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Szanowni Państwo,

Firma RZT Technika Grzewcza powstała w 2016 roku z myślą 
o produkcji kompleksowych i niezawodnych produktów. Nazwa 
firmy wzięła się od pierwszych liter imion dzieci właścicieli. 
Surowce i półprodukty stosowane w urządzeniach powstają 
w 99% w polskich lub europejskich przedsiębiorstwach. 
Rozwiązania wprowadzane przez nas mają na celu usprawnić 
i ułatwić pracę instalatorom. Jesteśmy otwarci na sugestie, 
wymagania i potrzeby naszych klientów, jak i późniejszych 
użytkowników. Innowacyjne rozwiązania stosowane są od 
początku istnienia firmy i co roku prezentujemy naszym 
odbiorcom nowe sposoby wykonywania instalacji. W 2017 roku 
wprowadziliśmy do sprzedaży dwufunkcyjną grupę pompową do 
podłączenia dwóch rozdzielaczy (podłogowego i grzejnikowego). 
Rok 2018 był rokiem, w którym naszym odbiorcom 
przedstawiliśmy produkt o nazwie H-BOX. Natomiast rok 2019 
pozwolił na pokazanie naszym klientom grupy pompowej 
przyrozdzielaczowej z zaworem trójdrożnym i z siłownikiem oraz 
z zaworem czterodrożnym i z siłownikiem. W 2020 roku mieliśmy 
dla naszych klientów kilka premierowych produktów. Zaczynając 
od powiększonego układu H-BOX o separatory powietrza 
i zanieczyszczeń oraz sterownik tj. S-BOX, przez stelaże do 
montażu układów typu H-BOX, S-BOX, po systemy kotłowe w 
izolacji kauczukowej i EPP. Z kolei rok 2021 przyniósł nam kolejne 
innowacyjne rozwiązania jakimi są rozdzielacze do ogrzewania 
podłogowego dedykowane do pomp ciepła. Powiększyła się 
również kategoria asortymentowa o nowe BOXy: PCH-BOX, 
PCS-BOX dedykowane do źródeł ciepła o wymaganych większych 
przepływach. Nie zatrzymujemy się na tym i w 2021 roku 
wprowadziliśmy jeszcze kilka dodatkowych produktów takich jak 
rozdzielacze do wody użytkowej. W 2022 roku otrzymaliśmy Złoty 
Medal Międzynarodowych Targów Poznańskich za innowacyjny 
produkt - Pakiet budowy kotłowni pompy ciepła.
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Układy kotłowe    typu H-BOX

Siłowniki do zaworu 
3 drożnego

Specjalne zawiasy umożliwiają  montaż 
z lewej lub prawej strony.

Drzwiczki

RZT NR230-T
Siłownik stosujemy w celu automatycznego 

sterowania wysokością temperatury 
parametru grzewczego w instalacji lub jej 

części. Siłowniki te są przeznaczone do 
zaworów mieszających.

Wypusty w szafce do podpięcia nadtynkowego.

Wypusty do wybicia w zależności do podejścia źródła ciepła
i wyjścia do instalacji

Wypusty w plecach do podpięcia 
podtynkowego.
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Sterowniki

Sterownik UNI 2 pozwala na 
w pełni zautomatyzowanie 
pracą naszej instalacji C.O 

i C.W.U.

Sterownik E12 pozwala na 
sterowanie do trzech 

układów pompowych.

*opcjonalnie

Listwa T6 pozwala na 
sterowanie do sześciu 
stref grzewczych, lub

sześciu układów pompowych.

Sterownik FH2 pozwala na 
sterowanie do dwóch 

stref grzewczych, lub dwóch
układów pompowych.
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Układy kotłowe    typu H-BOX do 35 kW

Plecy szafki wzmocnione sa wspornikami, gdzie zamontowano układy pompowe podłączone do 
sprzęgła. Dodatkowo w wspornikach przygotowano otwory do przeprowadzenia przewodów.

Wspornik górny Wspornik dolny

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Rozdzielacz

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem służy do 
rozdzielenia czynnika grzewczego z kotła na poszczególne 

układy pompowo-tłoczne. Wewnątrz sprzęgła jest specjalna 
przekładka, która ukierunkowuje przepływ w odpowiednie 

miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie 
pomiędzy zasilaniem i powrotem. Posiada przyłącza 

śrubunkowe do montażu grup pompowych i do podpięcia 
kotła. W sprzęgle zastosowany został odpowietrznik 

automatyczny higroskopijny. Dodatkowe gniazdo służy do 
zamontowania czujnika temperatury. KV 2,1 m3/h.

