
OBJECT LINE
rozdzielacz do ogrzewania / chłodzenia 
płaszczyznowego 

KARTA KATALOGOWA



Rozdzielacz OBJECT LINE

• Budowa: 

Rozdzielacze OBJECT LINE są wykonane ze stali nierdzewnej z profilu 
kwadratowego o przekroju 40x40 mm.  W porównaniu do odpowiednika 
o przekroju kołowym 1” ten profi l charakteryzuje większa pojemność 
oraz mniejsze opory przepływu. Kolektor zasilający jest wyposażony we 
wskaźniki przepływu z funkcją blokady i pamięci nastawy wstępnej oraz 
możliwością oczyszczenia zabrudzonej fiolki z osadu instalacyjnego, bez 
konieczności odcinania całego rozdzielacza.  Kolektor powrotny posiada 
wbudowane wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic 
termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5. 

Kolektory są zakończone ręcznym zespolonym zestawem odpowietrzająco-
spustowym. Kolektor zasilający i powrotny jest zamontowany w stalowych 
uchwytach wyposażonych we wkładki tłumiące drgania.

• Osprzęt:

w komplecie:

- wskaźniki przepływu 0-4 l/min z funkcją blokady i pamięci nastawy 

  wstępnej

- wkładki termostatyczne przystosowane do montażu głowic   

   termoelektrycznych z podłączeniem M30x1,5

- śrubunek podłączeniowy 1” z uszczelnieniem płaskim

- zespolony ręczny zestaw odpowietrzająco-spustowy

- krócće przyłączeniowe z rozstawem 50 mm dla złączek z eurostożkiem 

   i gwintem 3/4"

- uchwyty montażowe ze stali z wkładkami tłumiącymi drgania

Rodzielacz PREMIUM LINE

zdjęcie opis wymiar
[mm]

kod 
zamówienia

Zawory kulowe proste 
- zawory kulowe mosiężne niklowane 

GZ1” - GW1"
1"-1" x 58 mm

FFJAMVNP44F44H50

Zawory kulowe proste z termometrami
- zawory kulowe mosiężne niklowane 
- 2 termometry w komplecie

GZ1"-GW1"
1"-1" x 58 mm

FFJAMTNP44F44H50

Zawory kulowe kątowe
- zawory kulowe mosiężne niklowane
- zawór zasilający z przedłużką

GZ1"-GW1" 
x 120 mm

FFJAMVNP44F44V50

Akcesoria do rozdzielaczy:
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• Wymiary:

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

Wymiar L [mm] 180 230 280 330 380 430 480 530 580 630 680
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PURMO GROUP POLAND SP. Z O.O.
02-777 Warszawa
ul. Ciszewskiego 15
budynek KEN Center
tel. (22) 544 10 00
purmow@purmo.pl
www.purmo.pl
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