


Grupul AFRISO-EURO-INDEX
Din 1869 producem în Germania aparatură de măsură şi 
control. În acest timp gama de produse s-a extins continuu, 
iar în prezent vă putem oferi soluţii de cea mai înaltă calitate 
pentru măsurare, control şi supraveghere în domeniul încăl-
zirii, alimentării cu apă, industriei şi protecţiei mediului.

Elmar şi Jürgen Fritz, strănepoţii
fondatorului companiei

AFRISO 1869

Georg Fritz 1922 – 2004 Franz Fritz 1890 – 1968 Adalbert Fritz 1846 – 1918

Istoricul companiei
AFRISO a fost fondată în Schmiedefeld/Thüringen în anul 1869 de către fraţii William, Ferdinand şi Adalbert Fritz. Odată cu descoperirea 
telegrafului, din necesitatea prescurtării cuvintelor Adalbert Fritz und Sohn, a apărut denumirea AFRISO.
Pornind de la producţia de termometre din sticlă, în doar câţiva ani s-a dezvoltat o largă paletă de produse, cuprinzând şi termometre 
speciale pentru industria chimică. Localitatea Schmiedefeld şi-a legat astfel numele de termometrele din sticlă, ce vor cunoaşte în peri-
oada următoare o răspândire mondială.
Sub conducerea lui Franz Fritz, în anii ‘20 oferta a fost completată cu produse pentru măsurarea presiunii, tensiunii arteriale şi umidităţii.
Dezvoltarea măsurării presiunii şi vidului, prin patentarea manometrelor cu ac indicator pentru presiuni joase şi vid, a reprezentat un nou 
pas important în istoria firmei. Totodată, exportul în spaţiul european şi peste ocean a început să crească simţitor.
În anul 1936 a fost fondată în localitatea vecină Stützerbach o nouă fabrică pentru producerea de motoare pentru motorete. Odată cu 
izbucnirea celui de al doilea război mondial a fost întreruptă producţia, în ciuda vânzărilor încurajatoare.
În anul 1945 familia a abandonat toate proprietăţile, iar în 1949 s-a stabilit în vestul Germaniei, la Kleingartach. Astfel sediul firmei a fost 
stabilit din 1955 în localitatea vecină Güglingen.

Odată cu preluarea conducerii firmei de către Georg Fritz s-a realizat extinderea pe piaţa încălzirii cu combustibil lichid. Pe baza as-
censiunii rapide în poziţia de lider de piaţă în domeniul “măsurarea conţinutului” s-a putut realiza extinderea în alte domenii ale tehnicii 
de încălzire, ce priveau în special protecţia mediului, oferindu-se astfel soluţii pentru eficientizarea şi reducerea consumului de energie. 
La începutul anilor ‘60 s-au obţinut succese deosebite cu limitatoarele de umplere şi indicatoarele de scurgeri din rezervoarele cu pereţi 
dubli. Tot în acest timp au fost fondate filiale europene, de sine stătătoare, în Franţa, Anglia, Austria, Elveţia, Italia, Olanda, Belgia şi 
Suedia.
Creşterea continuă a grupului a fost temporar întreruptă de criza petrolului din anii 1973-1974 când brusc, cifra de afaceri a scăzut la 
jumătate. Pentru a nu mai fi dependenţi de „crizele petrolului” a fost dezvoltată o paletă de produse ce pot fi utilizate independent de 
tipul de combustibil şi conduc direct la o economisire a acestuia.
Ca noutate absolută, AFRISO a introdus pe piaţă în 1972 un aparat pentru analiza gazelor arse, cu ajutorul căruia se puteau regla 
arzătoarele în vederea optimizării consumului de combustibil. Prin extinderea continuă a gamei de analizoare s-a ajuns azi la o ofertă 
deosebit de bogată, cu aparate din ce în ce mai complexe, până la staţii complete de analiză pentru industrie.
A patra generaţie a familiei Fritz este de asemenea angajată în domeniul protecţiei mediului, cu convingerea că acesta este singurul 
drum către viitor.
Firma AFRISO se află într-o continuă expansiune. La începutul anilor ‘90 a fost construită o fabrică de manometre în Amorbach / Oden-
wald şi s-au fondat sucursalele din România, Ungaria, Cehia şi Polonia. În România producem AMC-uri în fabrica proprie situată în 
Bucureşti din 1992.
146 de ani de experienţă în producţia de aparate de măsură şi control, 23 de ani de experienţă în România, nivel constant crescător 
al cifrei de afaceri, lideri de piaţă în domeniul aparaturii portabile de măsură a gazelor de ardere, a producţiei de manometre cu tub         
Bourdon, reprezentare directă în teritoriu, servicii specializate de etalonare, calibrare şi service sunt doar câteva elemente reprezentative 
pentru noi. 
În portofoliul internaţional şi mai ales naţional se regăsesc cei mai importanţi producători şi distribuitori din domeniu. Renumele nostru 
provine din referinţele oferite de către clienţii noştri. De la toţi clienţii noştri.
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Aparate de măsură
presiuni

• Manometre standard cu capsulă
• Manometre standard cu tub Bourdon
• Manometre standard cu tub Bourdon umplute cu glicerină
• Manometre tout-inox cu tub Bourdon
• Manometre cu tub Bourdon şi glicerină pentru agenţi de răcire
• Accesorii pentru manometre
• Accesorii pentru măsurare presiuni
• Traductoare de presiune
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1.1 Manometre standard cu capsulă
Pentru medii gazoase şi presiuni joase

Domeniu de utilizare
Pentru medii uscate, gazoase care nu 
sunt agresive pentru aliajele de cupru.
Pentru măsurarea presiunii mediilor ga-
zoase şi a vaporilor, instrumentele se fo-
losesc în concordanţă cu recomandările 
de siguranţă din EN 837-2.

Tip KP63,
D201

KP63, 
D211

KP80,  
D201

KP100, 
D201

KP100, 
D211

KP63, 
D301

KP63, 
D311

Model

Carcasă � 63 63 80 100 100 63 63

Racord G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B

Preţ euro 41,50 41,50 47,50 53,00 53,00 44,00 44,00

mbar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

- 25/0 35004201 35004211 35054201 35104201 35104211 35004301 35004311

- 40/0 35005201 35005211 35055201 35105201 35105211 35005301 35005311

- 60/0 35006201 35006211 35056201 35106201 35106211 35006301 35006311

- 100/0 35007201 35007211 35057201 35107201 35107211 35007301 35007311

- 160/0 35008201 35008211 35058201 35108201 35108211 35008301 35008311

- 250/0 35009201 35009211 35059201 35109201 35109211 35009301 35009311

- 400/0 35010201 35010211 35010201 35110201 35110211 35010301 35010311

- 600/0 35011201 35011211 35011201 35111201 35111211 35011301 35011311

- 1000/0 35012201 35012211 35012201 35112201 35112211 35012301 35012311

Preţ euro 41,50 41,50 47,50 53,00 53,00 44,00 44,00

0/25 35016201 35016211 35066201 35116201 35116211 35016301 35016311

0/40 35017201 35017211 35067201 35117201 35117211 35017301 35017311

0/60 35018201 35018211 35068201 35118201 35118211 35018301 35018311

0/100 35019201 35019211 35069201 35119201 35119211 35019301 35019311

0/160 35020201 35020211 35070201 35120201 35120211 35020301 35020311

0/250 35021201 35021211 35071201 35121201 35121211 35021301 35021311

0/400 35022201 35022211 35072201 35122201 35122211 35022301 35022311

0/600 35023201 35023211 35073201 35123201 35123211 35023301 35023311

0/1000 35024201 35024211 35074201 35124201 35124211 35024301 35024311

Opţional
• Siguranţă suprapresiune (10 x capăt 
de scală)
• Montare la suprafaţă - flanşă spate
• Montare în panou - fixare în cleme
• Montare în panou - flanşă faţă cu 3 
găuri
• Mecanism oţel inoxidabil
• Indicator de referinţă
• Scale speciale
• Certificat etalonare

Date tehnice

Tip D2, D3, D4

Diametru
de carcasă 63-80-100-160

Clasă
precizie clasa 1,6 (EN 837-3/6)

Domeniu de 
indicare
(EN 837-3/5)

-25/0 ... -1000/0 mbar
0/25 ... 0/1000 mbar

Temperatură 
de operare -20°C ... +60°C

Protecţie IP 32 (EN 60529)

Racord
�63: G �B, radial sau axial 
�100, �160: G �B, radial 
sau axial

Element
de măsurare capsulă, aliaj alamă

Mecanism alamă

Cadran aluminiu, alb
gradare şi caractere negre

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă

D2 - tablă de oţel
vopsită negru
D3 şi D4 - oţel inoxidabil 
1.4301

Vizor D2 şi D3 - plastic înclipsat
D4 - sticlă
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Tip KP80, 
D301

KP80, 
D311

KP100,  
D301

KP100, 
D311

KP63, 
D401

KP63, 
D411

KP100, 
D401

KP100, 
D411

Model

Carcasă � 80 80 100 100 63 63 100 100

Racord G �B G �B G �B G �B G�B G �B G �B G �B

Preţ euro 50,50 50,50 56,00 56,00 49,00 49,00 60,00 60,00

mbar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

- 25/0 35054301 35054311 35104301 35104311 35004401 35004411 35104401 35104411

- 40/0 35055301 35055311 35105301 35105311 35005401 35005411 35105401 35105411

- 60/0 35056301 35056311 35106301 35106311 35006401 35006411 35106401 35106411

- 100/0 35057301 35057311 35107301 35107311 35007401 35007411 35107401 35107411

- 160/0 35058301 35058311 35108301 35108311 35008401 35008411 35108401 35108411

- 250/0 35059301 35059311 35109301 35109311 35009401 35009411 35109401 35109411

- 400/0 35060301 35060311 35110301 35110311 35010401 35010411 35110401 35110411

- 600/0 35061301 35061311 35111301 35111311 35011401 35011411 35111401 35111411

- 1000/0 35062301 35062311 35112301 35112311 35012401 35012411 35112401 35112411

Preţ euro 50,50 50,50 56,00 56,00 49,00 49,00 60,00 60,00

0/25 35066301 35066311 35116301 35116311 35016401 35016411 35116401 35116411

0/40 35067301 35067311 35117301 35117311 35017401 35017411 35117401 35117411

0/60 35068301 35068311 35118301 35118311 35018401 35018411 35118401 35118411

0/100 35069301 35069311 35119301 35119311 35019401 35019411 35119401 35119411

0/160 35070301 35070311 35120301 35120311 35020401 35020411 35120401 35120411

0/250 35071301 35071311 35121301 35121311 35021401 35021411 35121401 35121411

0/400 35072301 35072311 35122301 35122311 35022401 35022411 35122401 35122411

0/600 35073301 35073311 35123301 35123311 35023401 35023411 35123401 35123411

0/1000 35074301 35074311 35124301 35124311 35024401 35024411 35124401 35124411

1.1 Manometre standard cu capsulă
Pentru medii gazoase şi presiuni joase
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1.2 Manometre standard cu tub Bourdon
Pentru medii gazoase şi lichide

01

Domeniu de utilizare
Pentru medii gazoase şi lichide, care nu 
cristalizează şi nu sunt agresive pentru 
aliajele de cupru.

Opţional
• Carcasă (�100) oţel inoxidabil
• Ramă
• Montare suprafaţă - flanşă spate
• Montare în panou - flanşă faţă 3 găuri
• Drossel
• Indicator de referinţă
• Variante tout-inox
• Certificat etalonare

Date tehnice

Tip D1, D2

Diametru
de carcasă 40-50-63-80-100-160

Clasă precizie clasa 1,6 (EN 837-3/6)

Domeniu
de indicare
(EN 837-3/5)

-1/0 la -1/+15 bar
0/0,6 la 0/400 bar

Temperatură
de operare -20°C ... +60°C

Protecţie IP 32 (EN 60529)

Racord
alamă, axial, 
radial 

�40: G 1/8B
�50, �63: G �B
�80, �100: G �B

Element de 
măsurare

tub Bourdon, aliaj cupru
< 60 bar tub ‘C’
> 60 bar tub elicoidal

Mecanism alamă

Cadran aluminiu, alb
gradaţii şi caractere negre

Ac indicator plastic, negru

Carcasă D1: plastic
D2: tablă de oţel vopsită negru

Vizor plastic înclipsat

Tip RF40, D101 RF40, D111 RF50, D101 RF50, D111 RF63, D101 RF63, D111 RF80, D101 RF100, D101 

Model 

Carcasă � 40 40 50 50 63 63 80 100 

Racord G 1/8B G 1/8B G �B G �B G �B G �B G �B G �B 

Preţ euro 6,20 6,70 6,40 6,90 6,70 7,20 9,50 10,00 

bar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

- 1/0 85001101 85001111 85051101 85051111 85101101 85101111 85151101 85201101 

- 1/ + 0,6 -- -- -- -- 85102101 85102111 85152101 85202101 

- 1/ + 1,5 -- -- -- -- 85103101 85103111 85153101 85203101 

- 1/ + 3 -- -- -- -- 85104101 85104111 85154101 85204101 

- 1/ + 5 -- -- -- -- 85105101 85105111 85155101 85205101 

- 1/ + 9 -- -- -- -- 85106101 85106111 85156101 85206101 

- 1/ + 15 -- -- -- -- 85107101 85107111 85157101 85207101 

Preţ euro 5,40 5,90 5,60 6,10 5,90 6,40 8,70 9,20 

0,6 85009101 85009111 85059101 85059111 85109101 85109111 85159101 85209101 

1 85010101 85010111 85060101 85060111 85110101 85110111 85160101 85210101 

1,6 85011101 85011111 85061101 85061111 85111101 85111111 85161101 85211101 

2,5 85012101 85012111 85062101 85062111 85112101 85112111 85162101 85212101 

4 85013101 85013111 85063101 85063111 85113101 85113111 85163101 85213101 

6 85014101 85014111 85064101 85064111 85114101 85114111 85164101 85214101 

10 85015101 85015111 85065101 85065111 85115101 85115111 85165101 85215101 

16 85016101 85016111 85066101 85066111 85116101 85116111 85166101 85216101 

25 85017101 85017111 85067101 85067111 85117101 85117111 85167101 85217101 

40 85018101 85018111 85068101 85068111 85118101 85118111 85168101 85218101 

Preţ euro 7,10 7,60 7,30 7,80 7,60 8,10 10,40 10,90 

60 85019101 85019111 85069101 85069111 85119101 85119111 85169101 85219101 

100 85020101 85020111 85070101 85070111 85120101 85120111 85170101 85220101 

160 85021101 85021111 85071101 85071111 85121101 85121111 85171101 85221101 

250 85022101 85022111 85072101 85072111 85122101 85122111 85172101 85222101 

400 -- -- 85073101 85073111 85123101 85123111 85173101 85223101 
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1.2 Manometre standard cu tub Bourdon
Pentru medii gazoase şi lichide

Tip RF40, 
D201 

RF40, 
D211 

RF50, 
D201 

RF50, 
D211 

RF63, 
D201 

RF63, 
D211 

RF80, 
D201

RF100, 
D201

RF100, 
D211

RF160, 
D201

Model 

Carcasă � 40 40 50 50 63 63 80 100 100 160

Racord G 1/8B G 1/8B G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B

Preţ euro 7,00 7,90 7,30 7,90 7,60 8,10 12,20 12,80 12,80 29,70

bar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

- 1/0 85001201 85001211 85051201 85051211 85101201 85101211 85151201 85201201 85201211 85251201

- 1/ + 0,6 -- -- -- -- 85102201 85102211 85152201 85202201 85202211 85252201

- 1/ + 1,5 -- -- -- -- 85103201 85103211 85153201 85203201 85203211 85253201

- 1/ + 3 -- -- -- -- 85104201 85104211 85154201 85204201 85204211 85254201

- 1/ + 5 -- -- -- -- 85105201 85105211 85155201 85205201 85205211 85255201

- 1/ + 9 -- -- -- -- 85106201 85106211 85156201 85206201 85206211 85256201

- 1/ + 15 -- -- -- -- 85107201 85107211 85157201 85207201 85207211 85257201

Preţ euro 6,20  7,10 6,50 7,10 6,80 7,30 11,40 12,00 12,00 28,90

0,6 - -- -- -- 85109201 85109211 85159201 85209201 85209211 85259201

1 85010201 85010211 85060201 85060211 85110201 85110211 85160201 85210201 85210211 85260201

1,6 85011201 85011211 85061201 85061211 85111201 85111211 85161201 85211201 85211211 85261201

2,5 85012201 85012211 85062201 85062211 85112201 85112211 85162201 85212201 85212211 85262201

4 85013201 85013211 85063201 85063211 85113201 85113211 85163201 85213201 85213211 85263201

6 85014201 85014211 85064201 85064211 85114201 85114211 85164201 85214201 85214211 85264201

10 85015201 85015211 85065201 85065211 85115201 85115211 85165201 85215201 85215211 85265201

16 85016201 85016211 85066201 85066211 85116201 85116211 85166201 85216201 85216211 85266201

25 85017201 85017211 85067201 85067211 85117201 85117211 85167201 85217201 85217211 85267201

40 85018201 85018211 85068201 85068211 85118201 85118211 85168201 85218201 85218211 85268201

Preţ euro 7,90 8,80 8,20 8,80 8,50 9,00 13,10 13,70 13,70 30,60

60 85019201 85019211 85069201 85069211 85119201 85119211 85169201 85219201 85219211 85269201

100 85020201 85020211 85070201 85070211 85120201 85120211 85170201 85220201 85220211 85270201

160 85021201 85021211 85071201 85071211 85121201 85121211 85171201 85221201 85221211 85271201

250 85022201 85022211 85072201 85072211 85122201 85122211 85172201 85222201 85222211 85272201

400 -- -- 85073201 85073211 85123201 85123211 85173201 85223201 85223211 85273201
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1.3 Manometre standard cu tub Bourdon umplute cu glicerină

Domeniu de utilizare
Pentru medii gazoase şi lichide, care nu 
cristalizează şi nu sunt agresive pentru 
aliajele de cupru.
Pentru punctele de măsurare în care 
sunt vibraţii şi presiuni dinamice ridicate.
Pentru medii gazoase sau vapori, instru-
mentele se folosesc în concordanţă cu 
EN 837-2.

Date tehnice

Tip D6, D7

Diametru
de carcasă 50 - 63 - 80 - 100

Clasă
de precizie clasa 1,6 (EN 837-1/6)

Domeniu
de indicare
(EN 837-1/5)

-1/0 la -1/+15 bar 
0/0,6 la 0/400 bar 
(�63 până la 0/600 bar)

Temperatură
de operare -20°C ... +60°C

Protecţie 
IP 65 (EN 60529) pentru
carcasă cu aerisire (≤ 10 bar)
IP 54

Racord 

�40: G 1/8B
�50, �60: G �B - cheie 14
�80, �100: G �B - cheie 22
(EN 837-1/7.3)

Element
de măsurare

tub Bourdon, aliaj de cupru
< 60 bar tub ‘C’
> 60 bar tub elicoidal

Mecanism alamă

Cadran aluminiu, alb
gradare şi caractere negre

Ac indicator aluminiu, plastic, negru

Carcasă

D6: poliamidă neagră, cu 
dispozitiv de egalizare a 
presiunii

D7: inox 1.4301, cu dispozitiv 
de egalizare a presiunii

Ramă D7: inox

Vizor plastic

Lichid de
umplere glicerină (99,5%)

Opţional
• Montare suprafaţă - flanşă spate (�63)
• Montare în panou - prindere cu cleme
• Montare în panou - flanşă faţă 3 găuri 
(�63)
• Sistem de măsurare din oţel inoxidabil 
(până la 1000 bar) - (�100)
• Ramă lustruită
• Scale speciale
• Drossel

Tip RF40Gly, 
D611 

RF50Gly,
D601

RF50Gly,
D611

RF63Gly,
D601

RF63Gly,
D611

Model 

Carcasă � 40 50 50 63 63 

Racord G 1/8B G �B G �B G �B G �B 

Preţ euro 16,80 17,40 17,90  18,40  18,90 

bar Cod Cod Cod Cod Cod

- 1/0 85001611 85051601 85051611 85101601 85101611 

- 1/ + 0,6 -- 85052601 85052611 85102601 85102611 

- 1/ + 1,5 -- 85053601 85053611 85103601 85103611 

- 1/ + 3 -- 85054601 85054611 85104601 85104611 

- 1/ + 5 -- 85055601 85055611 85105601 85105611 

- 1/ + 9 -- 85056601 85056611 85106601 85106611 

- 1/ + 15 -- 85057601 85057611 85107601 85107611 

Preţ euro 16,00 16,60 17,10 17,60 18,10 

0,6 -- 85059601 85059611 85109601 85109611 

1 -- 85060601 85060611 85110601 85110611 

1,6 -- 85061601 85061611 85111601 85111611 

2,5 -- 85062601 85062611 85112601 85112611 

4 85013611 85063601 85063611 85113601 85113611 

6 85014611 85064601 85064611 85114601 85114611 

10 85015611 85065601 85065611 85115601 85115611 

16 85016611 85066601 85066611 85116601 85116611 

25 85017611 85067601 85067611 85117601 85117611 

40 85018611 85068601 85068611 85118601 85118611 

Preţ euro 17,70 18,30 18,80 19,30 19,80 

60 85019611 85069601 85069611 85119601 85119611 

100 85020611 85070601 85070611 85120601 85120611 

160 85021611 85071601 85071611 85121601 85121611 

250 85022611 85072601 85072611 85122601 85122611 

400 85023611 85073601 85073611 85123601 85123611 
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1.3 Manometre standard cu tub Bourdon umplute cu glicerină

Tip RF50Gly, 
D701 

RF50Gly, 
D711 

RF63Gly, 
D701 

RF63Gly, 
D711 

RF80Gly, 
D701 

RF80Gly, 
D711 

RF100Gly, 
D701 

RF100Gly, 
D711 

Model 

Carcasă � 50 50 63 63 80 80 100 100

Racord G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B 

Preţ euro 19,50 20,00 21,60 22,10 42,30 43,80 43,30 44,90 

bar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

- 1/0 85051701 85051711 85101701 85101711 85151701 85151711 85201701 85201711 

- 1/ + 0,6 85052701 85052711 85102701 85102711 85152701 85152711 85202701 85202711 

- 1/ + 1,5 85053701 85053711 85103701 85103711 85153701 85153711 85203701 85203711 

- 1/ + 3 85054701 85054711 85104701 85104711 85154701 85154711 85204701 85204711 

- 1/ + 5 85055701 85055711 85105701 85105711 85155701 85155711 85205701 85205711 

- 1/ + 9 85056701 85056711 85106701 85106711 85156701 85156711 85206701 85206711 

- 1/ + 15 85057701 85057711 85107701 85107711 85157701 85157711 85207701 85207711 

Preţ euro 18,70 19,20 20,80 21,30 41,50 43,00 42,50 44,10 

0,6 85059701 85059711 85109701 85109711 -- -- -- --

1 85060701 85060711 85110701 85110711 85160701 85160711 85210701 85210711 

1,6 85061701 85061711 85111701 85111711 85161701 85161711 85211701 85211711 

2,5 85062701 85062711 85112701 85112711 85162701 85162711 85212701 85212711 

4 85063701 85063711 85113701 85113711 85163701 85163711 85213701 85213711 

6 85064701 85064711 85114701 85114711 85164701 85164711 85214701 85214711 

10 85065701 85065711 85115701 85115711 85165701 85165711 85215701 85215711 

16 85066701 85066711 85116701 85116711 85166701 85166711 85216701 85216711 

25 85067701 85067711 85117701 85117711 85167701 85167711 85217701 85217711 

40 85068701 85068711 85118701 85118711 85168701 85168711 85218701 85218711 

Preţ euro 20,40 20,90 22,50 23,00 43,20 44,70 44,20 45,80 

60 85069701 85069711 85119701 85119711 85169701 85169711 85219701 85219711 

100 85070701 85070711 85120701 85120711 85170701 85170711 85220701 85220711 

160 85071701 85071711 85121701 85121711 85171701 85171711 85221701 85221711 

250 85072701 85072711 85122701 85122711 85172701 85172711 85222701 85222711 

400 85073701 85073711 85123701 85123711 85173701 85173711 85223701 85223711 

Preţ euro -- -- 25,00 25,50 -- -- -- --

600 -- -- 85124701 85124711 -- -- -- --
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1.4 Manometre tout-inox cu tub Bourdon

Tip RF100Ch,
D402 

RF100Ch,
D412

RF160Ch,
D402 

RF160Ch,
D412 

RF100Ch-
Gly, D802 

RF100Ch-
Gly, D812 

RF160Ch-
Gly, D802 

RF160Ch-
Gly, D812 

Model

Carcasă � 100 100 160 160 100 100 160 160 

Racord G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B G �B 

Preţ euro 76,00 81,00 103,50 108,50 90,00 95,00 138,50 150,00
bar Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod Cod

-1/0 85201402 85201412 85251402 85251412 85201802 85201812 85251802 85251812 

-1/+0,6 85202402 85202412 85252402 85252412 85202802 85202812 85252802 85252812 

-1/+1,5 85203402 85203412 85253402 85253412 85203802 85203812 85253802 85253812 

-1/+3 85204402 85204412 85254402 85254412 85204802 85204812 85254802 85254812 

-1/+5 85205402 85205412 85255402 85255412 85205802 85205812 85255802 85255812 

-1/+9 85206402 85206412 85256402 85256412 85206802 85206812 85256802 85256812 

-1/+15 85207402 85207412 85257402 85257412 85207802 85207812 85257802 85257812 

Preţ euro 74,50 79,50 102,00 107,00 88,50 93,50 137,00 142,00
0/0,6 85209402 85209412 85259402 85259412 85209802 85209812 85259802 85259812 

0/1 85210402 85210412 85260402 85260412 85210802 85210812 85260802 85260812 

0/1,6 85211402 85211412 85261402 85261412 85211802 85211812 85261802 85261812 

0/2,5 85212402 85212412 85262402 85262412 85212802 85212812 85262802 85262812 

0/4 85213402 85213412 85263402 85263412 85213802 85213812 85263802 85263812 

0/6 85214402 85214412 85264402 85264412 85214802 85214812 85264802 85264812 

0/10 85215402 85215412 85265402 85265412 85215802 85215812 85265802 85265812 

0/16 85216402 85216412 85266402 85266412 85216802 85216812 85266802 85266812 

0/25 85217402 85217412 85267402 85267412 85217802 85217812 85267802 85267812 

0/40 85218402 85218412 85268402 85268412 85218802 85218812 85268802 85268812 

Preţ euro 87,00 92,00 114,50 119,50 101,00 106,00 149,50 154,50
0/60 85219402 85219412 85269402 85269412 85219802 85219812 85269802 85269812 

0/100 85220402 85220412 85270402 85270412 85220802 85220812 85270802 85270812 

0/160 85221402 85221412 85271402 85271412 85221802 85221812 85271802 85271812 

0/250 85222402 85222412 85272402 85272412 85222802 85222812 85272802 85272812 

0/400 85223402 85223412 85273402 85273412 85223802 85223812 85273802 85273812 

Preţ euro 102,00 107,00 129,50 134,50 116,00 121,00 164,50 169,50
0/600 85224402 85224412 85274402 85274412 85224802 85224812 85274802 85274812 

0/1000 85225402 85225412 85275402 85275412 85225802 85225812 85275802 85275812 

0/1600 -- -- 85276402 85276412 -- -- 85276802 85276812 

Date tehnice

Tip D4, D8

Diametru
de carcasă 100 - 160

Clasă
de precizie clasa 1,0 (EN 837-1/6)

Domeniu
de indicare
(EN 837-1/5)

-1/0 la -1/+15 bar 
�100: 0/0,6 la 0/1000 bar 
�160: 0/0,6 la 0/1600 bar

Temperatură
mediu măsurat -20°C ... +150°C

Protecţie 
IP 65 (EN 60529) pentru
carcasă cu aerisire (≤ 25 bar)
IP 54

Racord G �B - cheie 22
(EN 837-1/7.3)

Element
de măsurare

tub Bourdon, oţel inoxidabil
< 60 bar tub ‘C’
> 60 bar tub elicoidal

Mecanism oţel inoxidabil

Cadran aluminiu, alb cu gradare şi 
caractere negre

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă oţel inoxidabil 1.4301

Ramă oţel inoxidabil

Vizor sticlă

Lichid de
umplere D8: glicerină (99,5%)

Domeniu de utilizare
Pentru aplicaţii industriale, petrochimi-
ce, farmaceutice şi alimentare.
Pentru medii gazoase şi lichide, care nu 
cristalizează şi nu sunt agresive pentru 
aliajele de cupru.
Poate fi utilizat şi în medii corozive.
Opţional
• Montare la suprafaţă - flanşă spate 
• Montare în panou - fixare în cleme
• Montare în panou - flanşă faţă 3 găuri
• Scale speciale
• Contacte electrice
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1.5 Manometre cu tub Bourdon şi glicerină pentru agenţi de răcire

Domeniu de utilizare
Pentru măsurări simultane ale presiunii 
şi temperaturii în aplicaţii de refrigerare.
Pentru medii gazoase sau vapori, instru-
mentele se folosesc în concordanţă cu 
EN 837-2.
Opţional
• Scale de temperatură pentru alte medii 
de răcire
• Montare la suprafaţă - flanşă spate
• Montare în panou - fixare în cleme
• Montare în panou - flanşă faţă 3 găuri
• Drossel

Date tehnice

Tip D7, D8

Diametru
de carcasă

D7: 63 - 80 - 100
D8: 100

Clasă
de precizie

�63: clasa 1,6
�80, �100: clasa 1,0

Domeniu
de indicare

-1/+9 la -1/+30 bar

Scale de 
temperatură 
pentru agenţi 
de răcire

R 134a
R 134a/R 22
R 22/R 12/R 502
R 12
R 404A
R 407A
R 410A
R 717 (NH3 )

Temperatură
de operare

- 20°C ... +60°C

Protecţie 
IP 65 (EN 60529) pentru
carcasă cu aerisire (≤25 bar)
IP 54

Racord 

alamă, radial sau axial
�63, �100 - D7: axial
�100 - D8: axial excentric
7/16-20 UNF, G �B, G �B

Element
de măsurare

tub Bourdon,
aliaj de cupru tip ‘C’

Mecanism
alamă
inox

Cadran 
aluminiu, alb
marcaj negru şi scale în culori

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă
oţel inoxidabil, cu siguranţă
la suprapresiune

Ramă 

D7: �63, �80, �100 - 
bordurată din oţel
inoxidabil 304
D8: �100 - baionetă din oţel 
inoxidabil 304

Vizor plastic

Lichid de
umplere 

glicerină (99,5%)

Tip RF63KTGly, 
D701 

RF63KTGly, 
D711 

RF80KTGly, 
D701 

RF80KT-
Gly, D711 

RF100KT-
Gly, D701 

RF100KT-
Gly, D711 

RF100KT-
Gly, D802 

RF100KT-
Gly, D812 

Model

Carcasă � 63 63 80 80 100 100 100 100 

Scală Conform tabelului de mai jos Scală de temp. R 717 

bar Cod Cod Cod Cod  Cod Cod Cod Cod

Preţ euro 24,30 24,30 52,80 55,60 54,00 56,60 92,70 98,00

-1/+9 85130701 85130711 85180701 85180711 85230701 85230711 -- -- 

-1/+12,5 85131701 85131711 85181701 85181711 85231701 85231711 85231802 85231812 

-1/+15 85132701 85132711 85182701 85182711 85232701 85232711 85232802 85232812 

-1/+24 85133701 85133711 85183701 85183711 85233701 85233711 85233802 85233812 

-1/+30 85134701 85134711 85184701 85184711 85234701 85234711 -- -- 

Opţional
Părţi în contact cu mediul din oţel inoxidabil 316Ti 
sau 316L cu 18,00 euro.
Scale de temperatură pentru diferiţi agenţi de răcire.
Când comandaţi vă rugăm specificaţi litera conformă 
agentului, împreună cu codul manometrului.