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem pozwalają na 
precyzyjny odczyt temperatury i prosty sposób montażu 

z instalacją. Dodatkowo zawór posiada miejsce na czujnik 
temperatury fi 6 mm.

Sprzęgło z ukierunkowanym
przepływem

 
Rozdzielacz służy tylko do rozdzielenia czynnika grzewczego 
z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Posiada 
przyłącze śrubunkowe do montażu układów pompowych

i do podpięcia kotła. KV 2,1 m3/h.

Grupa U

Grupa 3D

Zastosowanie zaworu trójdrożnego 
z siłownikiem pozwala na automatyczne 

dostosowanie temperatury, można to 
powiązać ze sterowaniem pogodowym. Takie 
rozwiązanie pozwala w sposób automatyczny 
sterować wysokością temperatury czynnika 

grzewczego układu mieszającego w zależności 
od warunków panujących na zewnątrz. Na 
sekcji powrotnej dodatkowo jest zainstalo-

wany zawór zwrotny.

Grupa TM

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne dosto-

sowanie temperatury. To rozwiązanie pozwala 
w sposób ręczny sterować wysokością 

temperatury czynnika grzewczego układu 
mieszającego. Na sekcji powrotnej jest 

zainstalowany zawór zwrotny.

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

KV 2,5

KV 2,5

KV 3,4

R

KV 10

Moduł wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej dodatkowo 

jest zainstalowany zawór zwrotny. Przed 
pompą została zastosowana zasuwa odcinająco, 

kryzująco, dławiąca. Zastosowanie tego typu 
zaworu pozwala na zrównoważenie ilości 

dostarczonego czynnika grzewczego do danej 
sekcji.

L1

L2

L1

L2

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm



Układy kotłowe Dn20 typu H-BOX z dwoma grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga 
z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 550x422x180

BOXSR3DRTMR-R BOXSR3DRTMR-Y

BOXSR3DETME-Y

BOXSR3DATMA-YBOXSR3DATMA-R

BOXSR3DETME-R

BOXSR3DRTMR-G

BOXSR3DATMA-G

BOXSR3DETME-G

H-BOX 3D TM

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x422x180

BOXSR3DRU-R BOXSR3DRU-Y BOXSR3DRU-G

BOXSR3DAU-G

BOXSR3DEU-G

BOXSR3DAU-R

BOXSR3DEU-R

BOXSR3DAU-Y

BOXSR3DEU-Y

H-BOX 3D U 

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe pierwsza, z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x422x180

BOXSRTMEU-YBOXSRTMEU-R

BOXSRTMRU-G

BOXSRTMAU-G

BOXSRTMEU-G

BOXSRTMRU-R

BOXSRTMAU-R

BOXSRTMRU-Y

BOXSRTMAU-Y

H-BOX TM U

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr).
Wymiary: 550x422x180

BOXSRTMRTMR-R BOXSRTMRTMR-Y

BOXSRTMETME-Y

BOXSRTMATMA-YBOXSRTMATMA-R

BOXSRTMETME-R

BOXSRTMRTMR-G

BOXSRTMATMA-G

BOXSRTMETME-G

H-BOX TM TM

R

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x422x180

BOXSRUU-YBOXSRUU-R BOXSRUU-G

H-BOX U U

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr). Wymiary: 550x422x180H-BOX 3D 3D

BOXSR3DA3DA-R

BOXSR3DE3DE-R

BOXSR3DR3DR-R

BOXSR3DE3DE-Y

BOXSR3DA3DA-Y

BOXSR3DR3DR-Y

BOXSR3DA3DA-G

BOXSR3DE3DE-G

BOXSR3DR3DR-G
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Układy kotłowe Dn20 typu H-BOX z trzema grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

ZAWÓR

R

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr),
trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia
z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 550x550x180

