapã de siguranþã
- dezaerator
- manometru
• DN: 1’’

Separator hidraulic din oţel
(cod: 42548006)
• Pentru evacuarea automatã a aerului conţinut
de circuitele hidraulice
• Corp din oţel vopsit cu pulberi epoxidice şi preizolat
• Racorduri olandeze 1’’ FI
• Presiune maximã de funcţionare: 10 bar
• Domeniu de temperaturã: 0 ÷ 100 °C
• Dotat cu dezaerator automat, supapã de descãrcare
• Debit: 2,5 mc/h

Alimentator automat (cod: 42553540)

• Grup de umplere automat, prereglabil,
a instalaţiilor de încãlzire cu apã de adaos
• Inspectabil, cu filtru anticalcar,
cu robinet, filtru şi clapetã de sens
• Cu racord pentru manometru
• Domeniu de reglare: 0,2 ÷ 4 bar
• Presiune maximã la intrare: 16 bar
• Temperaturã maximã de funcţionare: 65°C
• Dimensiuni racorduri: 1/2” FE x 1/2’’ FI

Componente pentru instalaţii hidrosanitare
Reductor de presiune cu manometru
(cod: 42535051)
• Dispozitiv de reducere a presiunii în instalaþiile
de alimentare cu apã, cu cartuş monobloc extractibil
• Corp din aliaj rezistent la coroziunea zincului
• Indicator de prereglare
• Racorduri olandeze 3/4’’ FE
• Presiune maximã în amonte: 25 bar
• Presiune de reglaj în aval: 1÷6 bar
• Temperaturã maximã de funcţionare: 60 °C
• Certificat conform EN 1567
• Manometru 0 ÷ 10 bar

• Dispozitiv pentru evitarea şocurilor
hidraulice în instalaþiile
de alimentare cu apã
• Montaj sub lavoar
• Corp din alamã cromatã
• Presiune maximã
de funcţionare: 10 bar
• Racord cu filet exterior 1/2’’
• Temperatură maximă
de funcţionare: 90°C
• Garnitură de etanşare PTFE

Disponibil şi în varianta 1/2’’ (cod: 42535041)

Vană termostatică de amestec,
40–60°C, (cod: 42520540)
• Vană de reglaj termostatată a temperaturii apei
calde din boilerele electrice
• Corp din alamă cromat
• Racorduri 3/4’’ FI
• Presiune maximă de funcţionare: 10 bar
• Temperatură maximă de funcţionare: 90°C

Amortizor loviturã berbec de capat (cod: 42525040)

Cap comandă electrotermică
(cod: 42656102)
• Pentru robinete termostatabile D.30mm
• Normal închisă
• Tensiune de alimentare:
230 V (c.a.) sau 24 V (c.a.)/(c.c.)
• Putere absorbită: 3 W
• Grad de protecţie: IP 44 (în pozitie verticală)
• Lungime cablu de alimentare: 80 cm
• Cu adaptor

Vană manuală de echilibrare debit
(cod: 42131500)
• Pentru circuite de încãlzire şi rãcire
• Ideale pentru echilibrarea instalaþiilor
• Măsurare debit cu dispozitiv Venturi
• Corp şi obturator din aliaj rezistent
la coroziunea zincului
• Dotată cu racorduri pentru prize de presiune
• Presiune maximă de funcţionare: 16 bar
• Domeniu de tempratură: -10 ÷ 110 °C
• Procentaj maxim de glicol: 50%
• Racorduri 3/4’’ FI

Kit distribuitor/colector cu ventile reglare/inchidere (cod: 42668735)

• Set de colectoare dotate cu debitmetre,
vane de reglare debit şi supape de închidere încorporate
• Presiune maximă de functionare: 10 bar
• Domeniu de temperatură: 0÷80°C
• Distanþa dintre axe: 50 mm
• Racorduri reglare cu filet interior 1 1/4’’
• Racorduri închidere cu filet exterior 3/4’’
• 3 circuite

Romstal nu isi asuma raspunderea pentru eventualele greseli aparute la tipar.
Fotografiile nu genereaza obligatii contractuale.
Oferta este valabila in limita stocului disponibil.
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