Literă pentru COD

R 134a A 

R 134a/R 22 B 

R 22/R 12/R 502 C 

R 12 D 

R 404A E 

R 717 (NH3) – doar la inox  316 Ti sau 316 L F 

R 407A G 
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1.6 Accesorii pentru manometre

Date tehnice

Tensiune de
alimentare

5–25 V
DC 10–30 V
250 V max.

Potenţial contact 1,0 A max.

Potenţial continuu 0,6 A max.

Potenţial comutare

30 W 50 VA max.
< 100 mA
3 mA (suprafaţă 
activă liberă)
1 mA (suprafaţă 
activă acoperită)

Material contact
Ag80 Ni20 Au 10 μ 
(opţional alte
materiale)

Precizie comutare
cca. (0,5-5) % din 
întreaga scală de 
măsurare

Temperatură de 
utilizare

-20°C/+70°C, 
depinde de tipul 
manometrului

Rază de reglaj
(5–95) % din scala 
manometrului

MEMBRANĂ DE SEPARAŢIE
VERSIUNEA STANDARD

MEMBRANĂ DE SEPARAŢIE
PENTRU APLICAŢII IGIENICE

MEMBRANĂ DE SEPARAŢIE
VERSIUNEA COMPACTĂ

ANSAMBLU MANOMETRU ŞI 
MEMBRANĂ DE SEPARAŢIE

CONTACTE ELECTRICE PENTRU 
MANOMETRE CONTACT ELECTRONIC TIP PNP

Domeniu de utilizare 
Membranele de separaţie au ca scop 
izolarea aparatului de măsură de mediul 
măsurat. Membranele de separaţie ex-
tind domeniul de utilizare al manometre-
lor, presostatelor sau traductoarelor de 
presiune. 

Membrane de separaţie cu diafragmă 
se folosesc pentru aplicaţii la care:
• Mediul măsurat nu trebuie să ajungă 
în contact cu aparatul de măsură, de 
exemplu mediul este poluat sau foarte 
vâscos, cristalizează sau se solidifică.

• Mediul este coroziv şi sunt necesare 
materiale speciale rezistente la coroziu-
ne dar care nu permit utilizarea tubului 
Bourdon.

• Temperatura ambientală sau cea a 
mediului măsurat sunt foarte înalte. 

• Din motive igienice, nu trebuie să exis-
te “spaţii moarte”.

• Condiţiile de montaj nu permit monta-
jul direct al unui aparat de măsură.

Electromecanic 
Contactele electrice în aparatele de mă-
sură cu ac indicator sunt contacte auxi-
liare care închid şi deschid circuitul elec-
tric la valorile setate în funcţie de poziţia 
acului indicator.
Contact electronic
Contactele electronice depistează po-

ziţia acului indicator fără a-l atinge prin 
senzor magnetic. 
Contact inductiv
Contactele inductive depistează poziţia 
acului indicator fără a-l atinge, prin sen-
zor tip NAMUR sau EN 60947-5-6. 

A
pa

ra
te

 d
e 

m
ăs

ur
ă 

pr
es

iu
ni



12 www.afriso.ro

01

A
pa

ra
te

 d
e 

m
ăs

ur
ă 

pr
es

iu
ni

1.7 Accesorii pentru măsurare presiuni

Robinet de izolare manometru, cu racord pe filet (int x int), 3 căi

Racord
Presiune 
nominală 

Material Cod 
Preţ 
euro 

G �” PN 6 alamă 63001 6,50

G 3/8” PN 16 alamă 63002 8,10

G �” PN 16 alamă 63003 8,70
cu flanşă de test rotundă (40x5) mm G �” PN 16 alamă 63004 19,80
cu flanşă de test (60x25x10) mm G �” PN 16 alamă 63005 15,00
cu bucşă de izolare G �” PN 16 alamă 63006 14,80

Robinet de izolare manometru, cu racord pe filet (int x ext), 3 căi

G �” PN 6 alamă 63011 6,30

G 3/8” PN 16 alamă 63012 8,90

G �” PN 16 alamă 63013 9,00

cu flanşă de test rotundă (40x5) mm G �” PN 16 alamă 63009 25,90

cu flanşă de test (60x25x10) mm G �” PN 16 alamă 63010 23,00

Robinet de izolare manometru (DIN 16270), cu racord pe filet (int x ext), 3 căi

G �” PN 125 alamă 63094 18,10

G �” PN 250 alamă 63092 13,90

G �” PN 400 1.4571 63093 31,40

G �” PN 400 oţel 63040 14,90
şurub verificare M20x1,5 (DIN 16271) G �” PN 250 alamă 63041 17,60

Spirală de răcire standard, ieşire G �” 

Formă U

Formă circulară 

Formă Ieşire Material 
Presiune 
nominală 

Cod 
Preţ 
euro 

U G �B oţel PN 25 63085 6,10

U-
Olandez 

G �B 
oţel PN 25 63153 9,40

Circular G �B oţel PN 25 63081 6,10

Circular 
Olandez 

G �B 
oţel PN 25 63154 11,10

ROBINET DE IZOLARE MANOMETRU

Domeniu de utilizare 
Element de izolare sau de atenuare între 
mediu şi manometru. Robineţii de izo-
lare cu conector pentru testare permit 
conectarea simultană a manometrului şi 
a unui aparat de testare. Adecvat pentru 
lichide, gaze şi abur.  
Temperatură de operare
Alamă:  -10/+120°C
Oţel 1.0460: -10/+120°C
Oţel inoxidabil 1.4571: -20/+200°C

PROTECŢIE LA SUPRAPRESIUNE 
PENTRU MANOMETRE

Domeniu de utilizare
Dispozitiv reglabil pentru protejarea ma-
nometrelor de vârfurile de presiune ce 
depăşesc scala. Ideal pentru utilizarea în 
punctele de măsură unde presiunea va-
riază puternic; permite măsurarea exac-
tă a presiunilor mici. 
Siguranţa la suprapresiune se ajustează 
conform punctului maxim de măsură a 
manometrelor instalate. 
Temperatură de operare
Max. 80°C
Siguraţă la suprapresiune
Alamă: 600 bar
Oţel inoxidabil: 1.000 bar
Presiunea maximă în vid până la -1 bar, 
nu este reglabilă.

            Purjare             Verificare

          Aerisire            Funcţionare

Spirală de răcire (DIN 16282), ieşire G �”

Formă Intrare Material 
Presiune 
nominală 

Cod 
Preţ 
euro 

Formă U A* G �B oţel PN 100 63147 13,10

B fără filet oţel PN 100 63148 10,70

A* G �B 1.4571 PN 100 63149 36,00

Formă circulară C* G �B oţel PN 100 63150 13,50

D fără filet oţel PN 100 63151 11,20

C* G �B 1.4571 PN 100 63152 36,00

Protecţie la suprapresiune pentru manometre

G �” PN 250 alamă 63074 10,50
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1.8 Traductoare de presiune

Tip DMU 01 DMU 04 DMU 08 DMU 09 DMU 13 DIM 20

Model

Principiu de 
măsurare

Senzor piezo din 
ceramică Senzor piezo Senzor piezo din

oţel inoxidabil
Senzor capacitiv din 

ceramică Tub Bourdon Senzor piezo din 
ceramică

Precizie
(IEC 60770)

0,5 % FSO
(-1/0 bar 1 % FSO)

0,35 % FSO
(< 0,4 bar 0,5 % FSO)

0,35 % FSO
(<0,4 bar 0,5 % FSO) 0,35 % FSO 0,35 % FSD 0,5 % FSD

Materiale în
contact cu 
mediul

Ceramică/inox 
1.4571

Oţel inoxidabil
1.4435

Oţel inoxidabil 
1.4571/1.4404 PVC/ceramică Oţel inoxidabil 

1.4571/1.4404
Ceramică/inox 

1.4305

Racord G �B (EN 837) G �B cu membrană -- -- G �B G �B

Tensiune alim. DC 8–36 V DC 12-36 V DC 12–36 V DC 9–36 V DC 12–36 V DC 3,6 V

Semnal ieşire 4–20 mA 4-20 mA 4–20 mA 4–20 mA 4–20 mA --

Conexiune 
electrică Mufă DIN 43650-A Mufă DIN 43650-A Cablu tip PUR 5 m Cablu tip FEP 5  m Presetupă --

Preţ euro 129,00 292,00 395,00 559,00 190,00

Cod Cod Cod Cod Cod Cod

-1/0 bar 31114 31663 -- -- -- 32500

-1/+1,5 bar 31616 31664 -- -- -- --

-1/+3 bar 31617 31665 -- -- -- --

-1/+5 bar 31618 31666 -- -- -- --

Preţ euro 301,00 395,00 559,00

0/40 mbar -- -- -- 31767 -- --

0/60 mbar -- -- -- 31768 -- --

0/100 mbar -- -- 31555 31571 -- --

0/160 mbar -- -- 31556 31572 -- --

0/200 mbar -- -- 31557 31573 -- --

0/250 mbar -- 31669 31558 31574 -- --

0/300 mbar -- -- 31519 31812 -- --

0/400 mbar -- 31670 31559 31575 -- --

0/600 mbar -- 31671 31560 31576 -- --

Preţ euro 129,00 282,00 395,00 559,00 320,00 185,00

0/0,6 bar -- -- -- -- 31076 --

0/1 bar 31115 31672 31561 31577 31077 --

0/1.6 bar 31116 31673 31562 31578 31078 --

0/2 bar -- -- 31563 31579 -- --

0/2.5 bar 31117 31674 31564 31580 31079 32503

0/4 bar 31118 31675 31565 31581 31080 --

0/6 bar 31119 31676 31566 31582 31081 32505

0/10 bar 31120 31677 31567 31583 31082 32506

0/16 bar 31121 31678 31568 -- 31083 --

0/20 bar -- -- 31569 -- -- --

0/25 bar 31122 31679 31570 -- 31084 32508

0/40 bar 31123 31680 31766 -- 31085 32509

0/60 bar 31124 31681 -- -- -- --

0/100 bar 31125 31682 -- -- -- 32511

0/160 bar 31126 31683 -- -- -- 32512

0/250 bar 31127 31684 -- -- -- 32513

0/400 bar 31128 31685 -- -- -- 32514
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Aparate de măsură
temperaturi

• Termometre cu bimetal
• Termometre speciale
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2.1 Termometre cu bimetal
Termometre pentru instalaţii de încălzire şi sanitare
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Date tehnice

Precizie clasa 2 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C) -20/+60, 0/60, 0/120

Temperatură 
de lucru max. din valoarea scalei

Racord

teacă G �B, alamă, � 12 
mm exterior, detaşabilă 
�63, �100 cu inel etanşare 
PTFE

Poziţie de 
racordare

�80, �100 axial (centru)
�63 axial (centru)

Cadran plastic, alb
gradare şi cifre negre

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă �63, �80, �100 plastic 
negru

Tijă alamă, � 9 mm

Vizor plastic înclipsat

Tip BiTh 63 K BiTh 80 K BiTh 100 K

Model

Carcasă � 63 80 100

Domeniu - 20/+60°C - 20/+60°C - 20/+60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

40 mm 3,50 63763 3,85 63776 5,20 63676

63 mm 4,70 63769 5,05 63777 6,10 63677

100 mm 5,45 63770 5,60 63778 7,00 63678

150 mm 6,70 63771 6,90 63779 8,80 63679

Domeniu 0/60°C 0/60°C 0/60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

40 mm 3,50 63760 3,85 63765 5,20 63698

63 mm 4,70 63761 5,05 63766 6,10 63699

100 mm 5,45 63762 5,60 63767 7,00 63700

150 mm 6,70 63764 6,90 63768 8,80 63701

Domeniu 0/120°C 0/120°C 0/120°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

40 mm 3,15 63702 3,45 63706 4,70 63684

40 mm fără
inel PTFE

2,90 63704 3,10 63708 4,35 63997

63 mm 4,25 63710 4,60 63715 5,40 63695

100 mm 4,95 63711 5,05 63716 6,40 63696

150 mm 6,20 63714 6,35 63717 8,15 63697

Domeniu de utilizare
Termometre pentru instalaţii de încălzire 
şi sanitare.

Opţional
Alte domenii de măsurare.
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2.1 Termometre cu bimetal
Termometre standard

Tip BiTh 63 ST BiTh 80 ST BiTh 100 ST

Model

Carcasă � 63 80 100

Domeniu - 20/+60°C - 20/+80°C - 20/+100°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 7,10 63951 7,50 63955 8,45 63959

68 mm 8,15 63952 8,45 63956 9,35 63960

100 mm 9,10 63953 9,45 63957 10,30 63961

150 mm 11,30 63954 11,65 63958 12,05 63962

Domeniu 0/60°C 0/60°C 0/60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 7,10 63860 7,50 63865 8,45 63869

68 mm 8,15 63861 8,45 63866 9,35 63870

100 mm 9,10 63862 9,45 63867 10,30 63871

150 mm 11,30 63864 11,65 63868 12,05 63872

Domeniu 0/120°C 0/120°C 0/120°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 4,10 63801 4,45 63806 5,15 63811

68 mm 5,10 63802 5,25 63807 5,95 63812

100 mm 6,10 63803 6,30 63808 6,80 63813

150 mm 7,15 63804 8,50 63809 8,65 63814

Domeniu 0/160°C 0/160°C 0/160°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 8,35 63983 9,00 63987 9,80 64015

68 mm 9,65 63984 10,20 63988 10,80 64016

100 mm 10,60 63985 10,90 63989 11,80 64017

150 mm 13,30 63986 13,80 63990 14,20 64018

Poziţie de 
racordare

�63, �80, �100 - axială
�63, �80, �100 - radială

Cadran
< 120°C plastic
>160°C aluminiu, alb
gradare şi cifre negre

Ac indicator plastic, negru

Carcasă tablă de oţel, zincată

Tijă alamă, � 9 mm

Ramă tablă, nichelată

Vizor plastic

Date tehnice

Precizie clasa 2 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C)

- 20/+60, 0/60, 0/120, 
0/160

Temperatură 
de lucru max. din valoarea scalei

Presiune pe 
teacă maxim 6 bar

Racord teacă G �B, alamă, � 12 
mm exterior, detaşabilă

Domeniu de utilizare
Termometre pentru instalaţii de încălzire 
şi sanitare.

Opţional
Alte domenii de măsurare.
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2.1 Termometre cu bimetal
Termometre standard
Tip BiTh 63 ST BiTh 80 ST BiTh 100 ST

Model 

Carcasă � 63 80 100

Carcasă Tablă zincată, inel nichelat, vizor plastic

Tijă Alamă, � 9 mm

Racord Teacă G �B, alamă, � 12 mm exterior, detaşabilă

Precizie Clasă 2 conforn EN 13190

Domeniu - 20/+60°C - 20/+60°C - 20/+60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 21,20 64039 21,90 64055 22,40 64073

68 mm 22,10 64040 22,80 64056 23,60 64074

100 mm 22,80 64041 23,60 64057 24,50 64075

150 mm 24,60 64042 25,30 64058 26,20 64076

Domeniu 0/60°C 0/60°C 0/60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 21,20 64043 21,90 64059 22,40 64077

68 mm 22,10 64044 22,80 64060 23,60 64078

100 mm 22,80 64045 23,60 64061 24,50 64079

150 mm 24,60 64046 25,30 64062 26,20 64080

Domeniu 0/120°C 0/120°C 0/120°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 21,20 64047 21,90 64063 22,40 64081

68 mm 22,10 64048 22,80 64064 23,60 64082

100 mm 22,80 64049 23,60 64067 24,50 64083

150 mm 24,60 64050 25,30 64068 26,20 64084
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2.1 Termometre cu bimetal
Termometre pentru aplicaţii industriale

Tip BiTh 63 I D211 BiTh 80 I D211 BiTh 100 I D211 BiTh 160 I D211

Model

Carcasă � 63 80 100 160

Domeniu - 20/+60°C - 20/+60°C - 20/+60°C - 20/+60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 12,50 65106211 12,90 65206211 13,90 65306211 32,10 65406211

63 mm 12,90 65107211 13,30 65207211 14,30 65307211 32,60 65407211

100 mm 14,40 65108211 14,80 65208211 15,90 65308211 34,30 65408211

150 mm 15,00 65109211 15,40 65209211 16,40 65309211 34,90 65409211

Domeniu 0/60°C 0/60°C 0/60°C 0/60°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 12,50 65131211 12,90 65231211 13,90 65331211 32,10 65431211

63 mm 12,90 65132211 13,30 65232211 14,30 65332211 32,60 65432211

100 mm 14,40 65133211 14,80 65233211 15,90 65333211 34,30 65433211

150 mm 15,00 65134211 15,40 65234211 16,40 65334211 34,90 65434211

Domeniu 0/120°C 0/120°C 0/120°C 0/120°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 11,50 65146211 12,00 65246211 12,90 65346211 30,60 65446211

63 mm 12,00 65147211 12,40 65247211 13,30 65347211 31,10 65447211

100 mm 13,40 65148211 13,90 65248211 14,90 65348211 32,80 65448211

150 mm 14,00 65149211 14,40 65249211 15,40 65349211 33,40 65449211

Domeniu 0/160°C 0/160°C 0/160°C 0/160°C

Imersie Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod Preţ euro Cod

45 mm 16,60 65151211 17,10 65251211 18,20 65351211 35,20 65451211

63 mm 17,10 65152211 17,60 65252211 18,70 65352211 35,70 65452211

100 mm 18,80 65153211 19,30 65253211 20,40 65353211 37,40 65453211

150 mm 19,40 65154211 19,90 65254211 21,00 65354211 38,00 65454211

Date tehnice

Tip D2

Precizie clasa 1 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C)

- 20/+60, 0/60, 0/120, 
0/160

Temperatură 
de lucru maxim din valoarea scalei

Presiune pe 
teacă maxim 6 bar

Racord teacă G �B, alamă, � 12 
mm exterior, detaşabilă

Poziţie de 
racordare

�63, �80, �100, �160 - 
axială sau radială

Cadran
< 120°C plastic
> 160°C aluminiu, alb
gradare şi cifre negre

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă tablă de oţel, galvanizată

Tijă alamă, � 9 mm

Ramă tablă, nichelată

Vizor sticlă

Opţiuni alte domenii de măsurare

Domeniu de utilizare
Termometre pentru montarea în utilaje, 
echipamente reţele termice, boilere şi 
sisteme de încălzire.
Opţional
• Alte domenii de măsurare
• Alte lungimi de imersie
• Flanşă de oţel �40, �60, �80 mm
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Date tehnice

Tip D3

Diametru de 
carcasă 63 - 80 - 100

Precizie clasa 1 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C)

-20/+60, 0/60,
0/120, 0/160

Temperatură 
de lucru max. din valoarea scalei

Presiune pe 
teacă maxim 6 bar

Protecţie IP 43 (EN 60529)

Racord oţel inoxidabil 1.4571
� 8 mm, simplu, reglabil

Poziţie de 
racordare

�63, �80, �100 - axială
�63, �100 - radială

Cadran aluminiu, alb

Ac indicator aluminiu, negru

Carcasă oţel inoxidabil

Ramă oţel inoxidabil

Vizor sticlă

Opţiuni alte domenii de măsurare

2.2 Termometre speciale

Domeniu de utilizare
Termometre pentru medii corozive, po-
trivite pentru o mare varietate de aplica-
ţii industriale.

Opţionale
• Flanşă de oţel (20÷80) mm
• Alte lungimi de imersie
• Sticlă de protecţie laminată
• Teacă G � din oţel inoxidabil 
1.4571/1.4541
• Conexiune cu piuliţă conform DIN 11851
• Diametru nominal 250 mm
• Alte forme şi tipuri de racord

Domeniu de utilizare
Termometre pentru medii corozive ce 
satisfac cele mai exigente cerinţe de 
măsurare, de exemplu în industria chi-
mică, procese tehnologice şi aplicaţii 
din industria alimentară.

Domeniu de utilizare
Termometre adecvate schimbărilor rapi-
de de temperatură în medii din industria 
chimică, aplicaţii din industria alimenta-
ră şi alte procese tehnologice.

Date tehnice

Tip D4

Diametru de 
carcasă 63 - 100 - 160

Precizie clasa 1 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C)

-20/+60, 0/60,
0/120, 0/160

Temperatură 
de lucru

continuu: max. din 
valoarea scalei
termen scurt: 1,1 x max. 
din valoarea scalei

Presiune pe 
teacă maxim 6 bar

Protecţie IP 65 (EN 60529)

Racord oţel inoxidabil 1.4571, � 8 
mm, simplu, închis

Poziţie de 
racordare

�63, �100, �160 - axială
�63, �100, �160 - radială

Cadran aluminiu, negru, alb

Ac indicator aluminiu, oţel inoxidabil, 
negru

Carcasă tip 
baionetă oţel inoxidabil

Ramă oţel inoxidabil

Vizor sticlă

Opţiuni alte domenii de măsurare

Date tehnice

Tip D4

Diametru de 
carcasă 100 - 160

Principiu de 
măsurare

umplere cu gaz sub 
presiune

Precizie clasa 1 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C)

-20/+60, 0/60, 0/120, 
0/160, 0/200, 0/300, 
0/400, 0/500

Temperatură 
de lucru

continuu: max. din 
valoarea scalei
termen scurt: 1,1 x max. 
din valoarea scalei

Presiune pe 
teacă

maxim 10 bar (până la 
300°C)

Protecţie IP 65 (EN 60529)

Racord oţel inoxidabil 1.4541, 
(100x10) mm, simplu

Poziţie de 
racordare

axială sau radială,
cu îmbinare

Cadran aluminiu, alb cu marcaje 
negre

Ac indicator aluminiu, negru

Corecţie 
zero în lateralul carcasei

Carcasă tip 
baionetă oţel inoxidabil

Ramă oţel inoxidabil

Vizor sticlă

Opţiuni alte domenii de măsurare

TERMOMETRE CU BIMETAL
DIN OŢEL INOXIDABIL

TERMOMETRE CU BIMETAL
DIN OŢEL INOXIDABIL

TERMOMETRE MANOMETRICE
DIN OŢEL INOXIDABIL

• Alte domenii de măsurare 
• Scale speciale
• Umplere cu glicerină
• Cadran înclinabil şi rotativ
• Flanşă de montare panou cu 3 găuri
• Flanşă de fixare în spatele cadranului
• Tub capilar (oţel inoxidabil 1.4541)
• Materiale speciale
• Contacte electrice
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2.2 Termometre speciale

Tip ATh 63 F ATh 80 F 

Model 

Carcasă � 63 80 

Racord Arc, pentru conducte 3/8”...1 �” 

Domeniu 0/120°C 0/120°C 

Preţ euro Cod Preţ euro Cod

5,65 63822 6,50 63821 

Tip ATh 63 S BiTh 63 exz 

Model 

Carcasă � 63 63 

Racord Clemă, pt. conducte 3/8”...1 �” Pastilă excentrică � 15 mm 

Domeniu 0/120°C 0/120°C 

Preţ euro Cod Preţ euro Cod

8,30 63820 4,60 68895 

Date tehnice

Domeniu de 
indicare (°C) 0/120

Racord axial G �”; radial
cu ventil de izolare R �”

Carcasă metalică � 80 mm

Presiune (0-4) bar, (0-6) bar, (0-10) bar

Produs Cod Preţ euro

TM80 4 bar 63341s 12,60

TM80 6 bar 63342s 12,60

TM80 radial 63337 13,00

Date tenice

Domeniu de 
aplicare încălzire, sanitare

Diametru de 
carcasă 63 - 80

Precizie clasa 2 (EN 13190)

Domeniu de 
indicare (°C) 0/120

Temperatură 
de lucru maxim din valoarea scalei

TERMOMETRE DE CONTACT

TERMOMETRE PENTRU 
MĂSURAREA TEMPERATURII

GAZELOR DE ARDERE LA COŞ TERMOMANOMETRU TM80

Tip RT 80 RTC 80 HTh 160 G HTh 160 W 

Model 

Carcasă � 80 80 160 160 

Carcasă Tablă zincată, inel nichelat, vizor plastic Aluminiu eloxat în culoarea 
alamei, formă dreaptă

Aluminiu eloxat în culoarea 
alamei, formă în unghi 90°

Racord Imersie inox, con ajustabil cu filet Imersie inox cu ac purtat, 
prindere cu magnet Teacă de imersie din alamă cu filet de racordare G �B 

Domeniu 0/300°C 0/500°C 0/350°C 0/130°C 0/130°C
Imersie Preţ Cod Preţ Cod Preţ Cod Preţ Cod Preţ Cod

40 mm -- -- -- -- -- -- 25,90 63931 29,80 63932

100 mm -- -- -- -- 27,30 63833 Inserţie sticlă Inserţie sticlă

150 mm 13,80 64238 13,80 63830 29,10 63832 9,10 63941 9,90 63942

300 mm 15,60 64239 15,60 63831 -- -- -- -- -- -- 
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2.2 Termometre speciale

Domeniu de utilizare
Sisteme de  încălzire, industrie.
Opţional
• Alte domenii de indicare
• Alte lungimi de imersie
• Alte materiale pentru teacă
• Alt filet de fixare
• Teacă de protecţie