BOXSR3DRUU-R BOXSR3DRUU-Y

BOXSR3DEUU-Y

BOXSR3DAUU-YBOXSR3DAUU-R

BOXSR3DEUU-R

BOXSR3DRUU-G

BOXSR3DAUU-G

BOXSR3DEUU-G

BOXSR3DR3DRU-R BOXSR3DR3DRU-Y BOXSR3DR3DRU-G

BOXSR3DA3DAU-G

BOXSR3DE3DEU-G

BOXSRTMETMEU-YBOXSRTMETMEU-R

BOXSRTMRTMRU-G

BOXSRTMATMAU-G

BOXSRTMETMEU-G

BOXSR3DRTMRTMR-R BOXSR3DRTMRTMR-Y

BOXSR3DETMETME-Y

BOXSR3DATMATMA-YBOXSR3DATMATMA-R

BOXSR3DETMETME-R

BOXSR3DRTMRTMR-G

BOXSR3DATMATMA-G

BOXSR3DETMETME-G

BOXSRUUU-YBOXSRUUU-R BOXSRUUU-G

BOXSR3DA3DAU-R

BOXSR3DE3DEU-R

BOXSRTMRTMRU-R

BOXSRTMATMAU-R

BOXSR3DA3DAU-Y

BOXSR3DE3DEU-Y

BOXSRTMRTMRU-Y

BOXSRTMATMAU-Y

H-BOX 3D 3D U 

H-BOX 3D U U

H-BOX U U U

H-BOX TM TM U

H-BOX 3D TM TM

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

BOXSR3DATMAU-R

BOXSR3DETMEU-R

BOXSR3DRTMRU-R

BOXSR3DETMEU-Y

BOXSR3DATMAU-Y

BOXSR3DRTMRU-Y

BOXSR3DATMAU-G

BOXSR3DETMEU-G

BOXSR3DRTMRU-G
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Układ wyposażony w trzy grupy pompowe pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr) i trzecia uniwersalna, bez podmieszania (niski parametr). Wymiary: 
550x550x180

H-BOX 3D TM U
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Siłowniki do zaworu 
3 drożnego

Specjalne zawiasy umożliwiają  montaż 
z lewej lub prawej strony.

Drzwiczki

RZT NR230-T
Siłownik stosujemy w celu automatycznego 

sterowania wysokością temperatury 
parametru grzewczego w instalacji lub jej 

części. Siłowniki te są przeznaczone do 
zaworów mieszających.

Wypusty w szafce do podpięcia nadtynkowego.

Wypusty do wybicia w zależności do podejścia źródła ciepła
i wyjścia do instalacji

Wypusty w plecach do podpięcia 
podtynkowego.
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Układy kotłowe    typu S-BOX

Sterowniki

Sterownik UNI 2 pozwala na 
w pełni zautomatyzowanie 
pracą naszej instalacji C.O 

i C.W.U.

Sterownik E12 pozwala na 
sterowanie do trzech 

układów pompowych.

*opcjonalnie

Separator
powietrza

Separatory powietrza usu-
wają w sposób automatyczny 

powietrze w każdej postaci 
również w formie 

mikropęcherzyków.

Listwa T6 pozwala na 
sterowanie do sześciu 
stref grzewczych, lub

sześciu układów 
pompowych.

Sterownik FH2 pozwala 
na sterowanie do dwóch 

stref grzewczych, lub
dwóch układów

pompowych.



Plecy szafki wzmocnione sa wspornikami, gdzie zamontowano układy pompowe podłączone do 
sprzęgła. Dodatkowo w wspornikach przygotowano otwory do przeprowadzenia przewodów.

Wspornik górny Wspornik dolny

Separator zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń 
pozwala zatrzymać wszystkie 

osady i zanieczyszczenia w 
instalacji. Zastosowany magnes 
pozwala oddzielić i zatrzymać 

również zanieczyszczenia 
ferromagnetyczne.
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Układy kotłowe    typu S-BOX do 35 kW

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Rozdzielacz

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem służy do rozdzielenia 
czynnika grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tło-
czne. Wewnątrz sprzęgła jest specjalna przekładka, która ukierun-
kowuje przepływ w odpowiednie miejsca jednocześnie pozwalając 

na wysprzęglanie pomiędzy zasilaniem i powrotem. Posiada 
przyłącza śrubunkowe do montażu grup pompowych. Dodatkowe 

gniazdo służy do zamontowania czujnika temperatury. KV 2,1 m3/h.

Sprzęgło z ukierunkowanym
przepływem

 Rozdzielacz służy tylko do rozdzielenia czynnika grzewczego z kotła na 
poszczególne układy pompowo-tłoczne. Posiada przyłącze śrubunkowe 

do montażu układów pompowych i do podpięcia kotła. KV 2,1 m3/h. 

