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PAD LÓ FÛ TÉS VE ZÉR LÉ SE 
VE ZE TÉK NÉL KÜ LI DEVILINK™ REND SZER REL

A Devilink™ ve ze ték nél kü li in tel li gens fû tés sza bá lyo zó rend szer egy köz pon ti ve -
zér lõ bõl és a hoz zá ve ze ték nél kül kap cso ló dó ér zé ke lõk bõl, ter mo sztá tok ból áll.
Hasz ná la tá val a ház ös  szes he lyi sé gé nek fû té se egy köz pon ti hely rõl kön  nyen sza -
bá lyoz ha tó. 

A Devilink™ a fû té si szi vat  tyút nem sza bá lyoz za, emi att elekt ro ni ku san sza bá lyo -
zott ke ring te tõ szi vat  tyút kell hasz nál ni (pél dá ul Grundfos Alpha+). A fû tés kö rök
ve zér lé sé hez ter mi kus sze lep meg haj tó szük sé ges.

A pad ló ter mosz tá tokat (Devilink™ FT kap cso ló egy ség) a sze le pek kö ze lé ben vagy
az egyes he lyi sé gek ben kell el he lyez ni. A Devilink™ FT a vis  sza té rõ sze le pek re
he lye zett ter mi kus sze lep meg haj tót (pél dá ul Danfoss TWA 230V NC) kap csol ja. A
Devilink™ FT egy sé get ned ves ség tõl vé dett he lyen kell el he lyez ni. Fon tos az egyes
fû té si kö rök pon tos be sza bá lyo zá sa, más kü lön ben elõ for dul hat, hogy a fû tés rend szer
egyes he lyi sé gek ben nem, vagy rossz ha tás fok kal mû kö dik. 

A ve zér lõ rend szer elekt ro mos be kö té sét csak szak kép zett vil lany sze re lõ vé gez he ti.
A Devilink™ ren del ke zik egy be épí tett idõ zí tõ rend szer rel, amely elõ re ki szá mít ja,
hogy a fû tést mi kor kell be kap csol ni ah hoz, hogy a kí vánt idõ pont ra el ér je a be ál lí -
tott hõ mér sék le tet.

KAN DAL LÓK A RA DE CÓTÓL

A Radeco Hun ga ry Kft. kan dal ló kí ná la tá nak ge rin cét kép zõ köz pon ti fû té ses kan -
dal ló kály hák ide á lis meg ol dást je lent het nek a va ló ban spó rol ni szán dé ko zó csa lá -
dok nak. Ez a pi a ci szeg mens rá adá sul a leg di na mi ku sab ban fej lõ dõ ré sze a fû tés -
tech ni ká nak nap ja ink ban.

A fû té si sze zon ra ké szül ve a Radeco Hun ga ry Kft. a Skla dova Tech ni ka és a
Victoria 05 cé gek új tí pu sú ké szü lé ke i vel lé pett pi ac ra szep tem ber ben. A be ren de -
zé sek kö zött meg ta lál hat juk a köz ked velt víz te res kály há kat és kan dal ló be té te ket is.
El ér he tõ vé vá lik töb bek kö zött az Ele gan ce tí pu sú kály ha köz pon ti fû té ses vál to za -
ta, va la mint a kan dal ló be té tek új ge ne rá ci ó ja Ju pi ter né ven. Ezen felül „ránc fel var -
rá son” esik át az Admiral és a Spectra tí pu sú kan dal ló be té tek tel jes csa lád ja. Ezek
a kan dal lók mind ren del kez nek CE mi nõ sí tés sel, és tel jes biz ton ság gal ké pe sek
el lát ni egy la kás ki egé szí tõ fû té sét és me leg víz-el lá tá sát. A ki sebb tel je sít mé nyû
ké szü lé kek egy-két ra di á tor ki szol gá lá sát biz to sít ják, de a nagy kály hák akár 20 kW
fe let ti tel je sít mény re is ké pe sek.

VIEGA FONTERRA

A Fonterra fe lü let fû té si és -hûtési prog ram min den hasz ná la tos al kal ma zá si eset hez
meg fe le lõ en il lesz tett meg ol dá so kat ölel fel: a Fonterra Reno-t, Base-t és Tacker-t pad -
ló fû té si rend sze rek hez ter vez ték, a Fonterra Side-ot pe dig fa lak fe lü let tem pe rá lá sá ra.
A ter mék so ro za to kat a kö vet ke zõ spe ci á lis rend sze rek egé szí tik ki: Fonterra Industry
ipa ri ob jek tu mok fû té sé hez, il let ve ki egé szí tõ hû té sé hez, Fonterra Active épü let ré szek
ter mi kus ak ti vá lá sá hoz, Fonterra Sport len gõ- és pon te la szt ikus pad ló za tok hoz, va la -
mint Fonterra Turf sza bad té ri fe lü le tek hõ és jég el le ni vé del me ként.