Sticlă capilară
riglă capilară din sticlă tip 
prismă, � 6 mm, gradaţia 
e gravată direct pe capilar

Lichidul ter-
mometrului

versiunea standard: lichid 
albastru adecvat indicării 
între -60 şi +200˚C

Teacă de 
imersie

alama, � 10 mm cu 
filet exterior fix G �B, 
putându-se opta pentru 
varianta de oţel inoxidabil

Precizie conform DIN 16195

Domenii de 
indicare în (˚C)

-30/+50, 0/60, 0/120, 
0/160

Forma de 
montaj

drept, în unghi de
90˚ şi 135˚

Lungime de 
imersie (mm) 40, 63, 100, 160

Date tehnice

Carcasă aluminiu eloxat în
culoarea alamei

Scala de 
temperatură

gravată în partea dreaptă,
se poate roti cu ajutorul 
contra piuliţei de fixare 
în jurul axului pentru a 
permite citirea din orice 
direcţie

TERMOMETRE CU COLOANĂ
DE LICHID

Tip VMTh 110 VMTh 110 VMTh 150 VMTh 150 VMTh 200 VMTh 200 

Model 

Dimensiuni 110 x 30 mm 110 x 30 mm 150 x 36 mm 150 x 36 mm 200 x 36 mm 200 x 36 mm

DIN 16181 16182 16185 16186 16189 16190 

Montare Drept Unghi 90° Drept Unghi 90° Drept Unghi 90° 

Domeniu 0/120°C 0/120°C 0/120°C 0/120°C 0/120°C 0/120°C 

Imersie 
Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

40 mm 20,50 64111 21,60 64128 21,80 64100 23,90 64110 -- -- -- -- 

63 mm 20,80 64112 21,90 64129 22,10 64105 24,20 64115 25,30 64173 26,50 64189

100 mm 21,50 64113 22,60 64130 22,50 64144 24,90 64158 26,10 64174 27,20 64190

160 mm 23,70 64114 24,90 64131 26,00 64145 27,10 64159 28,30 64175 29,40 64191

Domeniu 0/160°C 0/160°C 0/160°C 0/160°C 0/160°C 0/160°C 

Imersie 
Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

Preţ 
euro Cod

40 mm 20,80 64116 21,90 64132 22,80 64146 23,90 64160 -- -- -- -- 

63 mm 21,10 64117 22,20 64133 23,00 64147 24,20 64161 25,60 64177 26,80 64193

100 mm 21,80 64118 22,90 64134 23,10 64148 24,90 64162 26,40 64178 27,50 64194

160 mm 24,00 64119 25,10 64135 26,60 64149 27,10 64163 28,60 64179 29,60 64195
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Contoare de apă şi
energie termică

• Contoare de apă
• Contoare de energie termică
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3.1 Contoare de apă
3.1.1 Contor de apă rece/caldă monojet Zenner ETK/ETW-D-M

3.1.2 Contor de apă rece multijet cu mecanism uscat Zenner MTK/MTK-S
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Contoarele de apă rece / caldă  mono-
jet Zenner ETK/ETW sunt cu mecanism 
uscat, cu transmitere magnetică, cu po-
sibilitate de montare pe orizontală sau 
verticală, în funcţie de spaţiul disponibil. 
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20

Debit maxim Q4 (m�/h) 3,125 5

Debit nominal Q3 
(m�/h) 2,5 2,5

Debit minim Q1 (m�/h) 0,031 0,050

Debit pornire (m�/h) 0,010 0,014

Presiune nominală (bar) 16 16

Pierdere presiune
la Q4 (bar) <1 <1

Temperatură (°C) 30/90 30/90

Lungime fără racorduri 
(mm) 110 130

Lungime cu racorduri 
(mm) 190 228

Lăţime (mm) 66 66

Înălţime (mm) 77 80

Greutate (kg) 0,42 0,52

Clasă metrologică Q3/
Q1

R80-H, 
R40-V

R80-H, 
R40-V

ieşire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu filtru;
• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei, conce-
put special pentru o rezistenţă deosebi-
tă la depunerile de calcar;
• integrator mecanic (care poate fi rotit 
cu 360˚ pentru o mai bună citire directă) 
alcătuit din 8 tamburi cifraţi şi un cadran 
cu ac indicator şi scară gradată cu va-
loarea diviziunii de 0,05 dm�;
• cuplaj magnetic care asigură transmi-
terea mişcării între turbină şi integratorul 
mecanic;
• preechipare pentru citire la distanţă 
sau echipare cu releu Reed, cu sistem 
M-Bus, cu modul radio;
• echipare cu scut magnetic împotriva 
câmpurilor magnetice externe.
Opţiuni
• Echipare cu capac de protecţie împo-
triva şocurilor mecanice.
• Echipare cu săculeţ anti-condens în 
mecanismul numărător.

Produs Cod Preţ euro

ETK-M DN 15 118030 14, 00

ETK-M DN 20 123751 22,00

ETW-M DN 15 118031 14,00

ETW-M DN 20 123752 22,00

MTK-S DN 15 119516 29,00

MTK-S DN 20 124341 32,00

MTKD-N DN 25 142062 67,00

MTKD-N DN 32 142877 70,00

MTKD-N DN 40 142878 158,00

Noua serie de contoare de apă rece 
multijet Zenner MTK-S sunt cu meca-
nism extrauscat, transmitere magnetică, 
cu posibilitate de montare pe orizontală 
şi se remarcă atât printr-o precizie deo-
sebită, cât şi printr-o rezistenţă înaltă la 
depuneri de calcar, impurităţi etc. 
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-
ieşire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu filtru;
• conceput robust, uşor, inteligent;
• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei, conce-
put special pentru o rezistenţă deosebi-
tă la depunerile de calcar;
• integrator mecanic alcătuit din 5 tam-
buri cifraţi şi 4 cadrane cu ac indicator şi 
scară gradată cu valoarea diviziunii de 
0,05 dm�, indică de la 0.05l la 99,999 m�;

• cuplaj magnetic care asigură transmi-
terea mişcării între turbine şi integratorul 
mecanic;
• scut magnetic împotriva câmpurilor 
magnetice externe;
• parte superioară orientabilă 355˚;
• echipare cu capac de protecţie împo-
triva şocurilor mecanice.
Opţiuni
• Preechipare pentru citire la distanţă 
sau echipare cu releu Reed, cu sistem 
M-Bus, cu modul radio.
• Echipare cu săculeţ anti-condens în 
mecanismul numărător.

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20 25 32 40

Debit nominal Q3 (m�/h) 2,5 4 6,3 10 16

Debit maxim Q4 (m�/h) 3,125 5 7,875 12,50 20

Debit minim Q1 (m�/h) 31,25 50 78,75 125 200

Debit start (l/h) 4 5 10 10 20

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16

Temperatură (°C) 30 30 30 30 30

Lungime (mm) 165 190 260 260 300

Lăţime (mm) 85 85 100 103 126

Înălţime (mm) 105 105 130 130 145

Greutate (kg) 1,5 2 3 3,6 5,4

Clasă metrologică R80-H, 
R40-V

R80-H, 
R40-V

R80-H, 
R40-V

R80-H, 
R40-V

R80-H, 
R40-V
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3.1 Contoare de apă
3.1.3 Contor apă rece Zenner MNK cu mecanism umed

3.1.4 Contor apă rece Zenner MNK-RP cu mecanism semi-uscat

Contoarele de apă rece multijet Zenner 
MNK sunt cu mecanism umed, cu posi-
bilitate de montare pe orizontală sau pe 
verticală. 
Contoarele multijet MNK sunt utilizate 
pentru branşamente, fiind construite 
astfel încât să reziste la condiţiile dificile 
de montaj şi funcţionare şi sunt reco-
mandate la aplicaţiile cu risc de apariţie 
a condensului în mecanismul numărător.
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-ie-
şire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu filtru;

• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei;
• integrator mecanic alcătuit din 5 tam-
buri cifraţi şi 4 cadrane cu ac indicator şi 
scară gradată cu valoarea diviziunii de 
0,05 dm�;
• echipare capac protecţie împotriva şo-
curilor mecanice.

Produs Cod Preţ euro

MNK-N DN 15 124529 30,00

MNK-N DN 20 129437 33,00

MNK-N DN 25 120863 63,00

MNK-N DN 32 142375 67,00

MNK-N DN 40 129438 156,00

MNK-N DN 50 filet 137102 215,00

MNK-N DN 50 
flansa

137050 172,00

MNK-RP-N DN 15 119088 35,00

MNK-RP-N DN 20 120057 38,00

MNK-RP-N DN 25 125994 83,00

MNK-RP-N DN 32 120394 89,00

MNK-RP-N DN 40 125909 173,00

Opţiuni
• Preechipare pentru citire la distanţă 
sau echipare cu releu Reed, cu sistem 
M-Bus, cu modul radio.
• Sigiliu antiefracţie.
• Supapă de sens.
• Filtru impurităţi.

Date tehnice

DN (mm) 15 20 25 32 40 50 50FLA

Debit nominal Q3 (m�/h) 2,5 4 6,3 10 16 25 25

Debit maxim Q4 (m�/h) 3,125 5 7,875 12,50 20 31,25 31,25

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16 16 16

Debit minim Q1 (l/h) 15,63 25 39,38 62,5 100 312,5 312,5

Debit start (l/h) 4 5 10 10 20 20 20

Temperatură (°C) 30 30 30 30 30 30 30

Lungime (mm) 165 190 260 260 300 270/300 270/300

Lăţime (mm) 100 100 100 100 110 110 110

Înălţime (mm) 120 120 130 130 145 145 145

Greutate (kg) 1,5 2 3 3 5 9 12,4

Clasă metrologică R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R80-H
R40-V

R80-H
R40-V

Contoarele de apă rece multijet Zenner 
MNK-RP sunt cu mecanism semi-uscat, 
cu posibilitate de montare pe orizontală 
sau pe verticală. 
Contoarele multijet MNK-RP sunt uti-
lizate pentru branşamente şi sunt con-
struite astfel încât să reziste la condiţiile 
dificile de montaj şi funcţionare, având 
tamburii cifraţi protejaţi cu glicerină.
În acest mod se oferă o protecţie optimă 
la depuneri de calcar sau impurităţi pe 
tamburii cifraţi ai numărătorului, împiedi-
cându-se totodată apariţia condensului, 
acestea fiind principalele dificultăţi întâl-

nite la citirea contoarelor.
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-
ieşire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu filtru;
• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei;
• integrator mecanic alcătuit din 5 tam-
buri cifraţi şi 4 cadrane cu ac indicator şi 
scară gradată cu valoarea diviziunii de 
0,05 dm�;
• de asemenea poate fi cu şi fără pree-
chipare pentru emiţătoare de impulsuri 
(MNK-RP-N);

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20 25 32 40

Debit nominal Q3 (m�/h) 2,5 4 6,3 10 16

Debit maxim Q4 (m�/h) 3,125 5 7,875 12,50 20

Debit minim Q1 (l/h) 15,63 25 39,38 62,5 100

Debit start (l/h) 4 5 10 10 20

Presiune nominala (bar) 16 16 16 16 16

Temperatură (°C) 30 30 30 30 30

Lungime (mm) 165 190 260 260 300

Lăţime (mm) 100 100 100 100 110

Înălţime (mm) 120 120 130 130 145

Greutate (kg) 1,5 2 3,5 3,6 5,4

Clasă metrologică R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

R160-H
R80-V

• echipare cu capac de protecţie împo-
triva şocurilor mecanice.
Opţiuni
• Preechipare pentru citire la distanţă 
sau echipare cu releu Reed, cu sistem 
M-Bus, cu modul radio.
• Sigiliu antiefracţie.
• Supapă de sens.
• Filtru impurităţi.
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3.1 Contoare de apă 
3.1.5 Contor apă rece Zenner RTKD cu piston rotativ

Contorul cu piston rotativ RTKD-S are 
de asemenea un spectru de măsurare 
mare şi o stabilitate foarte bună. Execu-
ţia fiabilă şi durabilitatea RTKD-S cresc 
perioada potenţială de utilizare şi astfel 
eficienţa de cost a contorului.
Datorită unei varietăţi de opţiuni tehnice, 

3.1.6 Contor apă caldă Zenner MTW cu mecanism uscat
Contoarele de apă caldă multijet Zen-
ner MTW sunt cu mecanism uscat, cu 
transmitere magnetică, cu posibilitate 
de montare pe orizontală. 
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-
ieşire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu filtru;

• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei;
• integrator mecanic alcătuit din 5 tam-
buri cifraţi şi 4 cadrane cu ac indicator şi 
scară gradată cu valoarea diviziunii de 
0,05 dm�;
• cuplaj magnetic care asigură transmi-
terea mişcării între turbine şi integrator.
Opţiuni
• Reed, M-Bus, modul radio.Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20 25 32 40

Debit nominal (m�/h) 1,5 2,5 3,5 6 10

Debit maxim (m�/h) 3 5 7 12 20

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16

Temperatură (°C) 90 90 90 90 90

Lungime (mm) 165 190 260 260 300

Lăţime (mm) 98 98 100 103 126

Înălţime (mm) 114 114 130 127 144

Greutate (kg) 1,8 2 1,9 3,6 5,4

Clasă metrologică B B B B B

Contoarele au în compunere
• Corp din alamă cu canal de intrare-ie-
şire a apei, pe canalul de intrare fiind 
prevăzut cu sită;
• Numărător cu cadran uscat cu 7 sau 8 
tamburi cifraţi;
• Piston rotativ care va asigura contori-
zarea doar a lichidelor;
• Cuplaj magnetic protejat cu scut între 
camera pistonului şi numerator;
• Cu discul modulator, contorul RTKD-S 
este pregătit pentru preluare date elec-
tronică şi nereactivă  şi are funcţii opti-
me pentru transferul fiabil şi fără eroare 
al datelor prin radio, M-Bus sau plus. 
Alte funcţii sunt protecţia împotriva mo-
dificării şi detectarea direcţiei de scur-
gere a apei.
Opţiuni
• Protecţie IP68, modul radio

Date tehnice

Debit permanent Q3 (m�/h) 2,5 4

Comparabil cu debitul nominal (EWG) Qn (m�/h) 1,5 2,5

Lungime totală fără conectori L2 (mm) 165/170 165/190

Lungime totală cu conectori aprox. L1 (mm) 245/250 261/286

Filet la contor G x B  D1 (inci) 3/4’’ 1”

Filet la conector R x  D2 (inci) 1/2’’ 3/4”

Diametru nominal DN (mm) 15 20

Diametru nominal DN (inci) 1/2” 3/4”

Gamă de măsurare (*) Q3/Q1  R 400 400

Comparabil clasei metrologice (EWG) clasa - -

Debit maxim Q4 (m�/h) 3,125 5

Debit minim Q1 (l/h) 6,25 10

Debit la pornire (l/h) 1 1

Temperatură maximă (°C) 30 30

Presiune de operare PN (bar) 16 16

Pierdere de presiune la Q4 (bar) 1 0,6

Lăţime B (mm) 90 90

Înălţime H (mm) 115 128

Greutate (kg) 0,98 1,1/1,15

Produs Cod Preţ euro
 MTWD-N DN 15 139276 74

 MTWD-N DN 20 139570 77

 MTWD-N DN 25 139571 105

 MTWD-N DN 32 139573 114

 MTWD-N DN 40 139575 173

 RTKD-CC-M DN 15 140512 45

 RTKD-CC-M DN 20 140515 48

Dotat cu noul numărător cu cadran uscat recent dezvoltat de ZENNER, noul contor cu piston rotativ RTKD-S este un contor 
destinat celor care apreciază cel mai mult fiabilitatea şi precizia măsurării. RTKD-S înregistrează debitul folosind principiul de 
măsurare volumetrică şi, în acest fel, garantează înregistrarea şi calcularea extrem de precisă a consumului.Poate fi montat în 
poziţie orizontală sau verticală fără a pierde precizia de măsurare.

RTKD-S a fost dotat optim pentru viitor. 
Discul modulator nou dezvoltat permi-
te scanarea electronică nereactivă cu 
o rezoluţie variabilă şi reprezintă baza 
pentru citirea automată a contorului prin 
modulul radio M-Bus sau cu impuls.
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3.1 Contoare de apă
3.1.7 Contor apă rece Zenner Woltman WPH-K-N

3.1.8 Contor apă caldă Woltman MWN130NKP 

Contoarele de apă caldă Woltman tip 
MWN130NKP sunt cu mecanism uscat, 
cu posibilitate de montare pe orizonta-
lă sau pe verticală. Contoarele woltman 
sunt utilizate pentru branşamente atât 
în domeniu civil cât şi industrial şi sunt 
construite astfel incât să reziste la con-
diţiile dificile de montaj şi funcţionare.
Temperatura maximă este de 1300C şi 
presiune PN 16 bar.
Acestea au in compunere :
- corp din fonta cu canal de intrare-iesi-

Date tehnice

DN (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Debit nominal (m3/h) 25 25 40 63 100 160 250 400 630 1000

Debit maxim (m3/h) 31 31 50 79 125 200 375 500 790 1250

Debit minim (m3/h) 0,62 0,62 1 1,57 2,5 4 6,25 10 25,2 40

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Temperatura (°C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Lungime (mm) 200 200 200 225 250 250 300 350 450 500

Greutate (kg) 7,9 10,6 11,6 15,4 17,8 21,6 31,5 46 94 114

Produs Cod Preţ euro
WPH-K-N DN 40 115448 240,00

WPH-K-N DN 50 115455 250,00

WPH-K-N DN 65 115465 255,00

WPH-K-N DN 80 115480 268,00

WPH-K-N DN 100 115420 308,00

WPH-K-N DN 125 115435 403,00

WPH-K-N DN 150 115443 595,00

Contoarele de apă rece Zenner Wolt-
man tip WPH sunt cu mecanism uscat, 
cu posibilitate de montare pe orizontală 
sau pe verticală.
Contoarele Woltman sunt utilizate pen-
tru branşamente atât în domeniul civil  
cât şi industrial, şi sunt construite astfel 
încât să reziste la condiţiile dificile de 
montaj şi funcţionare.
Temperatură maximă atinsă 50˚C şi pre-
siune PN 16 bar.
Contoarele au în compunere
• corp din fontă cu canal de intrare-ieşi-
re a apei, cu flanşe;

• capacul mecanismului integrator me-
talic;
• turbină – dispozitiv de măsurare ce 
funcţionează sub acţiunea apei, cu ax 
orizontal;
• integrator mecanic alcătuit din 5 tam-
buri cifraţi şi 4 cadrane cu ac indicator şi 
scară gradată cu valoarea diviziunii de 
0,5 dm�;
• preechipare pentru citire la distanţă 
sau echipare cu releu Reed, cu sistem 
M-Bus, cu modul radio.
Opţiuni
• Presiune de lucru PN 25 bari.

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300 400 500

Debit nominal Qn (m�/h) 15 15 25 40 60 100 150 250 400 600 1000 1500

Lungime (mm) 200 200 200 225 250 250 300 350 450 500 600 800

Clasă metrologică B B B B B B B B B B B B

Debit maxim (constant) (m�/h) 30 45 60 90 125 170 250 325 600 700 1250 2000

Debit minim Qmin (m�/h) 0,35 0,35 0,45 0,8 1,5 3 3,5 6,5 12 18 30 45

Debit cu pierdere presiune 0,1 (bar) 20 30 50 70 700 150 200 650 1000 1500 2500 4000

Pierdere de presiune la Qmax. (bar) 0,2 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,2 0,05 0,05 0,05 0,05 0,05

re a apei,cu flanse;
- capacul mecanismului integrator 
- turbina-dispozitiv, cu ax orizontal;
- integrator mecanic  alcatuit din 5 tam-
buri cifrati si 4 cadrane cu ac indicator 
si scara gradata cu valoarea diviziunii de 
0,5 dm³;
- este preechipat standard pentru emi-
tatoare de impulsuri tip REED sau opto
- racordul se face prin flanse (la toate 
contoarele Woltman)

Produs Cod Preţ euro
WPH-K-N DN 200 115497 721,00

WPH-K-N DN 250 la cerere 916,00

WPH-K-N DN 300 la cerere 1668,00

WPH-K-N DN 400 115449 2119,00

MWN130 DN 40 la cerere 278,00

MWN130 DN 50 la cerere 280,00

MWN130 DN 65 la cerere 322,00

Produs Cod Preţ euro
MWN130 DN 80 la cerere 350,00

MWN130 DN 100 la cerere 374,00

MWN130 DN 125 la cerere 430,00

MWN130 DN 150 la cerere 650,00

MWN130 DN 200 la cerere 900,00

MWN130 DN 250 la cerere 1253,00

MWN130 DN 300 la cerere 2073,00
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3.1.9 Contor apă rece JS monojet

Contoarele Zenner JS sunt utilizate în 
instalaţii cu variaţii foarte mari de debit. 
Prin construcţia deosebită acestea pot 
înregistra debite foarte mari  preluând 
caracteristicile contorului clasic tip 
Woltman, dar în acelaşi timp pot înre-
gistra debite foarte mici.

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 50 65 80 100

Debit nominal (m�/h) 15 25 40 60

Debit minim (m�/h) 0,06 0,1 0,12 0,2

Debit maxim (m�/h) 30 50 80 120

Debit de pornire (m�/h) 0,032 0,04 0,06 0,08

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16

Temperatură (°C) 50 50 50 50

Lungime (mm) 300 300 350 360

Lăţime (mm) 165 182 200 220

Înălţime (mm) 180 196 199 214

Greutate (kg) 14,30 16,60 21,60 23,50

Clasă metrologică C-H C-H C-H C-H
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3.1.10 Contor apă rece Woltman combinat MWNWS-NKP

Produs Cod Preţ euro

JS DN 50 JS50NKP 282,00

JS DN 65 JS65NKP 342,00

JS DN 80 JS80NKP 352,00

JS DN 100 JS100NKP 364,00

MWNWS-NKP Dn 50 MWNWS50NKP 958,00

MWNWS-NKP Dn 65 MWNWS65NKP 1018,00

MWNWS-NKP Dn 80 MWNWS80NKP 1028,00

MWNWS-NKP Dn 100 MWNWS100NKP 1122,00

MWNWS-NKP Dn 150 MWNWS150NKP 2506,00

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 50/20 65/20 80/20 100/20 150/40

Debit nominal (m�/h) Q3 25 40 63 100 250

Debit minim (m�/h) Q1 0,04 0,04 0,04 0,04 0,16

Debit maxim (m�/h) Q4 31,25 50 78,75 125 312,5

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16

Temperatură (°C) 50 50 50 50 50

Lungime (mm)  270 300 300 360 500

Lăţime (mm) 275 330 330 330 435

Înălţime (mm) 130 140 140 140 212

Greutate (kg) 17,4 25,5 25,5 29 68

Clasă metrologică Q3/Q1 R630 R1000 R1600 R2500 R1600

Contoarele combinate sunt destinate 
măsurării volumelor de apă care înre-
gistrează fluctuaţii foarte mari de debite, 
în cazul hidranţilor sau al clădirilor de in-
teres public (clădiri de birouri, şcoli, hote-
luri, spitale), in cadrul cărora simultanei-
tatea consumurilor este puţin probabilă.
 
Contoarele combinate cu supapă de co-
mutare si contor multijet materializează 
doua circuite hidraulice legate in 
paralel: un circuit principal in care se 
înseriază un contor Woltman cu elice 
orizontală si o supapă de comutare 
cu pretensionare calibrată a arcu-
lui supapei si un circuit secundar în 
care se montează un contor multijet.  
În funcţie de mărimea debitului de 
apă si a presiunii , supapa de comu-
tare dirijează , dupa caz, curgerea si 
măsurarea către circuitul principal , către 
cel secundar sau către ambele circuite.

Volumul de apă măsurat se determina prin 
însumarea indicaţiilor de pe cadranele 
contorului principal si secundar.

Certificarea MID este obţinută pe întreg 
ansamblul (contor principal, contor se-
cundar si supapă de comutare),  astfel 

ca raportul R=Q3/Q1, ce determină 
precizia contorului, este minim 630.
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3.2 Contoare de energie termică
3.2.1 Contor compact Zenner Zelsius

Contorul de energie termică este utilizat 
pentru înregistrarea energiei consumate 
pentru încălzirea pe orizontală a aparta-
mentelor în cadrul unui imobil. Factura-
rea încălzirii se poate face direct după 
indexul preluat de la contorul de energie 
termică compact montat individual.
Contoarele au în compunere
• corp din alamă cu canal de intrare-    
ieşire a apei, cu racord olandez;
• turbină – dispozitiv de măsurare care 
funcţionează sub acţiunea apei, cu ax 

Date tehnice

Domeniu temperatură calculator ˚C 1 …130

Domeniu temperatură debitmetru ˚C 10 … 90

Tip sonde Pt 500

Debit nominal Qn m3/h 0,6 1,5 2,5

Diametru nominal DN mm 15 15 20

Debit maxim Qmax m3/h 1,2 3,0 5,0

Debit minim Qmin l/h 24 60 100

Presiune nominala Pn bar 16

Pierdere de presiune la Qn mbar < 250

Debit de pornire
montaj orizontal l/h 3 5 7

montaj vertical l/h 4 7 10

Afisaj 8½ digiti

Alimentare (baterie) V 3,0 (litiu)

Durata de viata baterie ani > 6

Clasa de protectie IP 54

Temperatura ambient ˚C 0 … 55

Pozitie montaj recomandata retur

vertical;
• integrator electronic care afişează     
indexul energiei, indexul volumului, tem-
peratura tur-retur, precum diferenţa de 

temperatură, debit instantaneu, auto-
nomie baterie, vârfuri de debit, indexul 
lunar retroactiv şi mulţi alţi parametri.

3.2.2 Contor compact cu ultrasunete

Contorul de energie termică compact cu 
ultrasunete pentru debite mici se com-
pune dintr-un calculator pentru energie 
termică, o pereche de termorezistenţe 
neinterschimbabile şi un traductor de 
debit cu ultrasunete.
Calculatorul de energie termică are la 
baza construcţiei un microprocesor. 
Acesta primeşte la intrare semnale pri-
vind temperaturile pe tur şi pe retur (de 
la cele două termorezistenţe), precum şi 
semnale de la sondele ultrasonice, şi în 
funcţie de acestea calculează şi afişea-
ză energia termică schimbată în circuitul 
respectiv.
Specificatii tehnice şi avantaje
• clasă 2 conform NML 4-06-01; 
• traductorul de temperatură retur este 

integrat în corpul senzorului de debit;
• montaj pe conducte aflate orizontal 
sau vertical/orice poziţie;
• nu necesită porţiuni de conducte 
drepte amonte/aval;
• fiabilitate pe termen lung;
• performanţe metrologice de cali-
tate;
• construcţie robustă.