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem pozwalają na precyzyjny odczyt
temperatury i prosty sposób montażu z instalacją. Dodatkowo zawór

posiada miejsce na czujnik temperatury fi 6 mm.

Grupa U

Grupa 3D

Zastosowanie zaworu trójdrożnego 
z siłownikiem pozwala na automatyczne 

dostosowanie temperatury, można to 
powiązać ze sterowaniem pogodowym. Takie 
rozwiązanie pozwala w sposób automatyczny 
sterować wysokością temperatury czynnika 

grzewczego układu mieszającego w zależności 
od warunków panujących na zewnątrz. Na 
sekcji powrotnej dodatkowo jest zainstalo-

wany zawór zwrotny.

Grupa TM

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne dosto-

sowanie temperatury. To rozwiązanie pozwala 
w sposób ręczny sterować wysokością 

temperatury czynnika grzewczego układu 
mieszającego. Na sekcji powrotnej jest 

zainstalowany zawór zwrotny.

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

KV 2,5

KV 2,5

KV 3,4

R

KV 10

Moduł wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej dodatkowo 

jest zainstalowany zawór zwrotny. Przed 
pompą została zastosowana zasuwa odcinająco, 

kryzująco, dławiąca. Zastosowanie tego typu 
zaworu pozwala na zrównoważenie ilości 

dostarczonego czynnika grzewczego do danej 
sekcji.

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

360 mm 360 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

360 mm 360 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

L1

L2

L1

L2



Układ kotłowy Dn20 typu S-BOX z dwoma grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE
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SBOXSRTMRTMR-R SBOXSRTMRTMR-Y

SBOXSRTMETME-Y

SBOXSRTMATMA-YSBOXSRTMATMA-R

SBOXSRTMETME-R

SBOXSRTMRTMR-G

SBOXSRTMATMA-G

SBOXSRTMETME-G

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator 
powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200S-BOX TM TM

SBOXSR3DA3DA-R

SBOXSR3DE3DE-R

SBOXSR3DR3DR-R

SBOXSR3DE3DE-Y

SBOXSR3DA3DA-Y

SBOXSR3DR3DR-Y

SBOXSR3DA3DA-G

SBOXSR3DE3DE-G

SBOXSR3DR3DR-G

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikem (niski parametr) oraz separator powietrza 
i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200S-BOX 3D 3D

SBOXSRTMEU-YSBOXSRTMEU-R

SBOXSRTMRU-G

SBOXSRTMAU-G

SBOXSRTMEU-G

SBOXSRTMRU-R

SBOXSRTMAU-R

SBOXSRTMRU-Y

SBOXSRTMAU-Y

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga 
uniwersalnym, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń.  Wymiary: 750x422x200S-BOX TM U

SBOXSR3DRU-R SBOXSR3DRU-Y SBOXSR3DRU-G

SBOXSR3DAU-G

SBOXSR3DEU-G

SBOXSR3DAU-R

SBOXSR3DEU-R

SBOXSR3DAU-Y

SBOXSR3DEU-Y

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200S-BOX 3D U 

SBOXSR3DRTMR-R SBOXSR3DRTMR-Y

SBOXSR3DETME-Y

SBOXSR3DATMA-YSBOXSR3DATMA-R

SBOXSR3DETME-R

SBOXSR3DRTMR-G

SBOXSR3DATMA-G

SBOXSR3DETME-G

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zawo-
rem termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200S-BOX 3D TM

R SBOXSRUU-YSBOXSRUU-R SBOXSRUU-G

Układ wyposażony w dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza
i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200S-BOX U U



Moduły mieszające Dn20 typu S-BOX z trzema grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR

R

SBOXSR3DRUU-R SBOXSR3DRUU-Y

SBOXSR3DEUU-Y

SBOXSR3DAUU-YSBOXSR3DAUU-R

SBOXSR3DEUU-R

SBOXSR3DRUU-G

SBOXSR3DAUU-G

SBOXSR3DEUU-G

SBOXSR3DR3DRU-R SBOXSR3DR3DRU-Y SBOXSR3DR3DRU-G

SBOXSR3DA3DAU-G

SBOXSR3DE3DEU-G

SBOXSRTMETMEU-YSBOXSRTMETMEU-R

SBOXSRTMRTMRU-G

SBOXSRTMATMAU-G

SBOXSRTMETMEU-G

SBOXSR3DRTMRTMR-R SBOXSR3DRTMRTMR-Y

SBOXSR3DETMETME-Y

SBOXSR3DATMATMA-YSBOXSR3DATMATMA-R

SBOXSR3DETMETME-R

SBOXSR3DRTMRTMR-G

SBOXSR3DATMATMA-G

SBOXSR3DETMETME-G

SBOXSRUUU-YSBOXSRUUU-R SBOXSRUUU-G

SBOXSR3DA3DAU-R

SBOXSR3DE3DEU-R

SBOXSRTMRTMRU-R

SBOXSRTMATMAU-R

SBOXSR3DA3DAU-Y

SBOXSR3DE3DEU-Y

SBOXSRTMRTMRU-Y

SBOXSRTMATMAU-Y

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

SBOXSR3DATMAU-R

SBOXSR3DETMEU-R

SBOXSR3DRTMRU-R

SBOXSR3DETMEU-Y

SBOXSR3DATMAU-Y

SBOXSR3DRTMRU-Y

SBOXSR3DATMAU-G

SBOXSR3DETMEU-G

SBOXSR3DRTMRU-G

11

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza
i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200S-BOX U U U

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200S-BOX 3D U U

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200S-BOX 3D 3D U 

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga 
uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200S-BOX TM TM U

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator 
powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

S-BOX 3D TM U

Układ wyposażony w trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200S-BOX 3D TM TM
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Układy kotłowe    typu PCH-BOX

Siłowniki do zaworu 
3 lub 4 drożnego

RZT NR230-T
Siłownik stosujemy w celu automatycznego 

sterowania wysokością temperatury 
parametru grzewczego w instalacji lub jej 

części. Siłowniki te są przeznaczone do 
zaworów mieszających.

Wypusty w szafce do podpięcia nadtynkowego.

Wypusty do wybicia w zależności do podejścia źródła ciepła
i wyjścia do instalacji

Wypusty w plecach do podpięcia 
podtynkowego.

Sterowniki

Sterownik UNI 2 pozwala na 
w pełni zautomatyzowanie 
pracą naszej instalacji C.O 

i C.W.U.

Sterownik E12 pozwala na 
sterowanie do trzech 

układów pompowych.

*opcjonalnie

Listwa T6 pozwala na 
sterowanie do sześciu 

stref grzewczych.

Sterownik FH2 pozwala na 
sterowanie do dwóch 

stref grzewczych.

Specjalne zawiasy umożliwiają  montaż 
z lewej lub prawej strony.

Drzwiczki
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Układy kotłowe    typu PCH-BOX do 50 kW

Plecy szafki wzmocnione sa wspornikami, gdzie zamontowano układy pompowe podłączone do 
sprzęgła. Dodatkowo w wspornikach przygotowano otwory do przeprowadzenia przewodów.

Wspornik górny Wspornik dolny

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem pozwalają na 
precyzyjny odczyt temperatury i prosty sposób montażu 

z instalacją. Dodatkowo zawór posiada miejsce na czujnik 
temperatury fi 6 mm.

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem służy do 
rozdzielenia czynnika grzewczego z kotła na poszczególne 

układy pompowo-tłoczne. Wewnątrz sprzęgła jest specjalna 
przekładka, która ukierunkowuje przepływ w odpowiednie 

miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie 
pomiędzy zasilaniem i powrotem. Posiada przyłącza 

śrubunkowe do montażu grup pompowych i do podpięcia 
kotła. W sprzęgle zastosowany został odpowietrznik 

automatyczny higroskopijny. Dodatkowe gniazdo służy do 
zamontowania czujnika temperatury. KV 2,1 m3/h.

Grupa U

Grupa 3D

Zastosowanie zaworu trójdrożnego 
z siłownikiem pozwala na automatyczne 

dostosowanie temperatury, można to 
powiązać ze sterowaniem pogodowym. Takie 
rozwiązanie pozwala w sposób automatyczny 
sterować wysokością temperatury czynnika 

grzewczego układu mieszającego w zależności 
od warunków panujących na zewnątrz. Na 
sekcji powrotnej dodatkowo jest zainstalo-

wany zawór zwrotny.

Grupa TM

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne dosto-

sowanie temperatury. To rozwiązanie pozwala 
w sposób ręczny sterować wysokością 

temperatury czynnika grzewczego układu 
mieszającego. Na sekcji powrotnej jest 

zainstalowany zawór zwrotny.

