
Pełna kontrola przepływu.
Gwarantowana niezawodność.*

Nowa seria głowic Thera-6 i zaworów V2000SX



Seria Thera-6 i V2000SX – gwarantowana niezawodność.*
Produkowana w Europie przez firmę z ponad 45-letnim doświadczeniem, seria Thera-6 
i V2000SX oferuje wyjątkowy styl i zaawansowaną technologię. Prezentowana seria produktów 
to atrakcyjna propozycja zarówno dla dystrybutorów, projektantów, jak i użytkowników.

Seria zaworów V2000SX

Idealne rozwiązanie  
dla instalatora
Termostatyczne zawory grzejnikowe V2000SX są naprawdę 
uniwersalne – pasują do co najmniej 90% instalacji grzejnikowych.

Zawory V2000SX oferują szeroki zakres nastaw wstępnych 
wielkości przepływu, a także wiele modeli i typów przyłączy –  
pasują idealnie do każdej instalacji, od nowych budynków 
po projekty modernizacyjne.

Elementy składowe zaworów, takie jak sprężyna i sprawdzone 
podwójne pierścienie uszczelniające typu o-ring firmy Resideo, 
przeszły pomyślnie testy wykraczające poza europejskie standardy 
jakości. Elementy te charakteryzują się wiodącą w branży wysoką 
trwałością i precyzją. Ponadto zawór V2000SX  
gwarantuje niezawodność.*

Więcej informacji można znaleźć na stronie:
homecomfort.resideo.com/trv

Ademco Sp. z o.o.
ul. Domaniewska 39
02-672 Warszawa
consumersupportpl@resideo.com
resideo.com/pl/pl

Pełna kontrola przepływu.

Głowica termostatyczna Thera-6

Estetyka, która nie przemija
Głowica termostatyczna Thera-6 jest nie tylko niezwykle kompaktowa 
i bardzo estetyczna, ale została również rygorystycznie zaprojektowana 
i przetestowana pod kątem trwałości, co sprawia, że jest idealna do instalacji 
grzewczych w budynkach mieszkalnych.

Wysoka dokładność regulacji oznacza, że spełnia ona również najwyższe 
standardy efektywności energetycznej wg nowej normy EN 215.

Głowica grzejnikowa wykonana została z materiałów najwyższej jakości,  
co gwarantuje jej niezawodność.*

*  Okres rękojmi wynosi 10 lat dla Thera-6 i 15 lat dla serii V2000SX od daty produkcji.  
Rękojmia podlega szczegółowym postanowieniom polityki gwarancyjnej  
i warunkom sprzedaży firmy Resideo.
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