Produs Cod Preţ euro

C5 DN 15 mecanic 138239 170,00

C5 DN 20 mecanic 138248 170,00

C5 DN 15 ultrasunete La cerere 220,00

C5 DN 20 ultrasunete La cerere 220,00

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20

Domeniu de temperatură calculator (˚C) 1 …130 1 …130

Domeniu de temperatură debitmetru (˚C) 10 … 105 10 … 105

Diferenţă de temperatură calculator (K) 3 … 100 3 … 100

Tip sonde Pt 500 Pt 500

Domeniu de măsură sonde (˚C) (silicon) 0 … 130 0 … 130

Debit nominal Qn (m�/h) 1,5 2,5

Debit maxim Qmax (m�/h) 3,0 5,0

Debit tranziţie Qt (clasa 2) (l/h) 150 250

Debit minim Qmin (clasa 2) (l/h) 60 100

Presiune nominală Pn (bar) 16 16

Pierdere de presiune la Qn (bar) < 0,2 < 0,2

Afişaj (digiţi) 8� 8�

Alimentare (baterie litiu) 3,6 V 3,6 V

Durată de viaţă baterie (ani) > 6 > 6

Clasă de protecţie (IP) 54 54

Temperatură ambient (˚C) 0 … 55 0 … 55C
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3.2 Contoare de energie termică
3.2.3 Contor Zenner cu Multidata WR3

Produs Cod Preţ euro

Multidata WR3 DN 15 MTWI15WR1045 323,00

Multidata WR3 DN 20 MTWI20WR1045 324,00

Multidata WR3 DN 25 MTWI25WR1045 379,00

Multidata WR3 DN 32 MTWI32WR10105 381,00

Multidata WR3 DN 40 MTWI40WR10105 496,00

Multidata WR3 DN 50 MTWI50WR100105 612,00

Multidata WR3 DN 65 MWN65WR100105 667,00

Multidata WR3 DN 80 MWN80WR100105 730,00

Multidata WR3 DN 100 MWN100WR100105 790,00

Multidata WR3 DN 125 MWN125WR100105 856,00

Multidata WR3 DN 150 MWN150WR1000140 1095,00

Multidata WR3 DN 200 MWN200WR1000140 1206,00

Multidata WR3 DN 250 MWN250WR1000140 1443,00

Multidata WR3 DN 300 MWN300WR1000140 2705,00

Orice contor de energie termică are în 
componenţă trei părţi distincte, astfel:
• integrator electronic de energie termi-
că Zenner Multidata WR3;
• traductor de debit: MTWI sau MTH DN 
15-40, respectiv MWN130NC DN 40-
130;
• traductor de temperatură: Pt100 /  
Pt 500.
Integratorul electronic de energie termi-
că este aparatul care reuneşte şi poate 

prelucra semnale de la traductoarele de 
debit şi de temperatură.
Contoarele de energie termică calcu-
lează energia termică consumată de un 
consumator sau de un grup de consu-
matori.
Integratorul WR3 prezintă următoarele 
avantaje:
• permite citirea şi memorarea energiei 
la dată fixă;
• dispune de doua index-uri: unul curent 
şi un altul peste valoarea de prag;
• utilizat in sisteme de termoficare şi/sau 
de climatizare;
• permite memorarea valorilor de vârf 
ale puterii şi ale debitului împreună cu 
data şi ora corespunzătoare înregistrării;
• permite transmiterea de date prin: in-
terfaţa optică, interfaţa BUS standard,  
interfaţa radio şi interfaţa GSM;
• respectă normele de protecţie a me-
diului;
• deţine aprobările PTB.
Principalele tipuri de traductoare de de-
bit pentru apă fierbinte utilizate la scară 
industrială sunt: debitmetre electromag-
netice, diafragme de măsură, debitme-

Date tehnice debitmetru

Diametru nominal (mm) 15 20 25 32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Debit nominal (m�/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 25 40 63 100 160 250 400 630 1000

Debit maxim (m�/h) 3 5 7 12 20 31 50 79 125 200 375 500 790 1250

Debit minim (m�/h) 0,03 0,05 0,07 0,12 0,20 0,25 1 1,57 2,5 4 6,25 10 25,2 40

Temperatură max (˚C) 120 120 120 120 120 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Presiune nominală (bar) 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Afişaj (digiţi) 8� 8� 8� 8� 8� 8� 8½ 8½ 8½ 8½ 8½ 8½ 8½ 8½

Alimentare (baterie) 3,6 V 3,6  V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6 3,6

Clasă de protecţie IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 54 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65 IP 65

tre cu ultrasunete, traductoare cu turbi-
nă.
Traductorii de temperatură folosiţi pen-
tru sistemele de măsurare a energiei ter-
mice sunt termorezistenţe tip Pt 100 sau 
Pt 500.
Cu ajutorul contoarelor de energie ter-
mică se măsoară şi se înregistrează    ur-
mătoarele date:
• debitul volumetric al fluidului circuitului 
respectiv (m�/h) - valorile cumulate pe o 
perioadă de timp;
• temperatura tur şi retur a fluidului (˚C );
• diferenţa de temp. intrare-ieşire (˚C);
• cantitatea de energie termică cedată 
de agentul termic, respectiv între intrare 
şi ieşire (kW, Gcal/h, etc). 
Opţiuni
• Poate prelua impulsurile de la 2 con-
toare auxiliare.
• Se poate conecta în sistem B.M.S.
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3.2 Contoare de energie termică
3.2.4 Contor cu ultrasunete

Produs Cod Preţ euro

Ultrasunete DN 15 la cerere 260,00

Ultrasunete DN 20 la cerere 267,00

Ultrasunete DN 25 (3,5 m�/h) la cerere 420,00

Ultrasunete DN 25 (6 m�/h) la cerere 500,00

Ultrasunete DN 40 la cerere 680,00

Ultrasunete DN 50 la cerere 1006,00

Ultrasunete DN 65 la cerere 1182,00

Ultrasunete DN 80 la cerere 1185,00

Ultrasunete DN 100 la cerere 1495,00

Performanţele excelente asociate teh-
nologiei de măsurare cu ultrasunete, 
designul robust şi flexibilitatea oferită 
prin software fac din aceste contoare 
alegerea ideală pentru orice aplicaţie de 
încălzire, de răcire sau combinată.
Traductor hidraulic ultrasonic
Qp 0,6 / 60 m�/h
Traductoare de temperatură
Tip Pt 100 sau Pt 500 cu conectare în 2 
sau 4 fire
Domeniu de aplicare
• În circuite de încălzire: 10 ... 130˚C
• În aplicaţii de răcire: 5 ... 50˚C
• Variantă constructivă: compactă sau 
cu elemente separate
Date tehnice integrator
• Domeniu de temperatură:
   2 ... 180˚C pentru montarea traducto-
rului hidraulic pe retur.
   5 ... 130˚C pentru montarea traducto-
rului hidraulic pe tur.
• Histerezis: 3/120K.
Mediu ambiant 
• Temperatură: 5/55˚C, umiditate <93%
Unităţi de măsură
• Energie (kWh, MWh), volum (l, m�), de-

Date tehnice

Diametru nominal (mm) 15 20 25 25 40 50 65 80 100

Debit nominal Qn (m�/h) 1,5 2,5 3,5 6 10 15 25 40 60

Domeniu temperatură (˚C) 130 130 130 130 130 130 130 130 130

Debit maxim Qmax (m�/h) 3 5 7 12 20 30 50 80 120

Debit tranzitie Qt (m�/h) 0,12 0,20 0,28 0,48 0,80 3 5 8 12

Debit minim Qmin (m�/h) 0,03 0,05 0,07 0,12 0,20 0,45 0,75 1,20 1,80

Presiune nominală Pn (bar) 16 16 16 16 16 16 16 16 16

Pierdere de presiune
la Qn (bar) 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1

Afişaj (digiţi) 8� 8� 8� 8� 8� 8� 8� 8� 8�

Alimentare (baterie) 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V 3,6 V

Durată de viaţă baterie 
(ani) > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5 > 5

Clasă de protecţie (IP) 65 65 65 65 65 65 65 65 65

Temperatură ambient (˚C) 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55 0-55

Diagrama pierderilor
de presiune

bit (m�/h, l/h), putere (MJ, GJ, kW, mW).
• Display: LCD - 7 litere şi simboluri.
• Temperatură de pornire: 0,2K.
• Temperatură de depozitare: -5/55˚C.
• Alimentare baterie: 24 V AC/DC (6, 11 
sau 16 ani).
• Reţea: 110 V AC, 230 V AC.
Sisteme de comunicare
Contoarele UH50 sunt echipate uzual 
cu o interfaţă optică conform EN 62056-
21:2002.
Pe lângă aceasta, pentru citirea la dis-
tanţă mai pot fi utilizate următoarele mo-
dule de comunicaţie:
• Modul de impuls (impulsuri pentru 
energie / volum / starea aparatului / re-
gistru tarifar 1 / registru tarifar 2; fără po-
tenţial, fără protecţie);
• Modul CL (buclă pasivă de curent de  
20 mA  conform EN 62056-21:2002);
• Modul M-Bus conform EN 1434-3, 
protocol variabil fix şi extins (şi pen-
tru cuplare cu un regulator de încălzire 
adecvat);
• Modul analog;
• Modul emisie radio.
Aceste module nu au efect asupra în-

registrării consumului şi pot fi echipate 
fără deteriorarea mărcii adezive.
Specificatii tehnice pentru traducto-
rul de volum
• Montare în circuitul de energie termi-
că: pe tur sau pe retur;
• În poziţie de montaj orizontală, vertica-
lă sau înclinată;
• Domeniu de temperatură: 5/130˚C;
• Temperatură max. 150˚C pentru 2000 
ore;
• Dinamică măsurare: 1:100, 1:50, 1:25 
sau 1:10;
• Debit maxim: qs/qp= 2,1.
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3.3 Debitmetre electromagnetice

Debitmetrele electromagnetice 
PEM1000 sunt instrumente pentru 
măsurarea precisă ale debitelor de flu-
ide conductive electric. Debitmetrele 
pot fi utilizate pentru măsurare, înreg-
istrare, dozare, amestecare etc. Diame-
trele constructive sunt în intervalul DN10 
- DN1000. Acurateţea de măsurare 
este de ±0.5%. Ieşirea de semnal 
analogică standard este  0/4...20mA, 
0..5mA , iar protocoalele de comuni-
care disponibile sunt RS 485 si RS232.
Presiunea statică maximă este de 
40 bar. Gradul de protecţie stan-
dard este IP67, opţional fiind IP68.

Astfel pot fi folosite in aplicaţii 
precum managementul ape-
lor potabile si reziduale, industria 
alimentară, industria chimică , textilă, 
minieră, precum şi in agricultură.
Dintre principalele avantaje in 
funcţionare se remarcă lipsa pieselor 
dinamice (care pot fi blocate mecanic de 
eventuale impurităţi  sau particule solide 
ce trec prin secţiunea conductei) pre-
cum şi minimizarea pierderii de presiune.
Totuşi debitmetrele electromag-
netice nu se pot utiliza dacă:
• Conductivitatea lichidului este sub 
5microS/cm (20 microS pentru apă 
demineralizată)
• Conductele sunt parţial umplute 
• Viteza de curgere a fluidului este mai 
mică de 0,3m/s.

Măsurarea este independentă 
de temperatura, presiunea, den-
sitatea si vâscozitatea lichidului, 
conţinutul de solide, nivelul normal de 
interferenţe ale câmpului magnetic.
Pentru menţinerea acurateţei este 
necesară întrunirea următoarelor condiţii:
• Conductivitatea lichidului este sub 
5microS/cm (20 microS pentru apa 
demineralizata)

• Viteza de curgere a fluidului trebuie să 
fie in limitele 0,3-12m/s
• Constanta parametrilor sectorului 
de conductă (variaţii ale unghiului de 
curgere de maxim 8 grade)
• Utilizarea secţiunilor pentru calmarea 
debitului (5 x DN în amonte si 3 x DN 
în aval)
• Obţinerea unor sectoare de măsură 
complet umplute cu fluidul măsurat
• Contact permanent între senzor şi 
lichidul măsurat

Acurateţea măsurării este afectată de 
• Bulele de aer sau pungile de gaz în 
fluidul măsurat
• Diferenţe mari de potenţial între 
senzor şi conductă (împământare 
incorectă)
• Turbulenţe ale lichidului în senzor
• Particule solide ale metalelor magnet-
ice în fluidul măsurat
Din punct de vedere constructiv, există 
două variante de debitmetre elec-
tromagnetice: variantă compactă şi 
variantă detaşabilă, unde senzorul este 
montat separat de partea electronică. 

Date tehnice

Specificatii senzor electromagnetic

Dimensiune DN10 – DN1000

Cablu de legatura versiunea compacta - standard 0,5 m / 2 x 2 x 0,25 mm2

versiunea modulara - standard 8m (optional 16, 24, 32, 40, 48m)

Presiune maxima Standard 16 bar (optional maxim 40 bar)

Protectie climatica IP67 / NEMA 5 (optional IP68 / NEMA 6)

Material etansare interioara Cauciuc dur la DN10...DN1000 sau PTFE (teflon) la DN50....DN500

Limite temperatura etansari Cauciuc dur -5+90 gr C   /    PTFE -25+130 gr C

Electrozi Inox 316 Ti, inox 316 L, Hastelloy, Tantal, Titan, Platina

Flanse si carcasa Standard otel carbon (optional inox 304, 321)

Tub de curgere Inox 321

Optiuni speciale Versiune integral inox pentru industrie alimentara

Specificatii pentru unitatea de control

Conductivitate electrica fluid mai mare de 5microS/cm (20 microS/cm pentru apa demi)

Acuratete 0,3% din rezultatul masurat (in conditii de referinta), in conditiile unui debit cuprins intre 10% si 100% 
din domeniu

Detectie conducta goala Cu ajustarea perioadei de detectie

Data logger Capacitate 4 luni (debitele medii la fiecare 5 minute, volum total si timpi de operare pe ora / zi / luna)

Timp real Ceas si calendar, cu autonomie (baterie interna)

Display LCD, alfanumeric, 2 rinduri x 16 caractere, cu iluminare

Iesire analogica Activa, separata galvanic, 0(4)-20mA, maxim 30mA

Iesire in frecventa 0-1kHz / 0-100 % din domeniu , separata galvanic, pasiva

Iesiri binare 1 pina la 4 relee 3A / 230 Vca si 3A / 24 Vcc

Interfata de comunicare (optional) RS485 (separata galvanic) sau RS232 C, la cerere soft achizitie date

Alimentare 85-260 Vca sau 9-36 Vcc (se selecteaza prin comanda)
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Accesorii pentru
instalaţii

• Siguranţă presiuni
• Control temperaturi
• Siguranţă în exploatare
• Echipamente
• Echipamente solare
• Echipamente filtrare apă
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4.1 Siguranţă presiuni

Supapa de siguranţă, manometrul 
şi aerisitorul reprezintă elemente de 
protecţie şi siguranţă pentru dotarea 
instalaţiilor de încălzire. Grupul de 
siguranţă KSG cuprinde unitar cele 3 
elemente şi are avantajul unui montaj 
sigur, simplu şi convenabil.
Domeniul de utilizare îl reprezintă 
instalaţiile de încălzire închise de puteri 
max. 50 kW/h (KSG şi KSG mini), 
respectiv putere max. 100 kW/h (KSG 
maxi).
Corpul grupului este executat din 

alamă. Supapă de siguranţă 3 bar G 
�”, manometru G 3/8”, (0/4) bar, utilizabil 
până la 3 bar, cu semn roşu reglabil.
Aerisitor automat G 3/8”, 12 bar cu ventil 
de izolare.
Ambalaj special - se păstrează pe grup 
pentru izolare termică.
Racord G 1” interior (pentru instalaţie).
Grupul se va monta obligatoriu în poziţie 
verticală.
La cerere, KSG poate fi executat şi cu 
supapă de siguranţă de 2,5 bar.

Armătura de conectare a vaselor de 
expansiune de până la 50 litri, pentru 
sistemele de încălzire până la 50 kW/h.
Se compune din: corp fabricat din alamă 
cu racord G �” pentru cazan, supapă 
integrată pentru racordarea la vasul de 
expansiune, supapa de siguranţă �” cu 
garnitură elastică din teflon (presiune 3 
bar, capacitate 50 kW).
Manometru diametru 63 mm, G 3/8” radial 
(domeniu (0 /4) bar cu indicator roşu de 
maxim) cu ventil de izolare. Aerisitor 
automat G 3/8”, 12 bar cu ventil de 
izolare. Ambalajul special se păstrează 
pe grup pentru izolare termică.

KSG

BSGGAK 3 BAR CU IZOLAŢIE BFK

KSG MINI KSG MAXI

Produs Cod VE Preţ euro

KSG mini - 2,5 bar cu izolaţie 77620 10 31,50

KSG mini - 3 bar cu izolaţie 77623 10 31,50

KSG 3 bar cu izolaţie 77938 10 39,80

KSG maxi - 3 bar 77625 10 56,00

GAK 3 bar cu izolaţie 77932 10 74,60

Grup de siguranţă pentru boilere BFK 12/10 77988 10 33,90

Grup de siguranţă pentru boilere BSG DN 15 77976 10 52,70

Grupul de siguranţă pentru preparare 
apă caldă menajeră se compune din 
supapă de siguranţă 10 bar, robinet 
de închidere, supapă de sens şi şurub 
de verificare, manometru (0/16) bar cu 
diametru 50 mm.

KSG maxi, identic cu KSG mini, dar 
pentru instalaţiile de încălzire de până la 
100 kW/h.

• Montare rapidă şi sigură datorită corpului 
unitar al grupului de siguranţă.
• Uşor de întreţinut - manometrul şi aerisi-
torul dispun de câte un ventil de izolare şi 
pot fi schimbate fără golirea instalaţiei.
• Aerisire sigură datorită montării aerisito-
rului în poziţia cea mai înaltă.

Grup de siguranţă pentru sisteme închi-
se de preparare apă caldă menajeră.
Ansamblul conţine supapă de siguran-
ţă 10 bar, robinet de izolare, supapă de 
sens şi şurub de verificare.
Racorduri o-ring � 15 mm.
Se poate livra cu supapă de 6 sau 8 bar.
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4.1 Siguranţă presiuni

Când apa din instalaţie se încălzeşte, 
lichidul supraîncălzit se dilată. Creşte 
presiunea în instalaţie. Dacă se depă-
şeşte presiunea maximă admisă a insta-
laţiei, arcul şi membrana se vor compri-
ma în interiorul supapei de siguranţă.
Lichidul va fi evacuat până când pre-
siunea în instalaţie scade sub maxima 
admisă.

Supape de siguranţă pentru instalaţiile 
de încălzire închise conform DIN 4751. 
Până la temperaturi de 120°C.
Presiunea de deschidere este fixată la  
1,5 bar, 2,5 bar, 3 bar, 4 bar, 6 bar, 8 
bar, respectiv 10 bar. Carcasă din ala-
mă. Dimensiunea racordului la interior 
determină tipul de supapă. Diametrul de 
ieşire este mai mare cu �” decât cel de 
intrare conform EN 12828.

Special concepută pentru instalaţiile de 
încălzire solare, supapa de siguranţă cu 
membrană MSS este potrivită pentru 
evacuarea următoarelor elemente pen-
tru asigurarea împotriva depăşirii presi-
unii:
• apă;
• amestec de apă cu antigel;
• amestec de apă cu glicol.
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SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ MS
SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ CU

MANOMETRU MSM SUPAPĂ DE SIGURANŢĂ MSS

Produs VE 1,5 bar 2,5 bar 3 bar 4 bar 6 bar 8 bar 10 bar

MS �” 10
Preţ euro 5,50 5,50 5,50 5,50 5,50 6,90 6,90

Cod 42376 42385 42390 -- 42392 42422 42423

MS �” 10
Preţ euro 7,00 7,00 7,00 7,00 13,10 13,10 13,10

Cod 42360 42386 42391 -- 42496 42426 42427

MS 1” 10
Preţ euro 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90 29,90

Cod -- 42383 42378 -- 42442 42443 42444

MS 1�” 5
Preţ euro 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00 151,00

Cod -- -- -- -- 42446 -- 42448

MS 1�” 5
Preţ euro 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00 186,00

Cod -- -- -- -- 42476 -- --

MS 2” 1
Preţ euro 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00 236,00

Cod -- -- -- -- 42413 -- --

MSM �” 10
Preţ euro -- -- 16,75 -- -- -- --

Cod -- -- 42382 -- -- -- --

MSS �” 10
Preţ euro -- -- -- -- 10,40 -- --

Cod -- -- -- -- 42330 -- --

MSS �” 10
Preţ euro -- -- -- -- 12,70 -- --

Cod -- -- -- -- 42332 -- --
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4.2 Control temperaturi

Termostat de contact cu carcasă pentru 
montare cu cleme pe ţevi, reglabil din 
exterior.
Deosebit de fiabil şi precis.
Senzor: lichid.

Domeniu de lucru
0/60°C, 0/90°C
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GAT 7RC

GTK 7RD

STB 400/971 TRT 200/711

GTT 7RG GDT 8HR

Termostat de imersie cu carcasă, cu 
sondă şi teacă, reglabil din exterior.

Domeniu de lucru
0/60°C, 0/90°C

Termostat dublu cu carcasă, cu sondă 
şi teacă de imersie, cu două termostate 
de reglaj, reglabile din exterior/interior.

Domeniu de lucru
0/60°C - 30/120°C
0/90°C - 30/120°C

Termostat cu carcasă şi capilar, reglabil 
din exterior.
Senzor: lichid.

Domeniu de lucru
-35/35°C, 0/60°C, 0/90°C

SCHEMA ELECTRICĂ GAT 7RC,
GTT 7RG, GDT 8RR, GTK 7RD, STB, TRT

Termostat de protecţie la supra tempe-
ratură cu capilar şi rearmare manuală.
Senzor: lichid.

Termostat reglabil cu capilar, cu un con-
tact basculant fără potenţial.
Senzor: lichid.

Date tehnice

Temperatură 
contact

100°C – pre reglaj
din fabrică
(alte temeperaturi se 
pot regla opţional)

Precizie contact +0/-6 K

Precizie reset 20 ±5 K

Termoelement capilar cu lichid
Tmax = 135°C

Constantă de timp DIN 3440

Gradul de 
protecţie IP 00

Protecţia tubului 
capilar PVC R3, negru

Potenţial contact K1 16 (4)A 250V AC
K1-2 6 (1)A 400V AC

Date tehnice

Domeniu de 
temperatură 0/90°C

Toleranţă Tmin ±5 K – 
Tmax ±3 K

Precizie 3 ±1 K

Termoelement capilar cu lichid
Tmax = 120°C

Constantă de timp DIN 3440

Unghiul plajei de 
reglaj 270°

Gradul de 
protecţie IP 00

Protecţia tubului 
capilar PVC R3, negru

Potenţial contact K1 16 (4)A 250V AC
K1-2 6 (1)A 400V AC
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Tip Reglaj Domeniu / 
Punct comutare

Lungime 
capilar

Lungime
imersie VE Cod Preţ euro

Termostate de contact cu carcasă

GAT/7RC extern 0/60 °C -- -- 28 67400 20,50

GAT/7RC extern 0/90 °C -- -- 28 67471 20,50

GAT/7HC intern 0/60 °C -- -- 28 67402 20,50

GAT/7HC intern 0/90 °C -- -- 28 67403 20,50

Termostate de imersie cu carcasă

GTT/7RG extern 0/90 °C -- 100 mm 20 67407 28,10

GTT/7RG extern 0/90 °C -- 150 mm 10 67408A 31,00

GTT/7RG extern 0/90 °C -- 200 mm 10 67408B 32,60

GTT/7HG intern 0/90 °C -- 100 mm 20 67413 28,10

GTT/7HG intern 0/90 °C -- 150 mm 10 67414A 31,00

GTT/7HG intern 0/90 °C -- 200 mm 10 67414B 32,60

GST/9SG fix 100 °C -- 100 mm 20 67417 32,60

Termostate în carcasă cu capilar şi de ambient

GTK/7RD extern 0/60 °C 1,000 mm -- 20 67419 24,30

GTK/7RD extern 0/90 °C 1,000 mm -- 20 67421 24,30

GTK/7RD extern 0/90 °C 2,000 mm -- 20 67424 25,30

GTK/7RD extern -35/+35 °C 1,500 mm -- 20 67423 25,30

GRT/7RT extern 0/40 °C -- -- 12 67464 46,80

GRT/7RT extern 0/60 °C -- -- 12 67465 46,80

GRT/7HT intern 0/40 °C -- -- 12 67466 46,80

GRT/7HT intern 0/60 °C -- -- 12 67467 46,80

Termostate duble în carcasă

GDT/8RR extern/extern 0/60 °C - 30/120 °C -- 100 mm 5 67439 42,70

GDT/8RR extern/extern 0/90 °C - 30/120 °C -- 100 mm 10 67441 42.70

GDT/8HR intern/extern 0/60 °C - 30/120 °C -- 100 mm 5 67445 42,70

GDT/8HR intern/extern 0/90 °C - 30/120 °C -- 100 mm 10 67447 44,30

GDT/8RS fix/extern 0/60 °C (100 °C) -- 100 mm 10 67451 48,05

GDT/8RS fix/extern 0/90 °C (100 °C) -- 100 mm 5 67453 49,90

GDT/8RS fix/extern 0/90 °C (100 °C) -- 150 mm 9 67454A 52,00

GDT/8RS fix/extern 0/90 °C (100 °C) -- 200 mm 9 67454B 54,40

Termostate fără carcasă

TRT 200/711EU extern 0/90 °C 1000 -- 50 67216 15,00

TRT 200/711EU extern 0/90 °C 1500 -- 50 67217 15,30

STB 400/971 FU fix 100 °C 1000 -- 50 67276 16,25

STB 400/971 FU fix 100 °C 1500 -- 50 67277 16,55
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4.2 Control temperaturi
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REGULATOR PENTRU
CONTROLUL ARDERII FR1

VENTIL TERMIC DE SIGURANŢĂ TSK

Regulatorul de tiraj FR1 reglează canti-
tatea de aer de combustie în cazanele 
pe combustibil solid.
Temperatura apei din cazan se determi-
nă cu termostatul integrat în regulator. 
Termostatul este conectat printr-o pâr-
ghie şi un lanţ de clapeta de admisie aer. 
În funcţie de temperatura apei din cazan 
clapeta se închide şi se deschide pentru 
a regla admisia de aer.
Temperatura dorită în cazan se reglează 
simplu cu ajutorul butonului de reglaj.

Ventilul termic de siguranţă TSK pentru 
cazane pe combustibil solid conform EN 
12828 cu capacitate maximă de   încăl-
zire de 80.000 kcal.
Constă într-o supapă cu carcasă de ala-
mă, filet interior G �” la ambele capete, 
o valvă şi sondă G �”.
Capilarul (l = 1300 mm) este protejat de 
un tub flexibil din metal. Unitatea este 
conectată la evacuarea apei din echipa-
mentul de încălzire sau la admisia apei 
în schimbătorul de căldură.
Dacă temperatura depăşeşte 95°C, se 
deschide supapa şi furnizează apa rece 
pentru a preveni ca sistemul de încălzire 
să depăşească temperatura maximă de 
operare.

4.2 Control temperaturi

Produs Cod VE Preţ euro

Ventil termic de siguranţă TSK 42370 10 83,50

Regulator pentru controlul arderii FR1 42294 10 33,50

Date tehnice

Încărcarea pe lanţ 100 până la 800 g

Lungimea lanţului 1,2 m

Imersia termostatului 53 mm

Domeniu de reglaj 30°C la 90°C

Domeniu de temperatură

Mediul înconjurător 
maxim

70°C pe buton
de reglaj

Apă maxim 115°C

Materiale

Carcasă buton reglaj plastic

Teacă imersie alamă

Braţ, lanţ oţel zincat

Date tehnice

Presiune de lucru max. 10 bar

Temperatură maximă
a sondei 130°C

Temperatură maximă
a ventilului 110°C

Temperatură de des-
chidere 95°C

Capacitate: la 110˚C şi  
Δ p de 1 bar 3700 kg/h

Filet racord ventil 2x G �” interior

Filet racord sondă R �” exterior

Imersie sondă 200 mm

Lungime capilar sondă 1.300 mm

Carcasă alamă

Program complet pentru
“măsurarea şi controlul temperaturii”

• Termometre

• Termostate pentru reglaj
   temperatură

• Termostate de
   siguranţă
 
• Termostate cu
   carcasă

a Montaj vertical

b Montaj orizontal

1 Temperatura prea mică

2 Temperatura prea mare

3 Lanţ

4 Aer

5 Clapetă de admisie aer

6 Cazan
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4.3 Siguranţă în exploatare
Siguranţă lipsă apă

WMS-WP 6

WMS 2-1

Siguranţa mecanică de lipsă apă cu plu-
titor pentru instalaţii de încălzire închise, 
conform EN 12828.
Utilizarea siguranţelor de lipsă apă este 
recomandată pentru protejarea cen-
tralelor termice de puteri mici şi medii 
şi impusă pentru montajul pe cazanele 
peste 300 kW.
În cazul lipsei apei din instalaţie, sigu-
ranţa opreşte automat arzătorul, prote-

Siguranţa lipsă apă electronică cu me-
canism de închidere în caz de oprire a 
energiei electrice, operează pe principiul 
conductivităţii (circuit rezonant).
Constă într-un indicator cu buton de 
testare şi resetare, o sondă cu piese de 
racordare (pentru sudare). Testat TÜV.
Proiectat pentru sistemele de încălzire.
Atunci când nivelul apei din cazan sca-
de sub nivelul minim, electrodul rămâne 

Date tehnice

Carcasă alamă

Plutitor plastic

Înălţime 358 mm

Racordare � 20

Temperatură
maximă 120°C

Presiune maximă 10 bar

Presiune test 5 bar

Contact electric AC 250 V, 10 A (2 A)

Protecţie IP 54

Aprobări TÜV-HWB-97-232

Tija electrodului V 4 A

Cablul electrodului HO 5 RN-F
2x1 mm�, 1,5 m (L)

Presiunea  max. 10 bar

Temperatura  max. 120 °C

Protecţie IP 54

Corpul sondei 1  alamă

Corpul sondei 2  R2 DIN 2999
oţel zincat

Conducte sudate oţel, � 20

ªuruburi 2 R2 DIN 2999
oţel zincat

Suprafaţa necesară 268x140 mm
200x100 mm

Produs Cod VE Preţ euro

WMS-WP 6, corp alamă, cu ştuţuri de sudare DN 20 42300 1 172,00

WMS 2-1 42351 1 205,00

Conform EN 12828 la instalaţiile de încăl-
zire cu circuit închis cu o capacitate de 
peste 300 kW este obligatorie instalarea 
unei siguranţe lipsă apă.