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

KV 2,5

KV 2,5

KV 3,4

R

KV 10

Moduł wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej dodatkowo 

jest zainstalowany zawór zwrotny. Przed 
pompą została zastosowana zasuwa odcinająco, 

kryzująco, dławiąca. Zastosowanie tego typu 
zaworu pozwala na zrównoważenie ilości 

dostarczonego czynnika grzewczego do danej 
sekcji.

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

Rozdzielacz

 
Rozdzielacz służy tylko do rozdzielenia czynnika grzewczego 
z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Posiada 
przyłącze śrubunkowe do montażu układów pompowych

i do podpięcia kotła. KV 2,1 m3/h.

Sprzęgło z ukierunkowanym
przepływem

L1

L2

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

L1

L2



Układy kotłowe Dn25 typu PCH-BOX z dwoma grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

PCBOXSRTMRTMR-R PCBOXSRTMRTMR-Y

PCBOXSRTMETME-Y

PCBOXSRTMATMA-YPCBOXSRTMATMA-R

PCBOXSRTMETME-R

PCBOXSRTMRTMR-G

PCBOXSRTMATMA-G

PCBOXSRTMETME-G

PCBOXSR3DA3DA-R

PCBOXSR3DE3DE-R

PCBOXSR3DR3DR-R

PCBOXSR3DE3DE-Y

PCBOXSR3DA3DA-Y

PCBOXSR3DR3DR-Y

PCBOXSR3DA3DA-G

PCBOXSR3DE3DE-G

PCBOXSR3DR3DR-G

PCBOXSRTMEU-YPCBOXSRTMEU-R

PCBOXSRTMRU-G

PCBOXSRTMAU-G

PCBOXSRTMEU-G

PCBOXSRTMRU-R

PCBOXSRTMAU-R

PCBOXSRTMRU-Y

PCBOXSRTMAU-Y

PCBOXSR3DRU-R PCBOXSR3DRU-Y PCBOXSR3DRU-G

PCBOXSR3DAU-G

PCBOXSR3DEU-G

PCBOXSR3DAU-R

PCBOXSR3DEU-R

PCBOXSR3DAU-Y

PCBOXSR3DEU-Y

PCBOXSR3DRTMR-R PCBOXSR3DRTMR-Y

PCBOXSR3DETME-Y

PCBOXSR3DATMA-YPCBOXSR3DATMA-R

PCBOXSR3DETME-R

PCBOXSR3DRTMR-G

PCBOXSR3DATMA-G

PCBOXSR3DETME-G

R PCBOXSRUU-YPCBOXSRUU-R PCBOXSRUU-G

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym mieszającym 
(niski parametr). Wymiary: 550x422x180

PCH-BOX 3D TM

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest  w dwie grupy
pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr). Wymiary: 550x422x180PCH-BOX 3D 3D

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy
pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 550x422x180PCH-BOX TM TM

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest  w dwie grupy
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania (wysoki 
parametr). Wymiary: 550x422x180

PCH-BOX 3D U 

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe, pierwsza z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr). Wymiary: 550x422x180

PCH-BOX TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy
pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x422x180PCH-BOX U U

14

14
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Układy kotłowe Dn25 typu PCH-BOX z trzema grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR

R

PCBOXSR3DRUU-R PCBOXSR3DRUU-Y

PCBOXSR3DEUU-Y

PCBOXSR3DAUU-YPCBOXSR3DAUU-R

PCBOXSR3DEUU-R

PCBOXSR3DRUU-G

PCBOXSR3DAUU-G

PCBOXSR3DEUU-G

PCBOXSR3DR3DRU-R PCBOXSR3DR3DRU-Y PCBOXSR3DR3DRU-G

PCBOXSR3DA3DAU-G

PCBOXSR3DE3DEU-G

PCBOXSRTMETMEU-YPCBOXSRTMETMEU-R

PCBOXSRTMRTMRU-G

PCBOXSRTMATMAU-G

PCBOXSRTMETMEU-G

PCBOXSR3DRTMRTMR-R PCBOXSR3DRTMRTMR-Y

PCBOXSR3DETMETME-Y

PCBOXSR3DATMATMA-YPCBOXSR3DATMATMA-R

PCBOXSR3DETMETME-R

PCBOXSR3DRTMRTMR-G

PCBOXSR3DATMATMA-G

PCBOXSR3DETMETME-G

PCBOXSRUUU-YPCBOXSRUUU-R PCBOXSRUUU-G

PCBOXSR3DA3DAU-R

PCBOXSR3DE3DEU-R

 PCBOXSRTMRTMRU-R

PCBOXSRTMATMAU-R

PCBOXSR3DA3DAU-Y

PCBOXSR3DE3DEU-Y

PCBOXSRTMRTMRU-Y

PCBOXSRTMATMAU-Y

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

PCBOXSR3DATMAU-R

PCBOXSR3DETMEU-R

PCBOXSR3DRTMRU-R

PCBOXSR3DETMEU-Y

PCBOXSR3DATMAU-Y

PCBOXSR3DRTMRU-Y

PCBOXSR3DATMAU-G

PCBOXSR3DETMEU-G

PCBOXSR3DRTMRU-G

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy
pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180PCH-BOX U U U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia uniwersalna,bez podmieszania 
(wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

PCH-BOX 3D U U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy
pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

PCH-BOX 3D 3D U 

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest  w trzy grupy
pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr),trzecia uniwersalna, bez 
podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

PCH-BOX TM TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy
pompowe pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym 
mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 550x550x180

PCH-BOX 3D TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnymi siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem termostatycznym 
mieszającym (niski parametr). Wymiary: 550x550x180

PCH-BOX 3D TM TM
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Siłowniki do zaworu 
3 drożnego

Specjalne zawiasy umożliwiają  montaż 
z lewej lub prawej strony.

Drzwiczki

RZT NR230-T
Siłownik stosujemy w celu automatycznego 

sterowania wysokością temperatury 
parametru grzewczego w instalacji lub jej 

części. Siłowniki te są przeznaczone do 
zaworów mieszających.

Wypusty w szafce do podpięcia nadtynkowego.

Wypusty do wybicia w zależności do podejścia źródła ciepła
i wyjścia do instalacji

Wypusty w plecach do podpięcia 
podtynkowego.

16

Układy kotłowe    typu PCS-BOX

Sterowniki

Sterownik UNI 2 pozwala na 
w pełni zautomatyzowanie 
pracą naszej instalacji C.O 

i C.W.U.

Sterownik E12 pozwala na 
sterowanie do trzech 

układów pompowych.

*opcjonalnie

Listwa T6 pozwala na 
sterowanie do sześciu 
stref grzewczych lub

sześciu układów pompowych.

Sterownik FH2 pozwala na 
sterowanie do dwóch 

stref grzewczych lub dwóch
układów pompowych.
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Separator powietrza i osadów

Separator pozwala na całkowite 
odtlenienie instalacji oraz na 

zatrzymanie wszystkich osadów 
i zanieczyszczeń w instalacji 

centralnego ogrzewania. 
Dodatkowa zamontowano magnes 

do wyłapywania metali.

Plecy szafki wzmocnione sa wspornikami, gdzie zamontowano układy pompowe podłączone do 
sprzęgła. Dodatkowo w wspornikach przygotowano otwory do przeprowadzenia przewodów.

Wspornik górny Wspornik dolny

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Rozdzielacz

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem służy do rozdzielenia czynnika 
grzewczego z kotła na poszczególne układy pompowo-tłoczne. Wewnątrz 

sprzęgła jest specjalna przekładka, która ukierunkowuje przepływ 
w odpowiednie miejsca jednocześnie pozwalając na wysprzęglanie 

pomiędzy zasilaniem i powrotem. Posiada przyłącza śrubunkowe do 
montażu grup pompowych. Dodatkowe gniazdosłuży do zamontowania 

czujnika temperatury.  KV 2,1 m3/h.

 Rozdzielacz służy tylko do rozdzielenia czynnika grzewczego z kotła na 
poszczególne układy pompowo-tłoczne. Posiada przyłącze śrubunkowe do 

montażu układów pompowych i do podpięcia kotła. KV 2,1 m3/h. 

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem pozwalają na precyzyjny odczyt
temperatury i prosty sposób montażu z instalacją. Dodatkowo zawór

posiada miejsce na czujnik temperatury fi 6 mm.

Układy kotłowe    typu PCS-BOX do 50 kW

Grupa U

Grupa 3D

Zastosowanie zaworu trójdrożnego 
z siłownikiem pozwala na automatyczne 

dostosowanie temperatury, można to 
powiązać ze sterowaniem pogodowym. Takie 
rozwiązanie pozwala w sposób automatyczny 
sterować wysokością temperatury czynnika 

grzewczego układu mieszającego w zależności 
od warunków panujących na zewnątrz. Na 
sekcji powrotnej dodatkowo jest zainstalo-

wany zawór zwrotny.