A prog ram alap ját egy 12 és 15 mm-es mé re tek ben szál lí tott, rend kí vül ru gal mas és
át fo lyás ra op ti ma li zált polibutén csõ ké pe zi. 17 és 20 mm-es mé re tek ben, me lyek épü -
let ré szek ter mi kus ak ti vá lá sá ra is meg fe le lõk, na túr szí nû PE-Xc csõ ke rül al kal ma zás ra.
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A WWW.VGFSZAKLAP.HU ÉS WWW.HKLSZAKLAP.HU CÍMEKRE!
LÁTOGASSON EL 

ÚJ HONLAPCÍMEK
2008. augusztus 1-jétõl megújultak honlapjaink! 

Új formában, bõvülõ tartalommal 
jelentkeznek szaklapjaink weboldalai. 

KI SEBB ÁT MÉ RÕ JÛ PAD LÓ FÛ TÉSCSÕ 

A Pipelife Hun gá ria Mû anyag ipa ri Kft. meg kezd te a PP-R 18x2 mm-es
Oxistop pad ló fû téscsõ gyár tá sát. Az ed di gi csõ höz ké pest ez 2 mm-rel ki sebb
át mé rõ vel ren del ke zik, így kön  nyeb ben ke zel he tõ, de szer ke ze ti leg azo no sak.
A ki sebb át mé rõ jû csõ el len ál lá sa sem vál to zik szá mot te võ en — a kü lönb ség kb.
0,0025 bar —, így nem kell na gyobb szi vat  tyút vá lasz ta ni. A le adott fû té si tel je -
sít mény is igen ha son ló a 2 mm-rel na gyobb át mé rõ jû csõ é hez ké pest. 

www.vgfszaklap.hu

SZOL ÁR REND SZER 
A STIEBELTÕL

A Stiebel Eltron új szol árrend szer rel je lent meg a ma gyar pi a con.
A Ko per ni kusz név re hall ga tó rend szer kap ha tó 120 és 300 li te res tar -
tál  lyal. A rend szer ener gia-fel vé tel ét egy és két 2 m2-es sík kol le ktor
lát ja el, sze re lé sük kön  nyû. A rend sze rek egy 2, il let ve 4 fõs csa lád
hasz ná la ti me leg víz-igé nyét akár 70%-ban fe dez ni tud ják. A szet tek
a sze re lés hez min den szük sé ges ele met tar tal maz nak, így a cse rép te -
tõ re rög zí tõ ele me ket, a ter mo szta ti kus ke ve rõ sze le pet, a hi deg víz
ol da li biz ton sá gos sze le pet, fagy ál ló fo lya dé kot, tá gu lá si tar tályt,
ab szorp ci ós lég te le ní tõt és a fle xi bi lis be kö tõ csö ve ket. 

MEG ÚJULT 
A VIESSMANN HON LAPJA

A Viess mann Fû tés tech ni ka Kft. új hon lap ja stí lu sá ban és tar tal má -
ban is lé nye ges elõ re lé pés az elõ zõ höz ké pest, és most még több szak -
mai in for má ci ót tar tal maz. A ter ve zõk nek szánt új ol da la kon a le tölt -
he tõ ter ve zé si se géd le tek tõl kezd ve az igen ér té kes szoft ve re ken
ke resz tül a CAD elem tá rig min den meg ta lál ha tó, amely a min den na pi
mun ká hoz szük sé ges. Szá mos ani má ció se gí ti a ter mé kek mû kö dé sé nek
kön  nyebb meg ér té sét. Egy in te rak tív prog ram se gít sé gé vel pe dig szá -
mos pa ra mé ter meg adá sá val ki le het szá mol ni, hogy egy fel sze relt
nap kol lek tor mek ko ra rend szer ho za mot je lent egy ház tar tás szá má ra.
To váb bi in for má ció: www.viessmann.hu.

A VAIL LANT SA JÁT 
NAP KOL LEK TO RAI

A Vail lant Cso port nap kol lek tor ok gyár tá sát
kezd te meg gel sen kir cheni te lep he lyén. A né -
met or szá gi gyár ban éven te kb. 100 000 kol lek -
tort gyár ta nak majd, a be ru há zás kö zel 5 mil lió
euró ér té kû. A vál la lat az ener gia árak fo lya ma -
tos nö ve ke dé se mi att dön tött a sa ját nap kol lek -
tor ok gyár tá sa mel lett. A Gel senk irc hen ben
gyár tott nap kol lek tor ok vár ha tó an a jö võ év
el sõ fe lé ben je len nek meg Ma gya ror szá gon.

TA GO SÍT HA TÓ 
ALU MÍ NI UM RA DI Á TO ROK

A Bia s itól szár ma zó ta go sít ha tó LBA alu mí ni -
um ra di á to rok for gal ma zá sát kezd te meg a Me -
ga therm Kft. Az új ter mék 2-10 ta gos ki sze re -
lés ben, ta go sí tó köz csa va rok kal és az beszt men -
tes tö mí tés sel ös  sze sze rel ve ke rül for ga lom ba.
A ta gok szé les sé ge 80 mm, a ra di á to rok kö tés -
tá vol sá ga a be épí té si hely tõl füg gõ en 350, 500,
600, 700 és 800 mm le het. A ra di á to ro kat az
ISO 9001 szab vány sze rint el len õr zik. A ra di á to -
rok ma xi má lis üzem el te té si nyo má sa 6 bar.

CIK KEK  AR CHÍ VUM      FÓ RUM      ÚJ DON SÁ GOK      LIN KEK