Date tehnice

Unitate semnalizare

Alimentare AC 230 V 5 VA

Contact 1 comutator fără 
potenţial electric

Sarcina contact 230 V 2 A

Indicator funcţionare LED verde

Tensiune electrod max. 12 V

Temp. exterioară 0 la + 55°C

Dimensiuni (IxLxA) (100x170x65) mm

Protecţie  IP 42

Electrodul

Carcasa izolantă Thermoplast GV

neimersat. Circuitul electronic dezac-
tivează un releu care întrerupe alimen-
tarea arzătorului şi activează lampa de 
alarmă. Mecanismul de blocare previne 
repornirea automată a arzătorului.

jând astfel cazanul.
Siguranţa se montează pe tur sau între 
tur şi retur, fără posibilitatea obturării.
Testarea funcţionării corecte se efectu-
ează cu ajutorul unei taste speciale ce 
simulează lipsa apei din instalaţie, pro-
vocând oprirea şi blocarea arzătorului.
Repornirea arzătorului se poate efectua 
doar după resetarea manuală a siguran-
ţei.
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4.3 Siguranţă în exploatare
Detectoare de gaz şi fum pentru locuinţe

Produs Cod VE Preţ euro

Detector GS 1.1 metan/propan, butan 61184/61186 1 148,00

Detector GS 2.1 metan/propan, butan 61185/ 61187 1 165,00

Detector GS 4.1 metan/propan, butan 61188/ 61189 1 96,00

Detector electronic de gaz şi fum GRM 61150 1 224,00

Senzor de gaz metan/propan, butan 61188 A/ 61189 A 1 135,00

Senzor de fum 61151 1 135,00

Senzor de fum fotoelectronic.
Designul compact al senzorului permite 
montarea uşoară în diferite încăperi.
Senzorul se conectează la detectorul 
GRM (Cod 61150). 
Stările de funcţionare, respectiv alarma-
re, sunt semnalate optic şi acustic pe 
detector şi senzor.

Date tehnice

Temp. mediului 
ambiant 5°C la 39°C

Umiditate max. 80% (±5%)

Dimensiuni �155 mm

Înălţime 38 mm

Greutate 195 g

Alimentare DC 12 - 28 V

Date tehnice

Intrări 2 senzori, conectare cablu
NYM-3(4) x 1,5 mm�

Prag de
alarmare

cu memorie de alarmă
cu hupă

Ieşiri 1 contact fără potenţial

Sarcină
contact AC 230 V 2 A

Alimentare AC 230

Protecţie IP 30

Senzori
disponibili

senzor gaz Cod 61188 A
senzor gaz Cod 61189 A
senzor fum Cod 61151

Date tehnice

Gaze detectate
gaze inflamabile şi 
vapori din aer
0-50% LIE

Principiu măsurare semiconductor

Temp. mediului 
ambiant 0°C la 40°C

Umiditate 40-50%

Dimensiuni (80x80x35) mm

Protecţie IP 20

Alimentare DC 12 V

Detector de gaz GS 2.1 pentru aplica-
ţii casnice, cu senzor integrat, alarmă 
acustică, ieşire releu şi conectare pentru 
senzor extern.
Designul şi funcţiile sunt identice cu de-
tectorul GS 1. Suplimentar, se poate co-
necta un senzor extern.
Detectorul GS 2.1 şi senzorul GS 4.1 
permit monitorizarea a două încăperi   
diferite. Starea de funcţionare este indi-
cată de ambele puncte de lucru.

Alarma acustică este declanşată numai 
la unitatea centrală GS 2.1.
Alarma poate fi oprită cu ajutorul buto-
nului de reset.
Alarma optică rămâne activă până când 
concentraţia de gaz scade sub nivelul 
de alarmare.
Senzorul de gaz GS 4.1 este un senzor 
de distanţă pentru detectorul GS 2.1.

Senzor de gaz în carcasă din plastic 
pentru conectare la detectorul electro-
nic de gaz şi fum GRM.
Utilizabil în camere uscate (exemplu 
instalaţii de încălzire). Detectează gaze 
precum: metan, butan, propan etc.
Senzorii trebuie calibraţi.
Standard pentru gaz metan sau butan/
propan.

Detector electronic de gaz şi fum.
Împreună cu senzorii de gaz şi fum, 
acest aparat este proiectat pentru moni-
torizarea continuă a locuinţelor, a clădi-
rilor publice şi industriale.
Detectează gaze explozive, vapori şi/
sau fum. La atingerea limitei inferioare 
de explozie (LIE) se declanşează alarma 
sonoră şi optică. 
Indicat pentru metan, propan, butan, 
fum etc.
Distanţa maximă între detector şi senzor 
este de 1500 m.
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4.3 Siguranţă în exploatare
Detectoare de gaze şi vapori

Aparat de detectare gaze programa-
bil cu afişaj, pentru racordare a maxim 
2/4 senzori. Se pot supraveghea diferi-
te tipuri de gaze cu un singur aparat de 
avertizare gaze.
Aparatul poate funcţiona într-o treaptă 
sau în două trepte. Dispune de patru re-
lee, dintre care un releu este alocat pen-
tru alarmare sonoră, iar unul este alocat
pentru avarie.

Caracteristici speciale
- valorile limită sunt liber programabile 
(maxim 1-4)
- afişează concentraţiile la fiecare punct 
măsurat în baleiere sau afişează perma-
nent concentraţiile într-un singur punct 
măsurat
- testul de funcţionare se face fără gaz 
de testare
- adaptabil şi uşor de folosit datorită mi-
croprocesorului
- uşor de întreţinut
- monitorizează eventualele întreruperi 
de energie, întreruperi ale cablurilor, 
scurtcircuite şi defecţiuni ale calculato-
rului
- afişaj digital pentru una din funcţiile: 
concentraţii, date programare, date ca-
librare
- relee de ieşire pentru alarmă liber se-
lectabile (max. 2), 1 releu pentru hupă şi 
1 releu pentru avarie.
- reset pentru hupă şi alarmă, LED-uri 
pentru alarmă şi avarie pentru senzori
- cu/fără memorie de alarmă
- funcţii flexibile.

CENTRALĂ DETECTARE GAZE GW-S

SENZORI DE GAZE

Utilizabili pentru mediile ce conţin praf şi 
murdării. Senzorii de gaz din seriile 500, 
600 şi 700 au un semnal de ieşire supli-
mentar de 4-20 mA.
Pot detecta următoarele tipuri de gaze şi
vapori: metan, butan, hidrogen, acetile-
nă, amoniac, aceton, alcool şi vapori de 
combustibili lichizi, CO, CO2, O2 etc.
Alimentarea se face prin DC 18-28 V, iar 
tipul protecţiei este IP 40.
Cablu de conectare 3x1,5 mm� + ecra-
nat cu o rezistenţă de maxim 100 Ohm.
Opţional se poate folosi ieşire RS 232.

Produs Cod VE Preţ euro

GW-S  2.1. 61146 1 566,00

GW-S  4.1. 61145 1 598,00

Senzor de gaze 400 ST 69145 1 228,00

Senzor de gaze 500 ST 69109 1 270,00

Senzor de gaze 510 Ex 69111 1 729,00

Senzor de gaze 600 ST-O2 61179 1 419,00

Senzor de gaze 600 ST-CO 61180 1 315,00

Senzor de gaze 700 ST-CO2 69112 1 599,00

Senzor de gaze 800 ST-O2 69113 1 639,00

Calibrare senzori gaze 61177 1 25,00

Tip senzor Principiu de 
măsurare

Domeniu 
de măsură

Temp. 
mediului 
ambiant

Dedicat
pentru

Senzor de gaze 400 ST semiconductor 0 la 50%
din LIE -10°C/+40°C gaze şi vapori 

explozivi

Senzor de gaze 500 ST termic 0 la 99%
din LIE -20°C/+40°C gaze şi vapori 

explozivi

Senzor de gaze 510 Ex termic 0 la 99%
din LIE -20°C/+40°C gaze şi vapori 

explozivi

Senzor de gaze 600 ST-O2 electro-chimic 0 la 21%
din volum -10°C/+40°C concentraţii

de oxigen

Senzor de gaze 600 ST-CO electro-chimic 0 la 21%
din volum -10°C/+40°C

concentraţii
de monoxid
de carbon

Senzor de gaze 700 ST-CO2 infraroşu 0 la 
3000ppm -10°C/+40°C

concentraţii
de monoxid
de carbon

Senzor de gaze 800 ST-O2

dioxid de
zirconiu

0.1 la 21% 
din volum -10°C/+50°C concentraţii

de oxigen

Date tehnice

Alimentare AC 230 V

Intrări max. 2 senzori
4 - 20 mA

Praguri de alarmare max. 2, reglabile, cu 
sau fără memorie

Ieşiri 4 relee fără potenţial
RS 232 (opţional)

Control

tastatură pentru 
alarmă şi reset 
hupă, editare, 
meniu, selectare, 
confirmare

LED-urile indică alarmă şi
funcţionare

Afişaj digital pentru concentraţii,
meniu  etc.

Temperatură lucru -10°C la + 40°C

Dimens. I x L x A (160x195x137) mm

Protecţie  IP 54

Consum  230 V, 20 Watt

Senzori Seriile 400, 500, 
600, 700 şi 800
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4.3 Siguranţă în exploatare 
Detectoare de scurgeri lichide

DETECTOR SCURGERE APĂ WWG1

COFOX ELT 8 ŞI ELT 500

Sondă
pardoseală
BWS 11

Sondă
pe şină

WSS
UNITATE DE RESETARE ALARMĂ 

AQ220

Produs Cod VE Preţ euro

Detector scurgere apă WWG1 40029 1 393,00

CoFox ELT 8 53503 1 157,00

CoFox ELT 500 53505 1 375,00

Unitate de resetare alarmă AQ220 53230 1 194,00

Sondă pardoseală BWS 11 55111 1 38,00

Sondă pe şină WSS 55050 1 58,00

Date tehnice

Detector

Alimentare AC 230 V

Contacte 1 comutator
1 contact normal închis

Sarcină contact max. 250 V 2 A

Protecţie  IP 30 (EN 60529)

Sondă

Dimen. H x � (40x75) mm

Cablu de 
legătură 1,5 m

Principiu de 
funcţionare

măsurarea 
conductivităţii electrice

Mediu apă potabilă şi
apă de ploaie

Avertizorul de scurgere WWG1, montat 
pe perete, se foloseşte împreună cu o 
sondă specială pentru pardoseală pen-
tru detectarea de mici cantităţi de lichi-
de conductoare de curent electric, pre-
cum apa.
Nivelul de răspuns al sondei de pardo-
seală este de cca. 2-3 mm.
Apa ce provine din scurgeri, ploaie, con-
ducte sparte, pompe stricate etc. pro-
voacă avertizorul să declanşeze semna-
le acustice şi optice.
Dispozitivul conţine două contacte fără 
potenţial: unul cu reset, iar celalalt nu 
poate fi resetat.
Dispozitivul poate fi montat pe perete cu 
ajutorul unei rame.

Unitatea de resetare a alarmei este pro-
iectată pentru sistemele avertizoare de 
scurgeri şi limitatoarele de nivel (exem-
plu RG 210, ELT 8 etc.).
Alarmarea se face sonor şi optic.
Alarmarea optică rămâne activă până 
când problema este remediată sau până 
când sonda nu mai este în contact cu 
mediul.
Când alarmarea optică este oprită, sis-
temul reia modul ready. În plus, pot fi 
racordate dispozitive externe de averti-
zare (dacă sistemul de alarmă extern nu 
este racordat via AQ 220, există riscul 
ca el să rămână închis).

Unitate reglaj nivel şi alarmare scurgeri 
CoFox ELT dedicat pentru detectarea li-
chidelor conductoare de curent care nu 
produc multă spumă, foarte vâscoase 
sau adezive, apă, ape uzate, acizi etc. 
Aparatul poate fi folosit pentru controlul 
umplerii/golirii nivelului şi funcţionează 
pe principiul conductivităţii. Poate fi fo-
losit şi ca detector de scurgeri împreună 
cu sonda pentru pardoseală BWS 11. 
Sensibilitatea este reglabilă şi se pot co-
necta o multitudine de senzori pentru a 
supraveghea mai multe recipiente sau 
încăperi.
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EUROPRESS LAG-14 ER EUROVAC  HV

Utilizat pentru supravegherea rezervoa-
relor cu pereţi dubli în care sunt stocate 
următoarele tipuri de lichide: 
- lichidele inflamabile din clasele pericu-
loase AI, AII, AIII şi B
- alte tipuri de lichide conf DIN 6601.
EUROPRESS porneşte alarma când 
presiunea scade sub 450 mbar. Supa-
pa de siguranţă integrată nu permite ca 
presiunea să depăşească 570 mbar.
Este proiectat pentru instalaţii ce func-
ţionează în spaţii uscate sau ferite de 
îngheţ.
Indicatorul pentru scurgeri funcţionează 
cu aer uscat (umiditate relativă 10%).
Aerul este uscat cu filtre cu granulat sili-
cagel (filtrele se comandă separat).
Aplicaţii pentru rezervoare cu pereţi du-
bli, nepresurizaţi:
- conform DIN 6608-D, 6616-D mod A, 
6619-D, 6623-D, 6624-D.
-fără detectare scurgere de lichid în 
spaţiul de monitorizare.

Date tehnice

Capacitate rezervor  Număr filtre

1 -  16 m� 1

20 -  60 m� 2

80 - 100 m� 3

Detector de scurgeri clasa 1 cu protec-
ţie intrinsecă a circuitului sondei.
Este conceput pentru rezervoare cu pe-
reţi dubli care conţin lichid în spaţiul de 
monitorizare. Unitatea este proiectată 
pentru a monitoriza lichide inflamabile 
aparţinând claselor de periculozitate A I, 
A II, A III şi B stocate în rezervoare su-
praterane sau subterane.
Sistemul constă dintr-o unitate de alar-
mă, un recipient pentru detectarea scur-
gerilor de lichid şi o sondă.
Unitatea de alarmă indică starea de 
funcţionare/starea de alarmă (prin sem-
nal sonor). Unitatea de alarmă dispune 
şi de un buton de testare precum şi 
protecţie sporită la interferenţe conform 
certificatului CE.
Releu pentru conectare la un sistem de 
alarmă adiţional.
Aprobat pentru rezervoare  conform DIN 
6608-2,6616/A, DIN 6617/A, 6619, 6623 
şi 6624. Recipientul pentru detectarea 
scurgerilor este din plastic antistatic şi 
poate fi montat în zone cu pericol I şi II 
(ex. gura de vizitare a rezervoarelor de 
benzină). Unitatea de alarmă poate fi 
montată pe un panou de comandă cu 
ajutorul unei rame speciale.

Detector de scurgeri utilizat pentru  
supravegherea rezervoarelor cu pereţi 
dubli în care sunt stocate lichide infla-
mabile sau alte tipuri de lichide neinfla-
mabile, periculoase pentru apă. 
Funcţionarea detectorului se bazează 
pe principiul vidării, valoarea presiunii 
în spaţiul supravegheat fiind ca. -400 
mbar. La modificarea acestei valori, 
aparatul avertizează optic şi sonor.
Se recomandă  utilizarea filtrelor şi a  
dispozitivelor pentru colectarea con-
densului. 
Instalarea trebuie facută în spaţii uscate 
sau ferite de ingheţ.

Produs Cod VE Preţ euro

EUROPRESS 43790 1 497,00

Filtru uscare TF 200 43688 1 79,00

Granulat silicagel 850 ml 69226 1 26,90

Racord 1 x LW 6 mm 43698 1 12,50

Furtun PVC 6 x 2 mm transparent (100 m) 43664 1 43,60

Furtun PVC 6 x 2 mm roşu (100 m) 43662 1 43,60

LAG-14 ER cu releu 43410 1 170,00

EUROVAC  HV 43750 1 275,50

4.3 Siguranţă în exploatare 
Detectoare de scurgeri lichide
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4.4 Echipamente

VENTIL DE BY-PASS ALIMENTATOARE AUTO. FA, FAM

ROBINET DE GOLIRE KFE

AERISITOR AUTOMAT COLŢAR

AERISITOR 12 BAR CU VENTIL

Ventil diferenţial cu scală de reglare 
pentru menţinerea constantă a presiunii 
pompei în circuite închise şi pentru dimi-
nuarea zgomotelor.

Date tehnice

Carcasă alamă, tip colţar

Intrare filet interior G �”

Ieşire olandez G �”

Temperatură de lucru max. 120˚C

Presiune de lucru max. 6 bar

Diferenţă de presiune reglabilă până la 
0,5 bar

Alimentatoarele automate pentru sis-
teme de încălzire închise, conform           
DIN 4751. Carcasa şi capacul sunt fabri-
cate din alamă.
Racord exterior �” pentru furtun admi-
sie şi racord interior G �” ieşire.
Pe ambele părţi racord G �” pentru ma-
nometre. Dispune de reductor de pre-
siune, supapă închidere cu clapetă de 
sens. Partea de admisie suportă presi-
une până la 10 bar, ieşirea ajustabilă de 
la 0,5 la 3 bar.
Modelul FAM cu manometru diametru 
50 mm, 0/4 bar, G �”, racord radial.

Produs Cod VE Preţ euro

Ventil de by-pass cu racorduri 42379 10 21,70

Alimentator automat FA 42405 5 34,15

Alimentator automat FAM 42406 5 39,90

Robinet de golire KFE 42401 144 5,60

Aerisitor automat 12 bar cu ventil G 3/8” 77700 25 7,20

Aerisitor automat 12 bar cu ventil G �” 77706 25 8,10

Aerisitor automat G �” colţar 77753 10 13,00

TERMOSTAR T10 cu senzor gaz T10750 1 7,50

Corp ventil G �” 90˚ T1075012 1 6,22

Corp ventil G 3/8” 90˚ T1075038 1 4,41

Robinet cu bilă din alamă, racord G �” 
cu garnitură pentru etanşare la înfiletare, 
iar în partea de golire filet G �” cu niplu 
pentru furtun şi capac de alamă cu gar-
nitură de cauciuc.

Aerisitor automat cu ventil de izolare.
Permite demontarea fără golirea instala-
ţiei. Presiune maximă 12 bar, tempera-
tură maximă 110°C.
Componente de înaltă calitate, corp de 
alamă strunjit interior şi exterior. Capace
din plastic ranforsat cu fibră de sticlă.
Racord R 3/8” sau R �”.
Ambalat în cutii cu 25 bucăţi.

G 3/8

R 3/8

G 3/8

R 1/2

TERMOSTAR T10
Robineţii termostataţi permit controlul 
individual al funcţionării fiecărui corp de 
încălzire. Astfel se obţine nu numai un 
confort sporit prin ajustarea tempera-
turilor conform necesităţilor din fiecare 
încăpere, dar şi o importantă economie 
de energie.
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4.5 Echipamente solare

PrimoSol 130

Unitate pompare 
solară

Staţie pompare solară

Tip PromoSol 130-1 PrimoSol 130-2 PrimoSol 130-3 PrimoSol 130-4

Pompă de circulare X X X X

Robinet cu bilă şi supapă de sens 
gravitaţională, termometru (albastru) şi
conexiune pentru grupul de siguranţă

X X X X

Robinet cu bilă şi supapă gravitaţională,
termometru (roşu)

-- X X X

Debitmetru cu robinet X X X X

Debitmetru cu armătură de umplere/golire -- -- X X

Degazor pe tur -- -- -- X

Grup de siguranţă cu supapă şi manometru X X X X

Izolaţie X X X X

Kit fixare pe perete X X X X

Grup complet de pompare pentru insta-
laţii solare DN 20 cu probă de etanşeitate 
făcută şi cu toate dispozitivele necesare 
de siguranţă şi control, inclusiv izolaţie 
din polistiren turnată în formă. Izolaţia se 
foloseşte totodată şi ca ambalaj pentru 
transportul în condiţii de siguranţă.

Date tehnice

Material armături alamă CW 617 N

Material izolaţie polipropilenă EPP

Presiunea instalaţiei max. 6 bar

Temp. mediu max. 40°C

Temp. funcţionare max. 120°C, timp 
scurt max. 160°C

Debitmetru

Domeniu de măsură (2-12) l/min

Robinet combinat roşu (tur)

Domeniu de măsură 0°C bis +120°C

Robinet combinat albastru (retur)

Domeniu de măsură 0°C bis +120°C

Grup de siguranţă

Supapă de siguranţă 6 bar

Manometru � 63 mm, 0-10 bar,
cu lipitură tare

Pompă de recirculare HE

Tensiunea nominală AC 230 V, 50 Hz

Opţional
• Pompă H 8 m
• Debitmetru (4–16), (8–28), (8–38) l/min
• Alte diametre de racord

RK:E Art.Nr. VE Preţ euro

PrimoSol 130-1 77775 1 335,00

PrimoSol 130-2 77776 1 355,00

PrimoSol 130-3 77777 1 385,00

PrimoSol 130-4 77778 1 410,00
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4.5 Echipamente solare

Descriere Specificaţii Lungime 
de montaj VE Cod Preţ 

euro

Debitmetru cu armătură de umplere şi 
golire echipat cu robinet cu bilă, piuliţă 
olandeză G 1�” şi o-ring � 22 mm. 

Domeniu de măsură (2–12) l/min 127 mm 1 77782 44,50

Debitmetru cu piuliţă olandeză G 1�” şi 
o-ring � 22 mm. 

Domeniu de măsură (2–12) l/min 100 mm 1 77783 33,90

Domeniu de măsură (8–28) l/min 100 mm 1 77784 33,90

Domeniu de măsură (8–38) l/min 100 mm 1 77785 36,00

Debitmetru cu robinet cu piuliţă olandeză 
G 1�” şi o-ring � 22 mm.

Domeniu de măsură (2–12) l/min 120 mm 1 77786 38,20

Domeniu de măsură (4–16) l/min 120 mm 1 77787 38,20

Domeniu de măsură (8–28) l/min 120 mm 1 77788 40,30

Robinet retur (inscripţionare albastră) cu 
supapă de sens şi conexiune pentru grupul 
de siguranţă.

Termometru în rozetă, domeniu 
de indicare 0°C–120°C 1 77789 39,00

Robinet tur (inscripţionare roşie) cu 
supapă de sens.

Termometru în rozetă, domeniu 
de indicare 0°C–120°C 1 77790 37,50

Grup de siguranţă pentru PrimoSol cu 
conexiune pentru vasul de expansiune şi 
o-ring � 22 mm.

Supapă de siguranţă solară 6 
bar, manometru 0/10 bar cu 
lipitură tare.

1 77791 43,50

Supapă de siguranţă pentru asigurarea 
instalaţiilor de încălzire solară.

G �”, 6 bar 1 42330 10,40

G �”, 6 bar 1 42332 23,00

Set conectare dedicat grupului de 
siguranţă PrimoSol pentru vasul de expan-
siune.

Compus din: suport pentru fix-
are, tub flexibil inox (500 mm), 
piuliţă olandeză G �”, ventil tip 
MAG.

1 77792 60,00

Ventil - MAG pentru separarea vasului de 
expansiune de instalaţie. G �” interior-exterior 1 77793 22,50

Tub flexibil inox pentru conexiunea la gru-
pul de siguranţă

Lungime 500 mm 1 77794 25,50

Lungime 1000 mm 1 77795 27,50

Vas de colectare pentru conectarea la 
supapa de siguranţă solară, cu robinet de 
golire.

Volum 9 l 1 77796 74,00
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4.5 Echipamente solare

Produs Cod VE Preţ euro

Aerisitor solar cu robinet 77996 25 39,50

Separator de aer 77851 10 55,50

AERISITOR SOLAR CU ROBINET

SEPARATOR DE AER

Aerisitor solar cu robinet de izolare          
G 3/8”x 3/8”.
Presiune maximă 6 bar, temperatură 
maximă 150°C.

Separator de aer utilizat în circuite de 
încălzire şi instalaţii solare. Separă aerul 
dizolvat în agentul termic şi îl evacuea-
ză prin intermediul unui aerisitor ce se 
poate ataşa la racordul existent G 3/8”. 
Racorduri la ambele capete pentru ţea-
vă de cupru � 22 mm. Corp din alamă.
Presiune: max. 6 bar
Temperatură: max. 150°C.

4.6 Echipamente filtrare apă

Combinaţia ideală pentru instalaţii de 
apă potabilă şi de încălzire.
Filtru pentru apă potabilă verificat după 
strictele norme germane DVGW.
Execuţie compactă, material plastic ul-
trarezistent de cea mai bună calitate. 

Date tehnice

Presiune max. 16 bar

Presiune de ieşire (1,5 – 6) bar

Temperatură
de regim max. 30°C 

Poziţie de montaj 
pe verticală sau pe 
orizontală, cu vasul de 
filtrare în jos 

Racord G �”, G 1”, G 1�” 

Carcasă material plastic 

Filtrul fin inox 

Vasul de filtrare material plastic robust 

Timp
pornire / oprire 20 secunde

Ambiant 0°C - 40°C 

Depozitare 0°C - 70°C 

Motor c.c. 5 V 

Tensiune 
nominală 

c.c. 4,5 V +5/-20 %
(3 baterii AA de 1,5 V) 

Clasă de 
protecţie III (EN 70630-1)

Tip protecţie IP 42 (EN 60529)

FILTRU DE APĂ WAF 03 ŞI 04

Compus din filtru fin cu autocurăţare 
în contracurent şi reductor de presiune 
(WAF 04). Filtrul împiedică accesul im-
purităţilor în instalaţia interioară.
Prin intermediul reductorului de presi-
une se protejează componentele insta-
laţiei împotriva vârfurilor de presiune şi 
se reduce consumul de apă. Poate fi 
utilizat ca înlocuitor al filtrelor clasice, 
pentru un plus de confort şi siguranţă 
precum şi pentru reducerea cheltuielilor 
cu cartuşele filtrante.
Reductor de presiune integrat
(WAF 04)
• Menţinere constantă a presiunii de 
ieşire prin compensarea presiunii de in-
trare;
• Manometru cu marcaj reglabil pentru 
programarea următoarei curăţări;
• Corp transparent, ce permite urmări-
rea gradului de îmbâcsire a filtrului;
• Sistem inovativ de curăţare în contra-
curent – rapid, eficient, fără costuri su-
plimentare;
• Cartuş filtrant şi robinet interschimba-
bile.

