
PO
LS

KA
 2

01
7

 
NOWA GENERACJA 
rozdzielaczy do ogrzewania i chłodzenia 
płaszczyznowego - PREMIUM I OBJECT LINE



ogrzewanie podłogowe

Koncern Rettig ICC jako jeden z wiodących 
producentów systemów grzewczych na 
świecie, w tym systemów ogrzewania 
i chłodzenia płaszczyznowego, wprowadza 
do oferty marki Purmo rozdzielacze nowej 
generacji – PREMIUM LINE oraz OBJECT LINE. 
Produkty są wytwarzane w nowej fabryce 
koncernu zlokalizowanej we Włoszech. Zakład 
stosuje najnowocześniejsze technologie 
i zautomatyzowane linie produkcyjne, dzięki 

którym powstają poszczególne komponenty 
począwszy od kolektorów, poprzez osprzęt 
hydrauliczny, aż po produkt fi nalny. Ostatnim 
etapem jest powietrzna próba szczelności 
w kąpieli wodnej pod ciśnieniem 6 bar, którą 
musi przejść każdy egzemplarz. Wybrane 
rozdzielacze oraz materiały do ich 
produkcji są poddawane rygorystycznym 
testom, aby potwierdzić ich zgodność 
z wymaganiami europejskich norm.

Kolektory rozdzielacza są wykonane z wysokiej klasy stali nierdzewnej 1.4301 z profi lu 
kwardratowego o przekroju 40 x 40 mm. W porównaniu do odpowiednika o przekroju kołowym 
1” ten profi l charakteryzuje większa pojemność oraz mniejsze opory przepływu. Każdy rozdzielacz 
jest indywidualnie znakowany grawerem laserowym, gdzie oprócz numeru seryjnego i logo Purmo 
znajduje się również kod QR, odsyłający do fi lmu instruktażowego!

Rewolucyjne wskaźniki przepływu oprócz blokady i pamięci nastawy wstępnej, umożliwiają również 
odkręcenie i wyczyszczenie szklanej fi olki z osadu instalacyjnego i to bez konieczności odcinania 
całego rozdzielacza. Nie ma potrzeby wymiany zabrudzonych wskaźników!

Rozdzielacz został wyposażony w nowoczesny i automatyczny odpowietrznik, który samoczynnie 
usunie powietrze z instalacji! Jest to niezwykle cenny element, zwłaszcza w instalacjach ogrzewania 
i chłodzenia ściennego lub sufi towego, gdzie manualne odpowietrzanie jest znacznie trudniejsze 
niż w systemie podłogowym.

Zawory termostatyczne na kolektorze powrotnym są 
przystosowane do montażu obydwu typów głowic 
termoelektrycznych M30x1,5 – wersji Premium o mocy 
1 W oraz wersji Invest.

Rozdzielacz jest wyposażony w podłączenie ze 
śrubunkiem 1”, co umożliwia zastosowanie tańszych 
zaworów kulowych! Rozdzielacze zakończone 
gwintem wewnętrznym lub zewnętrznym wymagają 
większych i droższych zaworów.

Wszystkie rozdzielacze marki Purmo objęte są 
10-letnią gwarancją!



ogrzewanie podłogowe
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Rozdzielacz PREMIUM LINE

Belki rozdzielacza są wykonane ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego o przekroju 40x40 mm. Kolektor zasilający 
jest wyposażony we wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz możliwością oczyszczenia zabrudzonej 
fiolki. Kolektor powrotny posiada wbudowane wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z 
podłączeniem M30x1,5. Oba kolektory są wydłużone o 1 sekcję, w której znajduje się automatyczny odpowietrznik i zawór spustowy. 
Produkt jest fabrycznie złożony przy użyciu stalowych uchwytów i gotowy do natychmiastowego montażu. W opakowaniu 
dodatkowo znajdują się plastikowe plakietki do opisu poszczególnych sekcji, kołki montażowe oraz instrukcja w języku polskim.

Wyposażenie:

- Wskaźniki przepływu 0-6 l/min
- Plastikowe plakietki do opisu 

sekcji
- Śrubunek podłączeniowy 1” z 

uszczelnieniem płaskim
- Korek zaślepiający 1”
- Automatyczny odpowietrznik 

oraz zawór spustowy
- Króćce przyłączeniowe z 

rozstawem 50 mm dla złączek z 
eurostożkiem ¾”

- Stalowe uchwyty montażowe z 
wkładkami tłumiącymi drgania

2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
0 obiegów
 obiegów
2 obiegów

203x36x90
253x36x90
303x36x90
353x36x90
403x36x90
453x36x90
503x36x90
553x36x90
603x36x90
653x36x90
703x36x90

FBWMSST024042P0
FBWMSST034042P0
FBWMSST044042P0
FBWMSST054042P0
FBWMSST064042P0
FBWMSST074042P0
FBWMSST084042P0
FBWMSST094042P0
FBWMSST04042P0
FBWMSST4042P0
FBWMSST24042P0

 szt.

429,00
509,00 
599,00 
679,00 
779,00 
879,00 
979,00

 069,00 
 69,00 
 269,00 
 359,00

A
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Rozdzielacz OBJECT LINE

Belki rozdzielacza są wykonane ze stali nierdzewnej z profilu kwadratowego o przekroju 40x40 mm. Kolektor zasilający jest wyposażony 
we wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej. Kolektor powrotny posiada wbudowane wkładki 
termostatyczne przystosowane do montażu głowic termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. Kolektory są zakończone 
ręcznym zespolonym zestawem odpowietrzająco-spustowym. Produkt jest przygotowany do samodzielnego 
złożenia przy pomocy uchwytów montażowych z tworzywa. Rozmiary opakowania są tym samym mniejsze 
i zajmują mniej miejsca na magazynie. W opakowaniu dodatkowo znajdują się kołki montażowe oraz instrukcja w języku polskim.

Wyposażenie:

- Wskaźniki przepływu 0-4 l/min
- Śrubunek podłączeniowy 1” z 

uszczelnieniem płaskim
- Zespolony ręczny zestaw  

odpowietrzająco-spustowy 
- Króćce przyłączeniowe z 

rozstawem 50 mm dla złączek z 
eurostożkiem ¾”

- Uchwyty montażowe z tworzywa

2 obiegi
3 obiegi
4 obiegi
5 obiegów
6 obiegów
7 obiegów
8 obiegów
9 obiegów
10 obiegów
11 obiegów
12 obiegów

80x357x92
230x357x92
280x357x92
330x357x92
380x357x92
430x357x92
480x357x92
530x357x92
580x357x92
630x357x92
680x357x92

FBWMSST024025P0
FBWMSST034025P0
FBWMSST044025P0
FBWMSST054025P0
FBWMSST064025P0
FBWMSST074025P0
FBWMSST084025P0
FBWMSST094025P0
FBWMSST04025P0
FBWMSST4025P0
FBWMSST24025P0

 szt.

359,00
439,00
529,00
69,00
79,00
89,00
99,00

 009,00
 09,00
 209,00
 299,00

A

ceny netto PLN bez podatku VAT

ceny netto PLN bez podatku VAT




