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Retro S
  

Zestaw modernizacyjny składający się z wkładki 

i głowicy termostatycznej
Głowice termostatyczne przyłącze M30x1.5

Odpowiedni dla zaworów termostatycznych STANDARD z bezpośrednim gwintowanym podłączeniem, 
wyprodukowanych po 1982 oraz bez kolorowego oznaczenia na dławnicy.

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie    równoważenie i regulacja    termostatyka  
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Retro S – Zestaw składający się z wkładki termostatycznej do wymiany w zaworze oraz z 
głowicy termostatycznej. 
Wkładka termostatyczna Retro S z nastawą wstępną jest przeznaczona do:
zaworów termostatycznych Standard z bezpośrednim połączeniem gwintowanym na 
korpusie, bez oznakowania okrągłą nadlewką, produkowanych od końca 1982 r.
oraz bez kolorowego oznakowania dławnicy.
Przepływy wkładki Retro S odpowiadają przepływom zaworu termostatycznego V-exakt 
do końca 2011. Dane techniczne oraz wykresy, patrz karta katalogowa “Zawory 
termostatyczne”.
Za pomocą przyrządu montażowego Heimeier (nr kat. 9721-00.000) wkładka może 
zostać wymieniona bez opróżniania instalacji.
Wkładka z nastawą wstępną do zaworów 
„Standard” z bezpośrednim połączeniem 
gwintowanym na korpusie, bez oznakowania 
okrągłą nadlewką, produkowanych od 1994 oraz 
dodatkowa zastępcza wkładka termostatyczna, 
patrz “Zawory termostatyczne”. 
 
 
 

 

 Produkty
 

Zestaw 1
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną K (Nr artykułu 6000-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-12.800
20 3500-13.800

 

Zestaw 2
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną K, z zabezpieczeniem przeciw 
kradzieżowym dzięki pierścieniowi zabezpieczającemu (Nr artykułu 6020-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-14.800
20 3500-15.800

 

Zestaw 3
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną B, antywandalową do budynków 
publicznych (Nr artykułu 2500-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-22.800
20 3500-23.800

 

3

do korpusów DN 20
od 1982 do dzisiaj

do korpusów DN 15
od 1982 do 1994 

Odpowiednia do korpusów 
zaworów z gwintem 
przyłączeniowym do głowic 
bez oznakowania okrągłą nadlewką

Nie odpowiednia do korpusów 
zaworów z gwintem 
przyłączeniowym do głowicy 
z oznakowaniem okrągłą nadlewką

Odpowiednia do wkładek
bez kolorowego 
oznaczenia (mosiądz)
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Zestaw 4
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną F, nastawnik zdalny, 2 m (Nr artykułu  
2802-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-32.800
20 3500-33.800

 

Zestaw 5
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną DX (Nr artykułu 6700-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-42.800
20 3500-43.800

 

Zestaw 6
Z wkładką do wymiany oraz głowicą termostatyczną K z czujnikiem zdalnym, 2 m (Nr artykułu 
6002-00.500)

 

 

dla DN Nr artykułu
  

15 3500-52.800
20 3500-53.800

 

 Akcesoria
 

Klucz nastaw
Dla Retro S, V-exakt do końca 2011 oraz F-exakt. 

 

 

 Nr artykułu
 

 

 3501-02.142
 

Klucz uniwersalny
Jako alternatywa dla klucza nastaw nr katalogowy 3501-02.142 do wykonania nastawy na 
Retro S oraz V-exakt do końca 2011 / F-exakt. Także dla głowicy termostatycznej B (nastawa 
temperatury), odcięcia zaworu Regulux, przyłącza Vekolux oraz odpowietrzania grzejników.

 

 

 Nr artykułu
 

 

 0530-01.433
 

Przyrząd montażowy
komplet z walizką, kluczem nasadowym i uszczelkami zapasowymi, do wymiany głowic 
zaworowych bez opróżniania instalacji centralnego ogrzewania (dla DN 10 do DN 20). 

 

 

 Nr artykułu
 

 

 9721-00.000
 

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.
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