Produs Cod VE Preţ euro

Filtru de apă WAF 03 R-G �” 42711 1 155,00

Filtru de apă WAF 03 R-G 1” 42712 1 158,00

Filtru de apă WAF 03 R-G 1�” 42713 1 168,00

Filtru de apă WAF 04 R-G �” 42714 1 170,00

Filtru de apă WAF 04 R-G 1” 42715 1 178,00

Filtru de apă WAF 04 R-G 1�” 42716 1 184,00
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Echipamente AFRISO pentru instalaţiile de 
încălzire, solare, pe gaz sau pe motorină

În centrala termică
12 Aerisitor automat de
     motorină FloCo-TOP 
13 Tavă pentru picături
15 Grup de siguranţă cazan KSG
16 Armătură de conectare vas de 
expansiune GAK
17 Siguranţă lipsă apă WMS-WP6
18 Pompă cu clapetă de sens
19 Termostat de contact
20 Filtru cu curăţare automată
21 Clapetă admisie aer Air-Control
23 Regulator tiraj WZB-1
24 Grup de siguranţă boiler ACM
27 Contor de energie termică
     Zenner Zelsius
28 Contor de apă
29 Filtru de apă WAF

Solar
22 Unitate de control,
     automatizare
25 Grup de pompare pentru 
     instalaţii solare
     PrimoSol®
26 Armătură de umplere şi
     golire
34 Separator de aer pentru 
     instalaţiile solare

În zona încălzită
30 Robinet termostatat
31 Distribuitoare pentru 
     încălzirea în pardoseală 
     şi calorifere
32 Termostat de ambient
33 Cronotermostat

În afara centralei termice sau a 
spaţiului de depozitare combustibil 
1 Sistem alarmare EMS
2 Capac pentru ţeava de alimentare cu 
   limitator de nivel
3 Capac de aerisire
4 Indicator de nivel pneumatic Unitop 
5 Alarmă de scurgere apă/combustibil 
lichid ÖWWG 3
6 Detector de gaz şi fum GRM
11 Detector scurgeri

În depozitul de combustibil 
7 Indicator de nivel cu plutitor, montaj 
   direct
8 Siguranţă de maxim nivel
9 Sorb tip Euroflex
10 Valvă antisifonare MAV
14 Izolaţie cameră de depozitare

3

2

1

4

31

32

33

6

7

8

9
10

11

12

13

14

15

16

17

18

20

19

24
28

29

30

23

27

26

21
22 25

34

5
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Aparate de măsură
şi reglare nivel

• Indicatoare de nivel
• Regulatoare de nivel
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5.1 Indicatoare de nivel

Date tehnice

Unităţi de măsură litri, m�, nivelul de 
lichid în mm sau %

Precizie ± 1,5% FS

Domeniu de 
măsură

0/300 mbar sau
0/400 mbar (apă)

Temp. ambient 0°C la +45°C

Temp. mediu 0°C la +60°C

Temp. depozitare -5°C la +80°C

Afişaj
grafic (30x50) mm cu 
iluminare a fundalului 
şi rezoluţie înaltă

Protecţie IP 54 (EN 60529)

Sondă

Carcasă inox 1.4305

Cablu 5 m PVC cu tub de 
egalizare presiune

Distanţier POM, PE

Garnituri FKM

Membrană de 
separare inox 1.4435

Alimentare 230 V şi baterie 
lithium pt. memorie

Contacte

2 contacte basculante 
fără potenţial
potenţial max./
contact 2A

Alarmă optică led roşu

Alarmă acustică difuzor piezo, cu 
resetare manuală

Carcasă ABS dur rezistent
la şocuri

Dimensiuni (100x188x65) mm

TANKCONTROL 10

Produs Cod VE Preţ euro

TankControl 10 52151 1 405,00

DTA 10 52145 1 179,00

Domeniu de utilizare
Măsurarea continuă a nivelului cu afişa-
re grafică pentru indicarea istoricului de 
consum, estimarea consumului şi alar-
mare pentru nivelul minim setat.
Principiu de măsurare hidrostatic ce 
permite indicarea nivelului cu înălţime 
între 900 şi 3000 mm de la o distanţă de 
până la 15 m.
Special conceput pentru uzul casnic sau 
managementul clădirilor.
Funcţii
• Schimbarea unităţii de măsură.
• Înregistrarea valorilor de nivel zilnic.
• Controlul exact al consumului.
• Reprezentare grafică a consumului pe 
   o durată de până la 5 ani.
• Calcularea autonomiei.
• Funcţie de alarmare nivel max./min.
• Indicare eroare sau defecţiune la sen-
zor.
TankControl 01 ZT are o sondă diferen-
ţială suplimentară

DTA 10

Indicator de nivel pentru apă sau com-
bustibili lichizi, cu principiu de măsurare 
electro-pneumatic.

Date tehnice

Dimensiuni 
carcasă
(BxHxT)

100x188x65 mm

Domeniu de 
măsură  

0/400 cm 
(comustibil lichid )

0/300 cm 
( apă )

Precizie ± 1,00 cm

Alimentare baterie 9 V

Afişarea valorii 
măsurate 

LCD -litri, nivelul de lichid 
în cm sau %

Mediu înconjurător 0oC la +50oC  

Depozitare -20°C la +60°C
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5.1 Indicatoare de nivel

INDICATOR DIGITAL DE NIVEL
DIT 10

Domeniu de utilizare
Pentru indicarea continuă a nivelului în 
rezervoarele de CLU, motorină, apă cu o 
înălţime de 900 până la 4000 mm.

Descriere
Aparatul constă într-un senzor electro-
nic de presiune şi un sistem de indicare 
digitală controlată de microprocesor.

Date tehnice

Unităţi de măsură litri, m�, nivelul de 
lichid în mm

Precizie ± 1,5% FS

Domeniu de 
presiune 0/400 mbar

Temp. ambient 0°C la +45°C

Temp. mediu 0°C la +60°C

Temp. depozitare -30°C la +80°C

Afişaj
4 digit, LCD 12 mm
cu simboluri
suplimentare

Carcasă Carcasă plastic ran-
forsat albastru

Protecţie IP 51

Sondă

Carcasă inox

Cablu PVC 6 m

Distanţier POM, PE

Alimentare baterie de litiu 3,6 V

Durată de viaţă cca. 5 ani

DIT se remarcă prin:
- instalare rapidă şi sigură cu set com-
plet de accesorii de montaj
- nu necesită introducerea datelor 
rezervorului deoarece sunt stocate în 
memorie toate formele standard de 
rezervoare
- nu necesită alimentare externă
- precizie ridicată
- display uşor de citit
- operare uşoară datorată setărilor din 
meniu.
Aparatul deţine şi funcţiile: push-to          
-read, măsurarea în diferite unităţi de 
măsură şi calcularea volumului total.

MAXIMELDER-RMINIMELDER-R

Sonda Minimelder este imersată în par-
tea de jos a rezervorului şi generează o 
alarmă atunci când nivelul lichidului sca-
de sub nivelul sondei.
Se foloseşte pentru combustibili lichizi, 
apă sau lichide neutre care nu sunt vâs-
coase sau corozive. Include o sondă re-
glabilă.

Identic cu Minimelder-R, dar alarma se 
declanşează atunci când este atins ni-
velul maxim din rezervor.
Alarma sonoră şi optică trebuie setată 
sub nivelul maxim.

Produs Cod VE Preţ euro

Indicator digital de nivel DIT 10 52150 - 252,00

Minimelder-R 16701 1 156,00

Maximelder-R 16702 1 156,00

Piesa de racordare este prevăzută cu 
racord G 1" cu presetare pentru stabi-
lirea înălţimii.
Soluţie eficientă pentru aplicaţii de au-
tomatizare.
Deţinătorii sistemului sunt alertaţi la un 
nivel scăzut al apei sau combustibilului.

Date tehnice

Temperatura 
lichidului 5°C la +50°C

Contact fără potenţial,
normal deschis

Sarcina
contactului AC 230 V 2A

Alimentare AC 230 V

Protecţie IP 30
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EFT 7 rigid        EFT 7 flexibil

Date tehnice

Alimentare AC 230 V

Consum curent 12 VA

Releu contact 1 contact comutator 
fără potenţial

Temp. ambient - 10°C la +55°C

Carcasă protecţie IP 30

Dimensiuni (110x50x110) mm

Sondă termică

Cablu DIT 01 - PVC 5 m
DIT 02 - PVC 6 m

Tip 150 sau 937

Temp. lichidului - 25°C / +55°C

Lungime cablu max. 50 m
REGULATOR DE NIVEL RG 210

Regulator RG 210 cu funcţii selectabile:
Limitator umplere nivel (1 sondă)
Regulator umplere (2 sonde)
Regulator golire   (2 sonde)

Pentru utilizare în medii lichide care 
conduc sau nu conduc curentul electric, 
care nu sunt vâscoase şi nu sunt adezi-
ve: CLU, motorină, emulsii, apă şi medii 
neagresive.
- Limitator de nivel cu o sondă:
Releul comută în caz de contact sau 
pierdere de contact cu lichidul. Când 
se setează punctul de comutare, trebu-
ie avut în vedere că regulatorul RG 210 
necesită 30 până la 60 secunde pentru 
încălzire (depinde de temperatura me-
diului).
- Regulator umplere cu 2 sonde: se se-
tează comutatorul intern la umplere. 
Releul închide când sonda min. se încăl-
zeşte. Releul deschide când sonda max. 
intră în contact cu lichidul.
- Regulator golire cu 2 sonde: se setea-
ză comutatorul intern la golire. Releul 
închide când sonda max. face contact 
cu lichidul. Releul deschide când sonda 

Sonda este compusă din cap şi electrod 
(sondă rigidă), sau electrod de tip pan-
glică (sondă flexibilă). Capul sondei este 
compus din carcasa sondei cu partea 
electronică şi filetul pentru fixarea ei pe  
rezervor.
În funcţie de domeniul de utilizare va 
stau la dispoziţie 3 modele de sondă:
1. sondă rigidă standard
2. sondă rigidă izolată
3. sondă flexibilă.

5.2 Regulatoare de nivel

minimă pierde contactul cu lichidul şi se 
încălzeşte.

SONDĂ TERMICĂ FLEXIBILĂ PT. 
REGULATOR RG 210 TIP 150

SONDĂ TERMICĂ PT. RG 210 TIP 937

SONDĂ DE NIVEL HIDROSTATICĂ

Sondă flexibilă pentru regulatorul RG 
210 este proiectată pentru uz în medii 
lichide care conduc sau nu conduc cu-
rentul electric, care nu sunt vâscoase şi 
nu sunt adezive, pentru conectare la RG 
210.
Sonda regulatorului are carcasa de sti-
clă îmbrăcată într-un manşon de silicon, 
cablu rezistent la combustibili lichizi      
(3 m lungime), racord G 1", rezistenţă la 
presiune până la 1 bar.

Proiectată pentru combustibili lichizi şi 
lichide care nu conduc curentul electric 
(nevâscoase şi neadezive).
Firele de racord pentru regulatorul        
RG 210 nu sunt încapsulate.
Nu se utilizează în spaţii umede.

Compatibilă DIT 10 şi TankControl 10.
Părţi în contact cu mediul: ceramică, si-
liciu, adeziv siliconic, viton.

Produs Cod VE Preţ euro

Regulator de nivel RG 210 53206 1 280,00

EFT 7 flexibil (lungime 3 m) 52107 1 513,00

EFT 7 rigid (vă rugăm specificaţi lungimea) 52108 1 560,00

Sondă termică flexibilă pentru regulator RG 210 tip 150 53208 1 113,00

Sondă termică pentru RG 210 tip 937 53204 1 50,20

Sondă de nivel hidrostatică 52131 1 129,00
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Soluții SmartHome cu AFRISOLab NOUNOU

Confort și siguranță 
cu AFRISOLab pentru clădiri inteligente, care economisesc energie

De peste 60 de ani, AFRISO produce diferite aparate de măsură și control pentru exploatarea în siguranţă a instalaţiilor si  
echipamentelor de încălzire. Până în prezent, senzorii erau recognoscibili local sau au fost integraţi cu efort considerabil în 
tehnica clădirii. Prin intermediul standardului wireless EnOcean®, disponibil din anul 2003 pentru clădiri, s-a consacrat un nou 
tip de automatizare a clădirilor. Graţie unui protocol wireless definit, este posibilă combinarea celor mai diferite produse pe 
baza tehnologiei wireless EnOcean®. Această piatră de hotar tehnologică înseamnă nu numai pentru automatizarea clădirilor 
din construcţiile noi un pas decisiv în viitor - pentru prima dată este posibilă şi în clădirile existente realizarea unei interconectări 
inteligente cu investiţii reduse. Diferitele produse cu modul wireless EnOcean® nu necesită o conectare prin cablu la unitatea 
centrală a clădirii şi pot fi utilizate în numeroase locaţii, graţie formei lor constructive compacte.

În acest sens, producătorii din diverse branşe, membrii ai EnOcean® Alliance, s-au reunit şi oferă actualmente o gama larga 
de produse. Prin intermediul sistemului inteligent pentru clădiri Smart Building System AFRISOLab , AFRISO a reuşit să dez-
volte senzori şi aparate de avertizare inovatoare pentru detectarea rapidă şi protecţia eficientă împotriva scurgerilor (de ex. 
apă/combustibil lichid), precum şi aparate destinate optimizării soluțiilor de încălzire. AFRISOLab oferă produse avantajoase 
ca preţ, fiabile şi perfect adaptate la condiţiile practice. Clienţii finali îşi pot planifica astfel individual accesul în universul inter-
conectat al automatizărilor clădirilor şi al tehnologiei securităţii, putându-şi extinde oricând sistemele modular, după preferinţe. 
O premisă ideală cu flexibilitate ridicată pe calea către soluţia Smart Building!

Fără cabluri.
Pentru deservirea automatizărilor pentru clădiri pe baza tehnologiei wireless EnOcean® nu sunt 
necesare cabluri. Per zece metri de cablu de curent (NYY 3 x 1,5 mm) se economisesc cca 2,3 
kg de material, economic si ecologic.

Fără baterie.
Piatra de temelie pentru o automatizare a clădirii fără baterie, fără întreţinere şi flexibilă este 
reprezentată de „recolta“ de energie, cunoscută sub numele de „energy harvesting”. Aceasta 
înseamnă că energia necesară pentru trimiterea datelor wireless este obţinută direct din mediul 
înconjurător : chiar şi cele mai mici mişcări, presiuni, lumină, temperaturi sau vibraţii sunt sufici-
ente pentru a permite o funcţionare independentă de curent a senzorilor.

Fără limite.
Renovarea clădirilor vechi şi noile proiecte profită de pe urma inovaţiilor creative şi futuriste pe 
baza tehnologiei wireless EnOcean®. Există nenumărate posibilităţi de combinare între produse-
le EnOcean®.
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061  Termostat de ambient FT

2  Senzor de apă mecanic WaterSensor eco

3  Releu wireless integrabil ABR 132 cu funcţie de 
repeat

4  Monitorizare aer ambiant: Senzor de CO2

5  Sistem de reglare a temperaturii încăperilor individua-
le CosiTherm®-Funk 

6  AFRISOhome Gateway HG 01

7  Comutator wireless FT4F-rw

8  Contact pentru uşi şi ferestre AMC 10

9  Senzor de apă conductiv WaterSensor con

10  Sistem WaterControl 01

11  Transmiter  universal FTM  cu manometru cu contact 
pentru monitorizarea grupului de siguranţă pentru       
instalația solară

12  Transmiter wireless universal FTM cu manometru cu 
contact pentru monitorizarea grupului de siguranţă al 
cazanului

13  Sistem de avertizare din seria WATCHDOG ÖWWG 3

14  Transmiter wireless universal FTM cu manometru cu 
contact ca afişaj de service, de ex. la manometrele de 
vacuum ale filtrelor de combustibil lichid

15  Transmiter wireless universal FTM cu sondă Minimelder 
pentru monitorizarea nivelului de umplere

Fără ilustraţie grafică:

 Robinet cu servomotor wireless pentru radiatoare  AVD 
10

 Priză wireless intermediară APR 234 cu funcţie repeat

 Senzor de prezenţă wireless APD 10

 Contor de apă cu modul radio AWM

Sistemul Smart Building pe baza EnOcean reuneşte  toate sistemele de comandă a luminii, încălzirii şi climatizării, prin wire-
less, cu un gateway central. Datele de la senzori şi de consum sunt procesate aici, sunt generate comenzi şi se transmit la 
dispozitivele mobile (smartphone-uri, tablete), de ex. prin WLAN, internet sau GSM. În cadrul alianţei EnOcean®, în afară de 
produsele AFRISO, sunt disponibile şi uşor de conectat şi produse de la alţi fabricanţi pentru acționarea aparatelor / echipa-
mentelor pentru clădiri.

  Smart Building cu AFRISOLab
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Sistem WaterControl 01

• Închidere imediată a conductei de apă 
în caz de scurgeri

• Diminuarea amplorii daunelor în cazul  
inundațiilor

Pentru închiderea şi deschiderea manuală sau de la distanță a unei conducte de apă în clădiri, 
în urma semnalizării unui incident de către senzorii de apă WaterSensor eco sau con.

WaterControl 01 este alcătuit dintr-un ventil de închidere şi o unitate de comandă cu alimenta-
re de la reţea şi modul wireless EnOcean®. Ventilul de închidere este alcătuit dintr-un robinet cu 
bilă şi servomotor omologat pentru instalaţiile de apă potabilă, care este montat pe conducta 
de apă. Pentru diferitele diametre de conducte sunt disponibile patru variante de execuţie cu 
racordurile corespunzătoare: filet de conectare G¾, G1, G1¼ şi G1½. Robinetul de închidere al 
conductei de apă poate fi deschis şi închis în mai mult de cinci feluri diferite:
• Deschidere/închidere mecanică a ventilului de la manetă
• Deschidere/închidere electrică a ventilului de la tastele unitatii de comanda
• Închidere a ventilului prin intermediul senzorilor de apă
• Deschidere/închidere a ventilului cu tasta EnOcean®

• Deschidere/închidere a ventilului prin gateway-ul AFRISOhome și smartphone
Unitatea de comandă se află permanent în contact cu senzorii de apă programaţi WaterSensor 
eco sau WaterSensor con şi/sau gateway-ul AFRISOhome. Un mesaj de incident este emis 
imediat ce senzorii de apă WaterSensor eco sau con detectează o scurgere, de ex. aparate 
electrocasnice neetanşe sau o avarie a conductei de apă. De exemplu, prin intermediul 
WaterControl 01 se poate închide alimentarea cu apă, pentru a preveni o scurgere mai importantă 
a apei. Gateway-ul AFRISOhome transmite mesajele de avertizare şi modificările de stare prin 
WLAN, LAN sau GSM la persoana de contact responsabilă (de ex. proprietar, administrator, 
etc.), inclusiv informaţii cu privire la care senzor de apă a reacţionat, când, precum şi modifica-
rea stării.

Utilizare

Descriere

Interval temperatură de utilizare  
Ambiantă: 0/50 °C  
Depozitare: -10/+80 °C  
Mediu:  4/80 °C

Alimentare 
AC 100-240V Tensiune nominală 
Motor oprit:< 2 VA 
Motor în funcţiune:< 5 VA

Carcasă 
Carcasă pentru montaj pe perete, din plastic, 
rezistent la impact (ABS) 
L x Î x A:100 x 188 x 65 mm 
Greutate: 430 g 
Grad de protecţie: IP 40 (EN 60529)

Robinet cu bilă (verificat DVGW) cu servo-
motor  
L x Î x A: 65 x 140 x 70 mm  
Greutate: 800 g până la 2 kg  
Grad de protecţie: IP 40 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă:  868,3 MHz
Putere transmisie:  Max. 10 mW
Arie de acoperire:  10 până la 30 m 
(în funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materi-
alele de construcţie a clădirii)

Număr de aparate programabile
• Max. 1 centrală EnOcean®

• Max. 20 WaterSensor con
• Max. 10 WaterSensor eco
• Max. 10 comutatoare de pornire/oprire  

EnOcean®

Date tehnice

NOUNOU

Produs Cod Preţ euro
WaterControl 01 G¾ 42675 399,00

WaterControl 01 G1 42676 420,00

WaterControl 01 G1¼ 42677 450,00

WaterControl 01 G1½ 42678 490,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Senzor de apă mecanic
WaterSensor eco

• Utilizare flexibilă, independentă de      
locaţie

• Fără baterie, fără cabluri
• Transmisie wireless în caz de modifi-

care a stării, fără energie auxiliară

Pentru detectarea acumulărilor de apă pe o suprafaţă sau poziţie determinată anterior ca fiind 
orizontală (de ex. sub sistemele de conducte, armături, în zona maşinilor de spălat, sub căzile 
de baie, maşini de spălat vase, în locuinţe, pivniţe etc.). Adecvat pentru mediu apă.

WaterSensor eco este echipat cu discuri dilatabile ca senzor şi funcţionează fără o sursă de 
curent suplimentară. În caz de scurgeri de apă, discurile  se dilată şi generează astfel energia 
necesară pentru transmiterea incidentului la WaterControl 01 sau la gateway-ul AFRISO. Mesajul 
de incident este transmis la dilatarea sau la restrângerea discurilor. De exemplu, prin intermediul 
WaterControl 01 se poate închide alimentarea cu apă, pentru a preveni o scurgere mai importantă 
a apei. Gateway-ul AFRISOhome transmite mesajele de avertizare şi modificările de stare prin 
WLAN, LAN sau GSM la persoana de contact responsabilă (de ex. proprietar, administrator, etc), 
inclusiv informaţii cu privire la care WaterSensor eco a semnalizat modificarea stării. Prin utiliza-
rea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie wireless 
EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior up-gradabi-
le. 

Utilizare

Descriere

Date tehnice

NOUNOU

Produs Cod Preţ euro
WaterSensor eco 55080 80,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.

Interval temp. de utilizare  
Ambiantă: -25/+65 °C  
Depozitare: -25/+65 °C  
Mediu:  1/65 °C

Înălţime de reacţie 
1,5 mm

Delay 
< 6 min. (la primele 5 procese de imersie)
până la 1 oră ( de la al 6-lea până la al 10-lea 
proces de imersie)

Alimentare 
Energy harvesting (prin discuri) 

Carcasă 
Carcasă din plastic (PC) 
Culoare: alb, similar RAL 9003 

L x Î x A: 80 x 55 x 30 mm 
Greutate:  66 g 
Grad de protecţie:IP 43 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 m
Arie de acoperire: 10 până la 30 m 
(în funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materi-
alele de construcţie a clădirii)

Set de livrare
• WaterSensor eco
• Benzi autoadezive

Componente suplimentare necesare
• WaterControl 01 și/sau
• AFRISOhome Gateway
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Senzor de apă conductiv
WaterSensor con

• Utilizare flexibilă, independentă de locaţie
• Funcţionare fără cabluri (funcţionare cu celu-

le fotovoltaice sau cu baterie)
• Transmisie wireless ciclică (control al funcţi-

onării) și la modificarea stării

Pentru detectarea acumulărilor de apă pe o suprafaţă sau poziţie determinată anterior ca fiind 
orizontală (de ex. sub sistemele de conducte, armături, în zona maşinilor de spălat, sub căzile 
de baie, maşini de spălat vase, în locuinţe, pivniţe etc.). Adecvat pentru mediu apă.

WaterSensor con funcţionează cu un senzor conductiv montat pe partea de jos.
Energia necesară pentru comunicarea datelor wireless EnOcean® este generată de o celulă foto-
voltaică integrată. Opţional, la utilizarea în încăperi întunecate, se poate folosi o baterie.
Pentru montarea separată a senzorului și a transmiţătorului wireless este disponibil un cablu 
prelungitor. WaterSensor con transmite temperatura ambiantă curentă și starea logică a senzo-
rului conductiv (prezenţa sau absenţa lichidelor conductoare) ciclic și la modificarea stării prin 
intermediului modulului wireless EnOcean® la WaterControl 01 sau la gateway-ul AFRISO. În 
cazul anunţării unui incident, prin intermediul WaterControl 01 se poate închide conducta de apă, 
pentru a preveni o scurgere mai importantă a apei.
Gateway-ul AFRISOhome transmite mesajele de avertizare și modificările de stare prin WLAN, 
LAN sau GSM la persoana de contact responsabilă (de ex. proprietar, administrator, etc), inclusiv 
informaţii cu privire la care senzor de apă a semnalizat modificarea stării.
Prin utilizarea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnolo-
gie wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile și ulterior 
up-gradabile. 

Utilizare

Descriere

Interval temp. de utilizare 
Ambiantă:             0/40 °C 
Depozitare:           -20/+60 °C 
Mediu:                   0/60 °C

Înălţime de reacţie
0,5 mm

Interval măsurare temp. 
Interval de măsurare:    
0/40 °C Precizie: ±1 K

Alimentare
Energy harvesting (prin celula fotovoltaică)
Sau baterie 1/2 AA cu litiu, DC 3,6 V (la lumina 
sub 200 lx)

Carcasă
Carcasă din plastic (PC)
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 55 x 50 x 42 mm
Greutate: 47 g
Grad de protecţie: IP 42 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Ciclu transmisie: 2,5 min.
Arie de acoperire:10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu și de materialele de 
construcţie)

Set de livrare
• WaterSensor con
• Fără baterie

Componente suplimentare necesare
• WaterControl 01 și/sau
• AFRISOhome Gateway
 

Date Tehnice

NOUNOU

Produs Cod Preţ  Euro

WaterSensor con 78146 95,00

Accesorii

Baterie litiu 1/2 AA 78100 6,60

Cablu prelungitor, 2 m 78141 19,80

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Contor de apă 
cu modul radio AWM

Utilizare

Descriere

NOUNOU

• Integrare facilă a valorilor de consum de apă în sistemul de 
automatizare a clădirii

• Protecţia clădirii prin intermediul detectării integrate a scur-
gerilor și închiderea automată a conductei de apă prin inter-
mediul sistemului WaterControl 01

• Protocol: Wireless M-Bus

Date Tehnice Interval temperatură de utilizare 
Ambiantă: 5/55 °C 
Depozitare: ferit de îngheţ
Mediu: apă rece până la 30 °C 
Siguranţă  până la 50 °C

Mecanism cu piston (AWM 20) 
Debit nominal Q3: 4
Racord: G¾
Lungime ( fara racorduri ): 190 mm

Mecanism multijet (AWM 25) 
Debit nominal Q3: 10
Racord: G1
Lungime ( fara racorduri ): 260 mm

Grad de protecţie
IP 68 (EN 60529)
 
Variantă de execuţie modul radio
• Wireless M-Bus conform standardului 

OMS, EN 13757-4
• Frecvenţă 868 MHz, mod T1

• Putere transmisie: Max. 25 mW
• Interval transmisie: 20 s
• Protocoale wireless AES 128 criptate
• Durată de viata baterie de până la 15 ani
• Monitorizare autonomă, detectare a sensu-

lui de curgere

Conformitate
Conform reglementărilor actuale privind apa 
potabilă

Produs Cod Preţ euro
Contor de apă cu modul radio AWM 20, mecanism cu piston
Debit Q3: 4, G¾ 78970 195,00

Contor de apă cu modul radio AWM 20, mecanism multijet
Debit Q3: 10, G1 78971  220,00

Contor de apă cu modul EDC (modul electronic de preluare date) montat şi configurat din 
fabrică.Permite o citire sigură de la distanţă, respectiv o interconectare a contoarelor de apă în 
sistemele de automatizare a clădirilor.

Contorul de apă cu modul radio este montat direct pe conducta de alimentare a locuinţei. 
Cantitatea de apă măsurată este transmisă prin wireless la gateway-ul AFRISOhome. Prin inter-
mediul aplicaţiei mobile AFRISOhome pot fi reprezentate calculele de însumare şi consumurile 
zilnice. Dacă sunt detectate de ex. debite ridicate, ce semnalizează o scurgere, pentru protecţia 
instalaţiei, sistemul WaterControl 01 poate închide automat conducta de apă. 

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Sistem de reglare individuală a temperaturii 
încăperilor CosiTherm® - wireless NOUNOU

• Pentru sisteme de distribuţie pentru încălzire    
și răcire

• Modul crono pentru programarea scăderii tem-
peraturii, duratei de funcţionare a pompei și a 
funcţiei de protecţie 

• Acces prin gateway-ul AFRISOhome

Pentru reglarea individuală a temperaturii încăperilor  în combinaţie cu distribuitoarele  pt. 
încălzire sau răcire. Tehnologie wireless EnOcean® pentru integrarea în sistemele de automati-
zare a clădirilor.
Sistemul wireless de reglare individuala a temperaturii încăperilor CosiTherm® este alcătuit în 
varianta de bază dintr-un modul de bază, minim un modul de reglare cu două sau şase circuite 
de reglare independente şi un număr corespunzător de senzori de cameră. Modulele de regla-
re pot fi interconectate modular şi se pot adapta astfel la numărul de circuite de reglare/
încăperi.
Per circuit de reglare este necesar un termostat de ambient; în varianta de execuţie standard 
acesta funcţionează fără baterie şi este conectat cu modulul de reglare prin wireless EnOcean®. 
Termostatul de ambient reda temperatura măsurată din încăperile individuale.
Temperatura setată este fixată de la butonul rotativ al termostatului de ambient sau din aplicaţia 
mobilă AFRISOhome. Modulul de reglare compară permanent temperatura măsurată cu cea 
setată şi reglează debitele volumetrice ale apei de încălzire/răcire prin intermediul servomotoa-
relor distribuitoarelor. 
În modulul de bază poate fi conectat opţional un modul crono cu afişaj şi calendar integrat. 
Acesta dispune de două canale de comutare programabile independent unul de celălalt pentru 
scăderea temperaturii, nouă locaţii de memorie programabile şi de o funcţie de protecţie a 
pompei. Poate fi reglată functia de delay a pompei. Marcarea cromatică a bornelor modulelor 
de reglare facilitează alocarea conductorilor cablurilor servomotoarelor şi, împreună cu conec-
torii cu clemă pentru şine de pe partea din spate a carcasei, asigură o montare facilă. Prin 
utilizarea gateway-urilor AFRISOhome există posibilitatea de a controla diferitele temperaturi 
ale camerelor prin intermediul aplicaţiei mobile AFRISOhome prin acces de la distanţă şi adap-
tarea acestora, dacă este cazul (de ex. în cazul revenirii acasă din vacanţă). Prin această acce-
sare de la distanță flexibilă şi individuală a temperaturii camerei. se poate atinge o creştere a 
confortului şi, în acelaşi timp, o scădere a costurilor cu energia.
În combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie 
numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior up-gradabile.

Utilizare

Descriere

Funcții Modul de bază BM
• Alimentare cu energie a servomotoarelor   

(AC 230 V)
• Comutarea sistemului pe „Încălzire“ sau 

“Răcire“
• Comanda pompelor de încălzire/răcire

Modul de reglare
• Compensare temperatură măsurată/setată
• Reglare debit volumetric apă de încălzire/

răcire prin servomotoare
• Racordare a două sau șase circuite de re-

glare, extensibilă
• Conectare la termostatul de ambient prin 

wireless EnOcean®

Modul crono UM (opţional)
• Înregistrare timp: Dată, oră, ziua săptămânii 

(detectare an conectare)
• Setarea scăderii temperaturii
• Setare delay pompa
• Setarea funcţiei de protecţie a pompei

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Sistem de reglare individuală a temperaturii 
încăperilor CosiTherm®  - wireless NOUNOU

Produs Cod Preţ  Euro

Modul de bază BM 78112 123,00

Modul de reglare F2A cu antenă externă, pentru 2 circuite de reglare 78123 199,00

Modul de reglare F6A cu antenă externă, pentru 6 circuite de reglare 78124 279,00

Accesorii

Modul crono UM pentru modulul de bază 78113 71,00

Modul crono wireless F6A cu antenă externă, pentru modulul crono UM 78122 129,00

Date Tehnice Racorduri
Modul de bază BM
Max. 9 module de reglare F2 sau 3 module 
de reglare F6
Modul de reglare F2
Max. 2 termostate de ambient şi 8 servomo-
toare, precum şi o antenă externă
Modul de reglare RM F6
Max. 6 termostate de ambient şi 24 servomo-
toare, precum şi o antenă externă

Interval temperatură de utilizare
Ambiantă/Depozitare: -10/+60 °C

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Ciclu transmisie: 2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)

Modul de bază BM 

Alimentare
AC 230 V, 50–60 Hz

Putere nominală
1 VA

Carcasă
Carcasă din plastic din PC/ABS
Culoare: gri deschis, similar RAL 7047
L x Î x A: 122 x 92 x 45 mm
Grad de protecţie: IP 20 (EN 60529)

Greutate
215 g
 
Modul de reglare
Alimentare
AC 230 V, DC 5 V (prin modulul de bază BM)

Putere nominală
Modul de reglare F2: 0,3 W 
Modul de reglare F6: 0,5 W

Carcasă (L x Î x A) 
Carcasă din plastic din PC/ABS Modul de 
reglare F2: 73 x 92 x 45 mm 
Modul de reglare F6: 162 x 92 x 45 mm 
Grad de  protecţie: IP 20 (EN 60529)

Greutate
Modul de reglare F2: 130 g 
Modul de reglare F6: 260 g

Modul crono (opţional) 
Scădere temperatură
4 K
Canale de comutare: 2, locaţii memorie pro-
gramabile independent: 9, programabile inde-
pendent

Funcţie de protecţie supape/pompă/delay 
pompă
0/15 min, setabil

Alimentare
DC 3,3 V (prin modulul de bază BM)

Putere nominală
3 mW

Carcasă (L x Î x A) 
Carcasă din plastic din ABS
Culoare: gri deschis, similar RAL 7047
L x Î x A: 37 x 93 x 28 mm
Grad de protecţie: IP 30 (EN 60529)

Greutate
33 g

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Sistem de reglare individuală a temperaturii 
încăperilor CosiTherm®  

Forme constructive şi dimensiuni (mm)

NOUNOU

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.

Modul de reglare F6     Modul crono UM

Modul de bază BM      Modul de reglare F2
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• Extraplat (12,5 mm grosime)
• Funcţionare fără cabluri (alimentare cu celule 

fotovoltaice sau cu baterie)
• Utilizare flexibilă, independentă de locaţie, în 

clădiri

Determinarea temperaturii ambiante şi setarea valorii dorite a temperaturii.

Termostatul de ambient FT transmite temperatura ambiantă măsurată, precum şi valoarea 
setată prin modulul wireless EnOcean® integrat la sistemul wireless de reglare a temperaturii 
CosiTherm® sau la gateway-ul AFRISOhome. Termostatul de ambient FTF oferă suplimentar 
posibilitatea de a transmite umiditatea aerului. Fixarea valorii setate a temperaturii ambiante se 
realizează de la butonul rotativ integrat. Temperaturile setată şi masurată ale încăperilor cu 
încălzire în pardoseală sunt comparate permanent. În caz de diferenţe, cu ajutorul sistemului 
wireless CosiTherm® sunt reglate optim debitele volumetrice ale apei de încălzire/răcire prin 
intermediul servomotoarelor distribuitoarelor încălzirii in pardoseală. Energia necesară pentru 
transmiterea temperaturilor este generată de celula fotovoltaică integrată; opţional se poate 
folosi şi o baterie. Gateway-ul AFRISOhome transmite mesajele de avertizare şi modificările de 
temperatură şi/sau umiditate a aerului, inclusiv informaţii cu privire la care termostat de ambient 
a semnalizat modificarea, prin WLAN, LAN sau GSM la persoana de contact responsabilă (de 
ex. proprietar, administrator, etc ). Prin utilizarea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu 
alte produse AFRISO cu tehnologie wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii 
individuale, configurabile şi ulterior up-gradabile.

Utilizare

Descriere

Interval temperatură de utilizare 
Ambiantă: -20/+60 °C 
Depozitare: -20/+60 °C

Interval de reglare temperatură: 
8/30 °C
Măsurare temperatură: 
0/40 °C
Precizie: ± 1 K

Măsurare umiditate
Numai cu termostatul de ambient FTF
Umiditate aer:     0/100 % umiditate relativă
Precizie:            ± 5 % umiditate relativă

Alimentare
Energy harvesting (prin celula fotovoltaică) 
sau baterie tip 1632 DC 3 V (la lumina sub 
200 lx)
 
Carcasă
Carcasă din plastic din PC

Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 78 x 82,5 x 12,5 mm
Greutate: 43 g
Grad protecţie: IP 30 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Ciclu transmisie: 2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în 
funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materiale-
le de construcţie a clădirii)

Set de livrare
•  Senzor de cameră FT/FTF
•  4 x puncte de lipire
•  Fără baterie

Componente suplimentare necesare
•  CosiTherm®-Funk și/sau
•  AFRISOhome Gateway

Date Tehnice

NOUNOU
Termostat de ambient FT/FTF - wireless

Produs Cod Preţ  Euro

Termostat de ambient FT (temperatură) 78111 90,00

Termostat de ambient FT, set de 3 buc. 78975 250,00

Termostat de ambient FTF (temp., umid.) 78119 125,00

Termostat de ambient FTF, set de 3 buc. (temperatură, umiditate) 78976 355,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Transmiter wireless pentru temperatură 
şi/sau umiditate FTM T/TF

• Utilizare flexibilă, independentă de locaţie
• Transmitere wireless ciclică (controlul funcţio-

nării și transmiterea valorilor)
• Funcţionare fără cabluri (alimentare cu celule 

fotovoltaice sau cu baterie)
• Montaj facil prin suportul de perete

Determinarea temperaturii ambiante şi a umidităţii aerului.

Senzorul de temperatură FTM T transmite temperatura ambiantă curentă prin modulul wireless 
EnOcean® integrat la gateway-ul AFRISOhome. Senzorul de temperatură şi umiditate FTM TF 
transmite suplimentar valoarea actuală a umidităţii aerului.  În baza mesajului de incident, 
gateway-ul AFRISOhome poate genera comenzi. Energia necesară pentru trimiterea datelor 
wireless este generată de celula fotovoltaică integrată. Opţional, la utilizarea în încăperi întu-
necate, se poate folosi o baterie.  Prin intermediul sistemului wireless de reglare a temperaturii 
în încăperile individuale CosiTherm® este posibilă modificarea temperaturii setate, pentru a 
preveni o scădere sau o creştere a temperaturii setate. Gateway-ul AFRISOhome transmite 
mesajele de avertizare şi modificările de temperatură şi/sau umiditate a aerului, inclusiv 
informaţii cu privire la care senzor de temperatură a semnalizat modificarea, prin WLAN, LAN 
sau GSM la persoana de contact responsabilă (de ex. proprietar, administrator, etc).
Prin utilizarea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie 
wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior 
up-gradabile.

Utilizare

Descriere

Interval temp. de utilizare 
Ambiantă: 0/40 °C 
Depozitare: -20/+60 °C

Interval de măsurare 
Temperatură: 0/40 °C 
Precizie: ±1 K 
Umiditate: 0/100 % umiditate relativă. 
Precizie: ±5 % umiditate relativă.

Alimentare
Energy harvesting (prin celula fotovoltaică) 
sau baterial 1/2 AA cu litiu, DC 3,6 V 
(la lumina sub 200 lx)

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 52 x 40 x 17 mm
Greutate: 24 g

Grad protecţie: IP 30 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă:   868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Ciclu transmisie:   2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)

Set de livrare
• Senzor de temperatură
• Suport de perete
• 2 elemente de fixare
• Fără baterie
Componente suplimentare necesare
• CosiTherm®- Funk și/sau
• AFRISOhome Gateway

Date Tehnice

NOUNOU

Suport de perete pentru FTM

Produs Cod Preţ  Euro

Senzor de temperatură FTM T 78144 75,00

Senzor de temperatură FTM T, set de 3 buc. 78978 210,00

Senzor de temperatură şi umiditate FTM TF 78145 110,00

Senzor de temperatură şi umiditate FTM TF, set de 3 buc. 78979 310,00

Accesorii

Baterie 1/2 AA cu litiu 78100 6,60

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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NOUNOU
Robinet cu  servomotor 
AVD 10

•  Reglare  a corpurilor de încălzire/radiatoarelor
•  Montaj facil  „snap-on“
•  Funcţionare silenţioasă și economică
•  Variante cu și fără display

Pentru reglarea individuală a temperaturii în încăperi. Ideal pentru instalaţiile de încălzire, 
ventilație şi climatizare. AVD 10 se pretează în mod special pentru utilizarea în şcoli, clădiri ale 
autorităţilor şi publice, în care reglarea temperaturii este permisă numai personalului autorizat. 
Reglarea se face exclusiv din aplicaţia AFRISOhome sau de la o unitate de comandă centrală.
AVD 10 îşi găseşte utilizarea în plus în zonele greu accesibile, cu deservire dificilă la faţa locului. 
Se recomandă pentru setarea temperaturii setate prin intermediul termostatului de ambient FT 
extern sau al termostatului de ambient FTF.

Robinet cu servomotor AVD 10 pe baza tehnologiei wireless EnOcean®, cu funcţie de protecţie 
antiîngheţ integrată. Fixarea snap-on şi diferitele adaptoare permit un montaj facil pe toate 
ventilele radiatoarelor uzuale. Regim de lucru pe baterie, cu consum propriu foarte redus. 
Reglează de exemplu temperatura ambiantă într-o încăpere cu radiatoare. În acest sens, tem-
peratura efectivă dorită în încăpere este înregistrată direct sau de către un termostat de am-
bient suplimentar. Temperatura setată dorită poate fi stabilita de ex. prin intermediul aplicaţiei 
AFRISOhome în combinaţie cu un gateway AFRISO. Temperaturile masurată şi setată sunt 
comparate permanent în gateway-ul AFRISO şi, eventual, modificarea necesară este transmisă 
la servomotor. Alte comenzi rapide configurabile din gateway pot fi integrate suplimentar în 
reglare (de ex. scăderea temperaturii în cazul deschiderii ferestrei sau părăsirii încăperii). Prin 
această comandă flexibilă şi individuală a temperaturii camerei, pe lângă o creştere a con-
fortului se poate atinge şi o scădere a costurilor cu energia. Prin utilizarea gateway-ului AFRISO 
în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie 
numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior up-gradabile.

Utilizare

Descriere

Date Tehnice Interval temperatură de utilizare 
Ambiantă:  0/50 °C 
Mediu: 0/100 °C

Acţionare
Cursă robinet: Max. 4,5 mm
Timp reglare: 3 s/mm
Forţă reglare: 
Max. 120 N

Alimentare
3 V (2 x baterii AA)

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9016
L x Î x A: 65 x 65 x 48 mm
Greutate: cca 250 g
Grad protecţie:IP 20 (EN 60529)

Racord 
M 30 x 1,5 mm

(adaptor pentru RA, RAV şi RAVL)
 
Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în 
funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materiale-
le de construcţie a clădirii)

Set de livrare
• Robinet cu servomotor  wireless
• Adaptor de conectare Danfoss RA, RAV, 

RAVL
• Fără baterie

Componente suplimentare necesare
•  AFRISOhome Gateway și/sau
•  Termostat de ambient FT/FTF
•  2 x baterii AA

Produs Cod Preţ   Euro

Robinet cu servomotor AVD 10, fără afişaj 75000 95,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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NOUNOU
Robinet cu servomotor AVD 20 -D

• Reglarea radiatoarelor
• Afișaj mare și  meniu intuitiv
• Creșterea eficienţei energetice a încălzirii clădirii
• Încălzire a încăperilor în funcţie de necesar, prin 

acces de la distanţă

Produs Cod Preț Euro

Robinet cu servomotor AVD 20-D, cu afişaj 78966 135,00

Robinet cu servomotor AVD 20-D, set de 3 buc. 78967 380,00

Pentru setarea şi reglarea temperaturii ambiante direct la radiator  şi integrarea în sistemul de 
automatizare a clădirii.

AVD 20-D înlocuieşte capul-termostatat clasic. Afişajul generos şi designul modern garantează 
o utilizare intuitivă direct la radiator. Comunicarea sa bidirecţională prin intermediul tehnologiei 
wireless EnOcean® o transformă într-o servoacţionare inteligentă.
Adaptabil diverselor tipuri de ventile.
Prin utilizarea gateway-urilor AFRISOhome, în combinaţie cu internetul există posibilitatea de a 
verifica diferitele temperaturi ale camerelor prin intermediul aplicaţiei mobile AFRISOhome prin 
acces de la distanţă şi adaptarea acestora, dacă este cazul (de ex. în cazul revenirii acasă din 
vacanţă).
Prin comanda flexibilă şi individuală a temperaturii camerei se poate atinge o creştere a con-
fortului şi, concomitent, o scădere a costurilor cu energia. În combinaţie cu alte produse 
AFRISO cu tehnologie wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, 
configurabile şi ulterior up-gradabile.
 

Utilizare

Descriere

Z

Interval temperatură de utilizare
Temperatură admisă pe tur: 15/90 °C
Acţionare
Cursă robinet: 5,5 mm
Rezoluţie :   < 4 mm/pas
Forţă reglare: 
În funcţie de robinet, max. 140 N
Autonomie baterie: 
Până la 4 ani
Alimentare
3 V (2 x baterii AA cu litiu)

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9010
ø x Î: 56 x 77 mm (99 mm include piesă 
de conectare)
Afişaj: 33 x 27 mm
Greutate: cca 250 g
(cu baterie)

Grad protecţie: IP 30
Racord robinet
M 30 x 1,5 mm

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în 
funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materiale-
le de construcţie a clădirii)

Set de livrare
•  Robinet cu servomotor 
•  2 x baterii litiu-ion (2 x 1,5)

Date Tehnice

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Senzor CO2

• Monitorizarea calităţii aerului ambiant
• Formă constructivă compactă
• Indicare optică a nivelului concentraţiei
• Montaj direct în prize
• Opţional cu și fără  wireless EnOcean®

Pentru monitorizarea continuă a concentraţiei dioxidului de carbon (CO2) din aerul ambiant. 
Utilizarea cu precădere în încăperile în care lucrează, învaţă sau locuiesc multe persoane şi 
care, în urma procesului de respiraţie, produc dioxid de carbon. O pondere ridicată de dioxid 
de carbon în aerul ambiant are drept consecinţă scăderea capacităţii de concentrare şi randa-
mentul persoanelor . Ideal pentru utilizarea în unităţile de instruire, sălile de clasă/consiliu, 
spaţiile de birouri şi în locuinte.

Senzor de CO2 cu infraroşu, în carcasă din plastic, pentru conectarea la o priză Schuko® .
Nivelul concentraţiei de CO2 din aerul ambiant este afişat direct pe aparat, cu ajutorul unei 
scale color:
• LED verde: nu este necesară aerisirea
• LED galben: se recomandă aerisirea
• LED roșu: a se aerisi urgent

Varianta de execuţie a senzorului de CO2 F (cu modul wireless EnOcean®) trimite în plus valo-
rile măsurate la gateway-ul AFRISOhome pentru procesare ulterioară şi generarea comenzilor 
adecvate. De exemplu, o instalaţie de ventilatie a încăperilor poate fi activată în vederea 
obţinerii unei reduceri a concentraţiei de CO2 prin improspatarea aerului. Concentraţia curentă 
în aerul ambiant poate fi vizualizată în plus în aplicaţia AFRISOhome. Prin utilizarea gateway-
ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie wireless EnOcean® 
aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior up-gradabile.

Utilizare

Descriere

Interval de măsurare
0/2.000 ppm

Precizie măsurare
400/1.250 ppm: ±30 ppm sau ±3 % din 
valoarea măsurată
1.250/2.000 ppm: ±30 ppm sau ±5 % din 
valoarea măsurată

Interval temp. de utilizare 
Ambiantă:   0/50 °C 
Depozitare:  -40/+70 °C 
Umiditate: Max. 95 % umiditate relativă

Carcasă
Carcasă din plastic (PC/ABS),
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 69 x 69 x 31 mm
Greutate: 108 g
Grad de protecţie: IP 20 (EN 60529)

Alimentare
AC 100–240 Vprin priza de reţea Schuko®

Putere nominală
2,5 VA

Afişaj optic
LED verde: < 1.000 ppm CO2
LED galben: 1.000–1.500 ppm CO2
LED roşu: > 1.500 ppm CO2

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)

Date Tehnice

NOUNOU

Produs Cod Preţ 

Senzor de CO2 61241 185,00

Senzor de CO2, cu modulul wireless EnOcean® 61240 235,00

Utilizare flexibilă datorită steckerului 
universal Schuko®

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Transmiter wireless universal FTM

• Posibilitate de conectare aparate de mă-
sură și control în sistemul de automatizare 
a clădirii, prin contactul liber de potenţial

• Transmiter pentru diferitele sonde AFRISO
• Formă constructivă compactă

Monitorizarea stărilor de comutare ale contactelor libere de potenţial. Transmitere 
suplimentară a temperaturii ambiante.

Transmiterul wireless universal poate integra orice aparat cu contact liber de potenţial în siste-
mul de automatizare a clădirii. Exemple în acest sens pot fi releele de semnalizare defecţiuni 
ale instalaţiilor de încălzire sau traductoarele de stare ale instalaţiilor de alarmă. Contactul liber 
de potenţial este alimentat aici cu tensiune de către transmiterul wireless universal. Orice modi-
ficare a stării este transmisă imediat prin EnOcean® la un receptor stabilit în prealabil. 
Transmiterul wireless universal este utilizat ca unitate de transmisie pentru o varietate de sen-
zori AFRISO, cum ar fi de ex. Minimelder sau Maximelder, manometrele cu contact şi multe 
altele. Energia necesară pentru transmiterea modificărilor este generată de celula fotovoltaică 
integrată; opţional, la utilizarea în încăperi întunecate, se poate folosi o baterie. Gateway-ul 
AFRISOhome transmite mesajele de avertizare şi modificările de stare, inclusiv informaţii cu 
privire la care transmiterul wireless universal FTM a semnalizat modificarea stării, prin WLAN, 
LAN sau GSM la persoana de contact responsabilă (de ex. proprietar, administrator, etc). Prin 
utilizarea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie 
wireless EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior 
up-gradabile:
•  Sondă de apă pentru pardoseală BWS (pentru detecția apei)
•  Minimelder (pentru semnalizarea nivelurilor minime de lichid în rezervoare)
•  Maximelder (pentru semnalizarea nivelurilor maxime de lichid în rezervoare)
•  Manometru cu contact (pentru semnalizarea valorilor limită)

Utilizare

Descriere

Interval temp. de utilizare 
Ambiantă:           0/40 °C 
Depozitare:    -20/+60 °C
Interval de măsurare temperatură
0/40 °C 
Precizie: ±1 K
Alimentare
Energy harvesting (prin celula fotovoltaică)
sau baterie 1/2 AA cu litiu, DC 3,6 V (la lumi-
na sub 200 lx)
Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 52 x 40 x 17 mm
Greutate: 22 g
Grad de protecţie: IP 42 (EN 60529)

Modul EnOcean®

Frecvenţă:868,3 MHz 
Putere transmisie:Max. 10 mW 
Ciclu transmisie: 2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)
Set de livrare
•  Transmiter wireless universal FTM
•  Suport de perete
•  2 x elemente de fixare
•  Fără baterie
Componente suplimentare necesare :
•  Sondă AFRISO 

Date Tehnice

NOUNOU

M
in

im
el

d
er

/M
ax

im
el

d
er

Produs Cod Preț 

Transmiter wireless universal FTM 78143 80,00

Accesorii

Sondă BWS con 78142 20,50

Sondă Minimelder pentru FTM 78147 67,00

Sondă Maximelder pentru FTM 78148 67,00

Baterie litiu 1/2 AA 78100 6,60

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Z

NOUNOU

Comutator

Comutator wireless 
FT4F-rw NOUNOU

Utilizare

Produs Cod Preţ  Euro

Comutator FT4F-rw 78972 55,00

• Energy harvesting - energie generată 
prin acționarea comutatorului

• Nu este necesară baterie sau cablu de 
conectare

• Variate utilizări

Pentru cuplarea actuatorilor wireless. Comutatorul generează energia pentru wireless prin 
mişcarea de apăsare a acestuia, respectiv apăsarea independentă. Nu este necesar un cablu 
de conectare şi nici baterie.

Comutator wireless pentru utilizări variate cu o tastă sau două. La utilizarea cu o tastă pot fi 
transmise două semnale evaluabile: apăsare tasta în sus sau în jos. Comutatoarele wireless cu 
două taste pot transmite patru semnale evaluabile: apăsare două taste în jos şi două în sus. 
Suportul de susţinere poate fi prins în şuruburi pe o suprafaţă netedă sau cu folia autoadezivă 
inclusă pe perete, sticlă sau mobilă. Pentru montarea pe o doză de comutator de 55 mm 
existentă se pot utiliza elementele existente în aceasta pentru fixarea cu şuruburi. Comutatorul 
wireless se poate conecta direct la numeroşi actuatori EnOcean®, cum ar fi de ex. priza 
intermediară APR 234 sau sistemul WaterControl 01.  Comutatorul poate fi utilizat de asemenea 
ca şi componentă cu gateway-ul AFRISOhome.

Descriere

Date Tehnice Alimentare
Energy harvesting (la o apăsare de tastă)

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î: 80 x 80 mm, exterior
63 x 63 mm, dim. interioare ramă
15 mm înălţime de montaj

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Arie de acoperire: 
10 până la 30 m (în funcţie de condiţiile de 
spaţiu şi de materialele de construcţie a 
clădirii)

Set de livrare
• Ramă R1F
• 1 x tasta WF
• 1 x tasta dubla DWF
• 1 x ramă de fixare BRF
• 1 x suport de susţinere HP
• 1 x modul wireless
• 1 x folie autoadezivă

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Senzor de prezenţă wireless
APD 10

• Funcţionare fără cabluri (funcţionare cu celule foto-
voltaice sau cu baterie)

• Funcţionare directă cu releul wireless integrabil ABR 
132 posibilă, implicit este posibilă integrarea fără fir 
a iluminatului în sistemul de automatizare a clădirilor

• Pentru economie de energie în încăperi rar folosite 
și comanda iluminatului în funcţie de necesar

NOUNOU

Alimentare
Energy Harvesting prin captarea luminii din 
spaţiul interior
Baterie suplimentară (CR2032) sau conector 
cu 2 pini pentru alimentarea externă cu tensi-
une sau celulă solară separată (3–5 V DC)

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Arie de acoperire: 25 m

Interval de transmisie date la detectarea 
mişcării: 2 minute

Interval transmisie date fără detectarea 
mişcării: 10 şi 30 minute de la ultima 
detectare a mişcării

Spațiu supravegheat
10 m Diametru

Timp de încărcare completă
25 ore la 200 lx

Timp încărcare de întreţinere
3 ore la 24 h, la 200 lx
 

Autonomie în întuneric
80 ore (la încărcarea completă a acumula-
torului)

Durată de viaţă baterie opţională
Standard: Funcţionare continuă fără baterie
Lumină deschisă rar: 20 ani (la 200 lx timp de 
2 h/zi, 7 zile/săptămână)
Permanent lumină puţină: 5 ani (la 65 lx timp 
de 5 h/zi, 7 zile/săptămână)
Întuneric complet: 6,5 ani

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 160 x 60 x 37 mm
Înălţime montaj:   min. 2–3 m (plafon)

Set de livrare
• Senzor de prezenţă wireless
• Fără baterie
• Set de montaj (2 x șuruburi, 2 x dibluri,1 x 

etrier de montaj)
 

Senzorul de prezenţă detectează mişcările în încăpere şi le semnalizează prin wireless la actu-
atorii corespunzători sau la gateway-ul AFRISOhome. Senzorii de prezenţă sunt cele mai efici-
ente aparate din sistemul de automatizare pentru reducerea consumului energetic în spaţiile 
puţin folosite.

Utilizare

Descriere

Date Tehnice

Senzorul de prezenţă wireles APD 10, fără fir, este acţionat cu energie solară şi comunică direct 
cu alte aparate pe baza tehnologiei wireless EnOcean®, de ex. pentru a adapta temperatura în 
încăperile puţin folosite sau pentru a opri automat lumina. În combinaţie cu releul wireless inte-
grabil ABR 132, senzorul de prezenţă poate aprinde şi stinge de exemplu lumina pe holuri sau 
în încăperi.
Se poate renunţa complet la cablajele suplimentare, complicate.

Produs Cod Preţ Euro

Senzor de prezenţă APD-10 pentru montaj pe plafon 78969 115,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.



71www.afriso.ro

S
is

te
m

 S
m

ar
t B

ui
ld

in
g

06

NOUNOU

• Funcţionare fără baterie
• Aplicare facilă pe uși și ferestre

Contact magnetic wireless pentru monitorizarea stării, de ex. a uşilor şi ferestrelor.

Contactul pentru uşi şi ferestre AMC 10 este un modul wireless cu contact magnetic, acţionat 
cu energie solară şi care nu necesită întreţinere. Un acumulator de energie integrat permite 
funcţionarea timp de mai multe zile în întuneric absolut. Prin intermediul contactului Reed inte-
grat, modulul monitorizează prezenţa unui magnet montat lateral şi semnalizează imediat orice 
modificare a stării. Contactul pentru uşi şi ferestre se poate conecta direct la numeroşi actua-
tori EnOcean®, cum ar fi de ex. priza intermediară APR 234, putând fi utilizat suplimentar ca şi 
componentă cu gateway-ul AFRISOhome.

Utilizare

Descriere

Interval temperatură de utilizare
Ambiantă: -20/+60 °C

Alimentare
Energy Harvesting prin lumina din spaţiul 
interior
Nu este necesară o baterie

Carcasă (L x Î x A)
Culoare: alb, similar RAL 9003
Contact Reed: 19 x 110 x 15 mm
Carcasă magnet: 10 x 37 x 5 mm

Contact Reed
1 x integrat
 
Timp de pornire cu acumulatorul de ener-
gie descărcat
Tipic: 2,5 min. la 400 lx/25 °C

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz Putere transmi-
sie: Max. 10 mW Ciclu transmisie: 2,5 min.
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în 
funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materiale-
le de construcţie a clădirii)

Set de livrare
• Contact pentru uși și ferestre
• Magnet
• 2 x benzi adezive

Date Tehnice

NOUNOU
Contact pentru uşi şi ferestre
AMC 10

Produs Cod Preţ  Euro

Contact pentru uşi şi ferestre AMC 10 78968 60,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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NOUNOU
Priză intermediară wireless APR 234 cu funcţie de repeater

• Până la 30 senzori direct programabili; comandă 
prin aplicaţia mobilă AFRISOhome

• Putere ridicată de comutare de până la 3.680 W
• Măsurare integrată a puterii și funcţie de repeater
• Certificată conform IEC 60884-1/-2/-5, EN 60730-1, 

UDE 0631-1:2012-10

Pentru comutarea de la distanta a consumatorilor electrici. Pentru măsurarea puterii absorbite 
a aparatelor conectate şi funcţie  repeater (nivel 1 şi 2).

Cu priza intermediară wireless pot fi comandate de la distanţă aparate electrice. La priză pot fi 
programaţi direct până la 30 senzori. Printre aceştia se numără de exemplu comutatoare, con-
tacte pentru ferestre, senzori de prezenţă. Astfel pot fi implementate cele mai diverse funcţii, 
cum ar fi de ex. oprirea aparatului de aer condiționat cu fereastra deschisă, aprinderea 
automată a iluminatului la intrarea într-o încăpere şi multe altele. Priza intermediară wireless 
poate funcționa și ca o componentă la gateway-ul AFRISOhome. Astfel este posibilă o 
comandă suplimentară de la distanță prin dispozitivele mobile. Priza intermediară dispune în 
plus de o măsurare a puterii absorbite, pentru a monitoriza continuu consumul energetic al 
consumatorilor conectați.
Funcţia repeater integrată face priza intermediară wireless o componentă esențială în sistemul 
de automatizare a clădirilor. 

Utilizare

Descriere

Interval temp. de utilizare
Funcţionare: -10/+40 °C

Umiditate relativă aer
0–85 % umiditate relativă (fără condens)

Alimentare AC 207–253 V 
Frecvenţă: 43–67 Hz

Putere maximă
• Putere comutare: 3.680 W, max. 16 A, cos 

Ø 1
• Putere continuă: 2.500 W
• Stabilitate curent de pornire: 80 A, TV-5
• Stabilitate supratensiune: 2,5 kV, fără ava-

rii, 6 kV, fără pericol de incendiu
• Pierdere în standby: < 0.5 W
• Durată de viaţă contacte releu: > 50 x 103 

cicluri

Funcţii de protecţie
Supracurent:                Decuplare sarcină 
Supratemperatură:        Decuplare sarcină 
Siguranţă pt. copii

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
B x H x T: 51 x 51 x 77 mm
L x Î x A: cca 70 g

Măsurare putere/energie
Putere: eficienţă în W
Energie: cumulată (valorile sunt salvate în caz 
de cădere de curent. Resetarea este posibilă 
prin aplicaţia AFRISOhome.)
Precizie:: 5 %, minim 0,5 W

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz
Putere transmisie: Max. 10 mW
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în 
funcţie de condiţiile de spaţiu şi de materiale-
le de construcţie a clădirii)

Norme
• Conform IEC 60884-1/2-5, EN 60730-1
• Protocol de comunicaţie: Versiune EnO-

cean® pe platformă Dolphin (ISO/IEC 
14543-3-10) 

Date Tehnice

Produs Cod Preţ Euro

Priză intermediară APR 234 75004 67,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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NOUNOU

Z

Releu wireless ABR 132 cu funcţie de repeater

• Până la 30 senzori direct programabili; comandă 
prin aplicaţia mobilă AFRISOhome

• Funcţie dimmer cu detectare automată a corpuri-
lor de iluminat conectate

• Măsurare integrată a puterii absorbite și funcţie de 
repeater

• Certificat conform EN 60669-2-1, UDE 0632-2-
1:2010-03

Pentru comanda de la distanță a centralei termice și a consumatorilor electrici în circuite exis-
tente, pentru măsurarea puterii aparatelor conectate şi funcţie de repeater (nivel 1 şi 2). Adecvat 
pentru montarea directă în dozele de comutare de sub tencuială, lămpi etc.

Cu releul wireless pot fi comandate de la distanţă aparate electrice. La releu pot fi programaţi 
direct până la 30 de senzori. Printre aceştia se numără de exemplu comutatoare, contacte 
pentru ferestre, senzori de prezenţă. Astfel pot fi implementate cele mai diverse funcţii, cum ar 
fi de ex. aprinderea automată a iluminatului la intrarea într-o încăpere şi multe altele. Releul 
integrabil poate fi utilizat în paralel cu comutatoarele tip buton şi alternative. Astfel sistemele de 
comutare existente devin parte a sistemului de automatizare a clădirii. Releul poate funcţiona 
şi ca o componentă la gateway-ul AFRISOhome. Astfel este posibilă o comandă suplimentară 
de la distanţă prin dispozitivele mobile. Releul wireless dispune în plus de o măsurare a randa-
mentului, pentru a monitoriza continuu consumul energetic, precum şi de o funcţie de repeater. 

Circuite

Descriere

Date Tehnice Interval temperatură de utilizare
Funcţionare: -10/+45 °C

Umiditate relativă aer
0–95 % umiditate relativă (fără condens)

Alimentare AC 207–253 V 
Frecvenţă: 43–67 Hz

Putere maximă
• Putere comutare: 3.680 W, max. 16 A, cos 

Ø 1
• Putere continuă: 3.000 W
• Stabilitate curent de pornire: 80 A, TV-5
• Stabilitate supratensiune: 2,5 kV fără avarii, 

6 kV fără pericol de incendiu
• Pierdere în standby: < 0,5 W
• Durată de viaţă contacte releu: > 50 x 103 

cicluri

Funcţii de protecţie
Supracurent: Decuplare sarcină
Supratemperatură: Decuplare sarcină
 

Carcasă
Culoare: alb, similar RAL 9003
L x Î x A: 27 x 17,5 x 37 mm
Greutate: cca 40 g

Măsurare putere/energie
Putere: eficienţă în W
Energie:cumulată (valorile sunt salvate în caz 
de cădere de curent. Resetarea este posibilă 
prin aplicaţia AFRISOhome.)
Precizie: 5 %, min. 0,5 W

Modul EnOcean®

Precizie: 868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Ciclu transmisie: 2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)

Norme
• Conform EN 60669-2-1
• Protocol de comunicaţie: Versiune  

EnOcean® pe platformă Dolphin (ISO/IEC 
14543-3-10)

Produs Cod Preţ  Euro

Releu integrabil APR 132 75003 80,00

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Temperatura setată a încălzirii şi temperatura masurată a WaterSensor con sunt afişate şi 
suplimentar se poate vedea dacă WaterSensor con a detectat apă. Printr-un comutator, siste-
mul WaterControl 01 poate fi închis sau deschis.
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i
EnOcean Alliance

Aplicaţia mobilă AFRISOhome

• Aplicaţie mobilă intuitivă pentru gateway-urile 
AFRISOhome

• Control al stării independent de locaţie/ monito-
rizarea si comanda sistemului de automatizare a 
clădirii

• Sisteme de operare: iOS și Android

Interfaţă de monitorizare și comandă pentru dispozitivele mobile, cum ar fi tabletele sau smart-
phone-urile pentru comanda, reglarea şi vizualizarea tuturor senzorilor şi actuatorilor 
AFRISOLab pt. tehnologiile din clădiri. În aplicaţia mobilă AFRISOhome pot fi integrate şi inter-
conectate aparate compatibile cu standardele wireless EnOcean®, Z-Wave, Zigbee şi wireless 
M-Bus. Astfel e posibilă automatizarea aproape nelimitată. Lista detaliată a aparatelor: www.
afrisolab.de.

Toate aparatele, senzorii şi actuatorii integraţi într-un sistem de automatizare a clădirilor se pot 
grupa convenabil în grupuri prin gateway-urile AFRISOhome. Ca grup pot fi definiţi actuatorii 
din încăperi, clădiri etc. Drepturile de acces pentru grupurile respective pot fi configurate sepa-
rat pentru dispozitive mobile.  După selectarea unui anumit grup, diferitele produse wireless 
apar pe ecranul aparatului mobil. Utilizatorul beneficiază de o vedere de ansamblu informativă 
cu privire la situaţia curentă a sistemului de automatizare a clădirii. Sunt afişate de ex. diferite 
stări logice, valori de temperatură, informaţii legate de calitatea aerului şi taste pentru actua-
tori. Prin utilizarea gateway-urilor AFRISOhome cu aplicaţia AFRISOhome există nenumărate 
posibilităţi în automatizarea wireless a clădirilor. AFRISO oferă aparate fiabile, sigure şi inova-
toare cu modul wireless EnOcean®. În completare, pot fi interconectate şi alte produse ale 
alianţei EnOcean® în sistemul de automatizare a clădirii. Există peste 1.000 de produse diferite 
în alianţa EnOcean®: mânere de ferestre, comutatoare, senzori de mişcare, precum şi alţi sen-
zori şi actuatori. Multiple posibilități de configurare.

Utilizare

Descriere
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AFRISOhome Gateway HG 01

• Unitatea centrală a sistemului dvs. de automati-
zare a clădirii

• Comunicaţie prin WLAN, LAN sau GSM
• Combinaţie versatilă cu produsele din alianţa 

EnOcean® și Z-Wave
• Posibilitate de combinare cu senzori suplimen-

tari pe standard Zigbee și M-Bus

Pentru comanda şi administrarea tuturor senzorilor şi actuatorilor cu tehnologie wireless 
EnOcean® şi Z-Wave, cu posibilitate de extindere la ZigBee şi Wireless M-Bus. Incidentele, 
mesajele şi valorile măsurate sunt documentate şi se transmite de asemenea un mesaj de 
avertizare la dispozitivele mobile (smartphone-uri, tablete). Prin funcţionarea sa economică, 
AFRISOhome Gateway HG 01 este proiectat optim pentru utilizarea continuă a unui sistem 
complet de Building Management pe baza tehnologiei wireless EnOcean®. Ideal pentru 
construcţia unui sistem Smart Building în locuinţe, case cu mai multe familii sau clădiri admi-
nistrative.

AFRISOhome Gateway HG 01 a fost conceput pentru funcţionarea fiabilă a sistemelor de 
management al clădirilor. Senzorii şi actuatorii din alianţa EnOcean® şi Z-Wave sunt detectaţi 
direct de gateway şi pot fi integraţi rapid şi fără efort (plug & play) în managementul clădirii. 
Pentru accesul la internet şi comunicarea cu router-ele şi smartphone-urile, utilizatorul are la 
dispoziţie o interfaţă LAN, WLAN şi/sau GSM. Alternativ, gateway-ul AFRISOhome poate 
funcţiona fără conexiune la internet, în acest caz fiind realizată o reţea WLAN autonomă. 
Comunicaţia senzorilor şi actuatorilor poate avea astfel loc fără probleme şi în locuinţele de 
vacanţă fără acces la internet, semnalizarea alarmei/stării pe smartphone-uri se face în acest 
caz prin modulul GSM.
Toate datele utilizatorului şi parolele sunt salvate şi procesate local pe gateway-ul 
AFRISOhome.
Opţional sunt disponibile module de extensie pentru standardele wireless Zigbee şi M-Bus, 
prin care selecţia de senzori/actuatori şi posibilităţile de aplicaţie se multiplică. Aplicaţia 
AFRISOhome pe iOS şi Android disponibilă gratuit are rol de interfaţă cu utilizatorul, pentru 
deservirea facilă şi rapidă a gateway-ului. Multiple posibilități de configurare. 

NOUNOU

Interval temperatură de utilizare
Ambiantă:   0/40 °C 
Depozitare: -20/+60 °C

Alimentare AC 100–240 V 
Frecvenţă: 50–60 Hz
Consum de putere max. 100 W
 
Carcasă
L x Î x A: 204 x 147,5 x 32 mm

Modul EnOcean®

Frecvenţă: 868,3 MHz 
Putere transmisie: Max. 10 mW 
Ciclu transmisie: 2,5 min
Arie de acoperire: 10 până la 30 m (în funcţie 
de condiţiile de spaţiu şi de materialele de 
construcţie a clădirii)
 

Utilizare

Descriere

Date Tehnice

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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AFRISOhome Gateway HG 01
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NOUNOU

Produs Cod Preț Euro

AFRISOhome Gateway HG 01-GSM cu W-LAN, LAN, GSM şi module 
wireless EnOcean® şi Z-Wave 78108 420,00

AFRISOhome Gateway HG 01 cu W-LAN, LAN şi module wireless 
EnOcean® şi Z-Wave 78109 335,00

Accesorii

Modul  extensie wireless Zigbee - la cerere

Modul  extensie wireless M-Bus 78973 95,00

W-LAN Router

i
Pentru informaţii detaliate 
cu privire la aria de acope-
rire a modulului wireless 
EnOcean® consultaţi 
manualul de utilizare.
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Sisteme de avertizare AFRISO WATCHDOG pentru montaj pe perete

Prin seria consacrată de sisteme de avertizare AFRISO-Watchdog, AFRISO oferă de ani de zile 
posibilitatea de a minimiza numeroase riscuri în tehnologia spaţiilor de locuit şi a clădirilor.
Diferitele sisteme de avertizare sunt extinse acum cu posibilitatea de integrare a unui modul 
wireless EnOcean®. Dacă un sistem de avertizare este deja echipat corespunzător, pe plăcuţa 
frontală poate fi observată inscripţia „EnOcean-ready“.

Toate sistemele de avertizare din seria AFRISO-Watchdog  sunt executate în varianta compactă 
cu carcasă pentru montaj pe perete, putând fi astfel montate profesional şi sigur. Prin alarmarea 
optică şi cu posibilitatea de resetare a alarmei acustice a aparatului în locaţie, se asigură faptul 
că diferitele grupuri de persoane dintr-o clădire iau la cunoştinţă despre respectiva alarmă. 
Locatarii cu sau fără dispozitiv mobil pot aplica rapid şi direct sarcinile şi măsurile rezultate. Prin 
utilizarea gateway-ului AFRISOhome în combinaţie cu alte produse AFRISO cu tehnologie wire-
less EnOcean® aveţi la dispoziţie numeroase aplicaţii individuale, configurabile şi ulterior  
up-gradabile.

• Spaţii de colectare sub aparatele con-
sumatoare de combustibil lichid și apă

• Recipiente de colectare sub rezervoa-
re de depozitare, arzătoare, motoare, 
în clădiri sau în aer liber

• Recipiente, butoaie și rezervoare/re-
zervoare cu pereţi dubli

• Fose septice
• Cisterne și rezervoare de apă
• Depozite de combustibil lichid și apă
• Instalaţii de încălzire
• Canale de cabluri și conducte
• Puţuri de canal, de acces și de control
• Conducte și furtunuri

Domenii de utilizare frecvente

EnOcean-ready
Inscripţia „EnOcean-ready“ indică faptul că 
placa de bază a aparatului este echipată cu 
un slot pentru modulul wireless Enocean®.
Prin ataşarea facilă a modulului wireless 
TCM 320 există posibilitatea integrării în sis-
temul de automatizare a clădirii pe baza 
tehnologiei EnOcean®.

EnOcean-inside
Inscripţia „EnOcean-inside“ indică faptul că 
placa de bază este echipată cu un slot pen-
tru modulul wireless Enocean® şi că modulul 
TCM 320 este deja integrat.
Integrarea în sistemele de automatizare a 
clădirilor se poate face imediat.

i

Modul wireless ataşabil 
EnOcean® TCM 320 
pentru plăcile de bază 
ale aparatelor AFRISO-
WATCHDOG comanda-
bil ulterior, individual, 
pentru produsele 
EnOcean-ready.
Cod. 78082
Preț Euro: 69,00
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Sistem de avertizare Sondă EnOcean® Medii Utilizare

Sondă de 
perete pe şina 
 WSS
              sau

Sondă de 
pardoseală BWS 
10

În pregătire

• Apă
• Amestecuri de 

apă conduc-
toare

• Lichide con-
ductoare elec-
tric

• Emulsii

1 Canal 

Adecvat pentru apă, însă şi pen-
tru lichide conductoare electric, 
emulsii şi amestecuri de apă con-
ductoare.

Sistem de avertizare apă  
WWG

Sondă 
combinată 

EnOcean®

ready

• Combustibil li-
chid + apă

1 Canal 

ÖWU diferenţiază între o alarmă 
de combustibil şi una de apă 
şi afişează starea de alarmă 
corespunzătoare.

 
Sistem de avertizare 
comb.lichid-apă ÖWU*

Sondă semi-
conductor 

EnOcean®

ready

• Lichide con-
ductoare şi 
neconductoare 
electric

1 Canal 

ÖWWG 3 semnalizează 
acumulările de lichide care 
pot apărea de ex. ca urmare 
a scurgerilor din rezervoare, 
acumulării sau preaplinului.
  
Certificat: 
ÜHP, DIBt: Z-65.40-339

Sistem de avertizare 
comb.lichid-apă ÖWWG 3*

Comutator 
cu plutitor 
magnetic

EnOcean®

ready

• Apă
• C o m b . l i c h i d 

EL, L, M
• Amestecuri de 

apă-combusti-
bil lichid

• Lichide neutre

1 Canal
Adecvat pentru semnalizarea nive-
lurilor minim sau maxim în rezer-
voarele de lichide.

Limitator de nivel  
Minimelder / Maximelder

Rezervor de 
lichid cu 
sondă

EnOcean®

inside

• Lichide in-
f l a m a b i l e 
cu punct de 
aprindere ≥ 
55 °C

• Lichide ne-
inf lamabi le , 
per icu loase 
pentru apă

1 Canal
Aparat de indicare a scurgerilor 
pentru rezervoarele cu pereţi dubli, 
cu lichid în incinta de monitorizare.

Certificat:
Marcaj CE conform EU-BauPVO
305/2011, EN 13160-1 şi ÜHP

 

Sistem de avertizare  
scurgeri LAG-13 K

Sisteme de avertizare wireless EnOcean®
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 *  Utilizare ca sistem de detectare a scurgerilor de clasa a III- a EN 13160-1 / -4 și ca un dispozitiv de 
siguranță în conformitate cu DWA - un sistem 791 și scurgeri de detectare conform DWA - A779.

Sistem de avertizare EnOcean® Medii Utilizare

pe bază de vid 
înalt și scăzut

EnOcean®

ready

• Lichide infla-
mabile Punct 
de aprindere ≥ 
55 °C

•  AdBlue® 
(soluţie de uree 
32,5 %)

•  Lichide 
neinflamabile, 
periculoase 
pentru apă

Pentru monitorizarea rezervoarelor 
supra şi subterane cu pereţi dubli 
şi simpli cu manta interioară.

Certificat de utilizabilitate 
constructivă:

Marcaj CE conform EU Bau-PVO 
305/2011

 Sistem de avertizare 
scurgeri Eurovac

pe bază de 
suprapresiune

EnOcean®

ready

• Lichide infla-
mabile

•  AdBlue® 
(soluţie de uree 
32,5 %)

•  Lichide 
neinflamabile, 
periculoase 
pentru apă

Pentru monitorizarea rezervoarelor 
supra- şi subterane cu pereţi dubli.

Certificat de utilizabilitate 
constructivă:

Marcaj CE conform EU Bau-PVO 
305/2011

Sistem de avertizare scur-
geri Europress

AA++

A++

AA++

A++
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Aparate de măsură portabile 
și analizoare staționare
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Analizor de pulberi
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Aparate de măsură portabile din seria BlueLine

 

BLUELYZER ST EUROLYZER STe EUROLYZER STx MULTILYZER STe MAXILYZER  
NG / NG Plus

Aparat de măsură 
STM 225 / 500 Seria S2600 Seria

S4600 ST TM7 / TMD7 TM6 TM9-IR MFM 22 Seria-FT BlueAir ST Seria-GSP

O2

M
ăr

im
i m

ăs
u

ra
te

• • • • •
CO (până la 4.000 ppm) • • • •
CO (până la 6.000 ppm) •** • • • •
CO (până la 10.000 ppm) • •
CO2 (calculat) • • • • •
NO • • • •
NO2 • •
NOX • • • •
CO (20.000 ppm) / CO (40.000 ppm) •** •**
SO2 • •
Pulberi •
Metan • • • • •
Propan (gaz lichefiat) • • • • • •
Butan •
Lambda • • • • •
Randament Eta / Eta-BW • • • • •
Pierdere gaze de ardere qA • • • • •
Temperatură • • • • • • • •    •*** • •
Presiune • • • • • • •
Punct de rouă • • • • • •
Umiditate în % • •
Debit volumetric    •***    •***    •*** •
Măsurări la filtre, instalaţii de ventilatie

D
o

m
en

ii 
d

e 
u

ti
liz

ar
e

• • • •
Măsurări la instalaţii producţie, rezervoare, conducte gaz • • • • •
Reglare / service arzătoare ( comb.lichid, gaz, comb. solid) • • • • • • • •
Măsurare CO ambiant                                                                                     •** • • • •
Service la cazanele de apă caldă                                                                      • • • • • • • •
Service la instalaţiile de încălzire                                                                                                                            • • • •
Măsurare gaze de ardere                                                                                                     • • • • •
Măsurare presiune                                                                                                      • • • • • • •
Măsurare suprapresiune / vacuum                                                                        • • • • • • •
Măsurare presiune diferenţială                                                                                                                            •**   •** • • • •
Măsurare vid • •
Măsurare temperatură (gaze de ardere, aer, perete exterior)                                                • • • • • • • • •
Măsurare temperatură (apă) • • •
Măsurare temperatură (obiecte in mișcare) •
Măsurare temperatură suprafeţe                                                                                                       • • • • • • • •
Măsurare temperatură diferenţială                                                                    •   •**   •** • •    •**
Măsurare tiraj pe coş                                                                                           • • • • • • •
Măsurare pierdere la ventilaţie                                                                                                                             • •
Măsurare pierdere gaze de ardere                                                                          • • • • •
Eficiența energetică •
Test 4 Pa                                                                                                                                               •
Detectare scurgeri de gaze •
Măsurare concentraţie gaze

Măsurare debit volumetric (apă)  •* • •
Măsurare umiditate                                                                                                            

Viteză aer                                                                                                               •***    •***    •***    •*** •
Pregătire gaz de măsurare                                                                                                                                         -/•
BlmSchV

A
p

ro
b

ăr
i • • • •

DIN EN 50379-2 • • • • • • •
DIN EN 15378 •
KÜO • • • •

* Consultaţi descrierea produsului în pagina catalogului sau din manualul de exploatare.
** Diferit, în funcţie de varianta de produs.
*** Opţional
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Pentru detalii vă rugăm consultați catalogul 
„Aparate de măsură portabile”
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Aparate de măsură portabile din seria BlueLine

 

BLUELYZER ST EUROLYZER STe EUROLYZER STx MULTILYZER STe MAXILYZER  
NG / NG Plus

Aparat de măsură 
STM 225 / 500 Seria S2600 Seria

S4600 ST TM7 / TMD7 TM6 TM9-IR MFM 22 Seria-FT BlueAir ST Seria-GSP

O2

M
ăr

im
i m

ăs
u

ra
te

• • • • •
CO (până la 4.000 ppm) • • • •
CO (până la 6.000 ppm) •** • • • •
CO (până la 10.000 ppm) • •
CO2 (calculat) • • • • •
NO • • • •
NO2 • •
NOX • • • •
CO (20.000 ppm) / CO (40.000 ppm) •** •**
SO2 • •
Pulberi •
Metan • • • • •
Propan (gaz lichefiat) • • • • • •
Butan •
Lambda • • • • •
Randament Eta / Eta-BW • • • • •
Pierdere gaze de ardere qA • • • • •
Temperatură • • • • • • • •    •*** • •
Presiune • • • • • • •
Punct de rouă • • • • • •
Umiditate în % • •
Debit volumetric    •***    •***    •*** •
Măsurări la filtre, instalaţii de ventilatie

D
o

m
en

ii 
d

e 
u

ti
liz

ar
e

• • • •
Măsurări la instalaţii producţie, rezervoare, conducte gaz • • • • •
Reglare / service arzătoare ( comb.lichid, gaz, comb. solid) • • • • • • • •
Măsurare CO ambiant                                                                                     •** • • • •
Service la cazanele de apă caldă                                                                      • • • • • • • •
Service la instalaţiile de încălzire                                                                                                                            • • • •
Măsurare gaze de ardere                                                                                                     • • • • •
Măsurare presiune                                                                                                      • • • • • • •
Măsurare suprapresiune / vacuum                                                                        • • • • • • •
Măsurare presiune diferenţială                                                                                                                            •**   •** • • • •
Măsurare vid • •
Măsurare temperatură (gaze de ardere, aer, perete exterior)                                                • • • • • • • • •
Măsurare temperatură (apă) • • •
Măsurare temperatură (obiecte in mișcare) •
Măsurare temperatură suprafeţe                                                                                                       • • • • • • • •
Măsurare temperatură diferenţială                                                                    •   •**   •** • •    •**
Măsurare tiraj pe coş                                                                                           • • • • • • •
Măsurare pierdere la ventilaţie                                                                                                                             • •
Măsurare pierdere gaze de ardere                                                                          • • • • •
Eficiența energetică •
Test 4 Pa                                                                                                                                               •
Detectare scurgeri de gaze •
Măsurare concentraţie gaze

Măsurare debit volumetric (apă)  •* • •
Măsurare umiditate                                                                                                            

Viteză aer                                                                                                               •***    •***    •***    •*** •
Pregătire gaz de măsurare                                                                                                                                         -/•
BlmSchV

A
p

ro
b

ăr
i • • • •

DIN EN 50379-2 • • • • • • •
DIN EN 15378 •
KÜO • • • •
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Consiliere şi prezentare produs
Foarte aproape de client. Cineva din 
personalul nostru de vânzări este în-
totdeauna în apropiere. Noi vă sfătuim 
personal şi individual. Cu plăcere îi con-
siliem şi pe clienţii dvs. la expoziţii sau 
prezentări organizate la sediul dvs. 

Şcolarizare şi training 
Profesională şi practică. În cadrul sco-
larizărilor noastre profitaţi de experienţa 
vastă în măsurări şi  analiza de gaze. Do-
tarea tehnică disponibilă la sediul nostru 
permite demonstraţii în condiţii reale de 
lucru. 

Service-ul înseamnă posibilitatea de a te baza pe alţii. Echipa de service AFRISO care vă stă la dispoziţie este flexibilă, raţională 
în costuri, punctuală, eficientă şi rapidă. Vă rugăm să ne contactaţi.

Telefon Centrală: 021.410.07.02

Service
Indiferent daca este vorba despre intre-
ţinere profesională, calibrare, verificare 
metrologică sau verificare în funcţiona-
re, specialiştii noştri din domeniul ser-
vice-ului vor asigura funcţionarea pe 
toată durata de viaţă a aparatului dvs. 
de măsură. Pentru rezultate exacte în 
măsurări, respectarea normelor impuse 
de lege si o durată mai lungă de viaţă. 

Reparaţii 
Dacă există anumite defecte de funcţi-
onare, trimiteţi-ne vă rugăm aparatul şi 
o scurtă descriere depre defectul obser-
vat şi vă vom returna aparatul funcţional 
în cel mai scurt timp. 

Aparate pentru închiriat 
Nu vă puteţi lipsi de aparatul dvs. de 
măsura? Nici o problemă, service-ul 
nostru vă poate pune la  dispoziţie în ori-
ce moment aparate de schimb, contra 
cost.

Laborator propriu etalonări acreditat 
RENAR
Deţinem laborator cu gaze etalon pen-
tru verificarea analizoarelor de gaze de 
ardere şi unitate mobilă de verificare şi 
etalonare. Laborator metrologic pentru 
verificarea şi etalonarea manometrelor 
cu tub Bourdon şi a celor digitale.

Oferta noastră de service, calibrări şi etalonări -
sprijin la nevoie
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146 de ani de
experienţă germană
în producţia de aparate de măsură şi control reprezintă o temelie rar 
întâlnită în acest domeniu.

De 23 de ani în 
România
producem atât pentru piaţa 
locală cât şi pentru restul
Europei şi întreaga lume.
O echipă cu adevărat europeană 
ce oferă pieţei româneşti servicii 
la cel mai înalt nivel, pentru 
profesionişti: etalonări, calibrări, 
service.

Etalonări

Producţie

Vânzări

Calibrări

Service

Dezvoltare

Cercetare

Modificări tehnice: lucrăm continuu la dezvoltarea produselor noastre, de aceea pot apărea modificări tehnice pe parcurs.
Răspunere limitată: AFRISO-EURO-INDEX SRL nu îşi asumă răspunderea pentru eventualele greşeli de tipar. 
Preţuri: sunt exprimate în euro şi nu conţin taxă pe valoare adăugată şi pot fi modificate fără o notificare în prealabil.

Drept de autor: Copyright © 2015 AFRISO-EURO-INDEX SRL.
Nici o parte din acest material nu poate fi sub nici o formă copiată, modificată, distribuită fără acordul scris al AFRISO-EURO-INDEX SRL.

VE = cantitate ambalare