Grupa TM

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne dosto-

sowanie temperatury. To rozwiązanie pozwala 
w sposób ręczny sterować wysokością 

temperatury czynnika grzewczego układu 
mieszającego. Na sekcji powrotnej jest 

zainstalowany zawór zwrotny.

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

KV 2,5

KV 2,5

KV 3,4

R

KV 10

Moduł wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej dodatkowo 

jest zainstalowany zawór zwrotny. Przed 
pompą została zastosowana zasuwa odcinająco, 

kryzująco, dławiąca. Zastosowanie tego typu 
zaworu pozwala na zrównoważenie ilości 

dostarczonego czynnika grzewczego do danej 
sekcji.

Sprzęgło z ukierunkowanym
przepływem

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

2 sekcje 3 sekcje 4 sekcje 

L1

L2

240 mm 240 mm320 mm

80 mm 80 mm80 mm

L1

L2

L1

L2
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Układy kotłowe Dn25 typu PCS-BOX z dwoma grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR

R PCSBOXSRUU-YPCSBOXSRUU-R PCSBOXSRUU-G

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

PCSBOXSR3DRTMR-R PCSBOXSR3DRTMR-Y

PCSBOXSR3DETME-Y

PCSBOXSR3DATMA-YPCSBOXSR3DATMA-R

PCSBOXSR3DETME-R

PCSBOXSR3DRTMR-G

PCSBOXSR3DATMA-G

PCSBOXSR3DETME-G

PCSBOXSR3DRU-R PCSBOXSR3DRU-Y PCSBOXSR3DRU-G

PCSBOXSR3DAU-G

PCSBOXSR3DEU-G

PCSBOXSR3DAU-R

PCSBOXSR3DEU-R

PCSBOXSR3DAU-Y

PCSBOXSR3DEU-Y

PCSBOXSRTMRTMR-R PCSBOXSRTMRTMR-Y

PCSBOXSRTMETME-Y

PCSBOXSRTMATMA-YPCSBOXSRTMATMA-R

PCSBOXSRTMETME-R

PCSBOXSRTMRTMR-G

PCSBOXSRTMATMA-G

PCSBOXSRTMETME-G

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. 
Wymiary: 750x422x200

PCS-BOX TM TM

PCSBOXSR3DA3DA-R

PCSBOXSR3DE3DE-R

PCSBOXSR3DR3DR-R

PCSBOXSR3DE3DE-Y

PCSBOXSR3DA3DA-Y

PCSBOXSR3DR3DR-Y

PCSBOXSR3DA3DA-G

PCSBOXSR3DE3DE-G

PCSBOXSR3DR3DR-G

PCSBOXSRTMEU-YPCSBOXSRTMEU-R

PCSBOXSRTMRU-G

PCSBOXSRTMAU-G

PCSBOXSRTMEU-G

PCSBOXSRTMRU-R

PCSBOXSRTMAU-R

PCSBOXSRTMRU-Y

PCSBOXSRTMAU-Y

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym mieszającym 
(niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200

PCS-BOX 3D TM

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. 
Wymiary: 750x422x200

PCS-BOX 3D 3D

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania (wysoki 
parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200

PCS-BOX 3D U 

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe, pierwsza z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń.  Wymiary: 750x422x200

PCS-BOX TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w dwie grupy 
pompowe uniwersalne, bez podmieszania (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x422x200PCS-BOX U U
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Układy kotłowe Dn25 typu PCS-BOX z trzema grupami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY BOXów ZAWÓR

R

PCSBOXSR3DRUU-R PCSBOXSR3DRUU-Y

PCSBOXSR3DEUU-Y

PCSBOXSR3DAUU-YPCSBOXSR3DAUU-R

PCSBOXSR3DEUU-R

PCSBOXSR3DRUU-G

PCSBOXSR3DAUU-G

PCSBOXSR3DEUU-G

PCSBOXSR3DR3DRU-R PCSBOXSR3DR3DRU-Y PCSBOXSR3DR3DRU-G

PCSBOXSR3DA3DAU-G

PCSBOXSR3DE3DEU-G

PCSBOXSRTMETMEU-YPCSBOXSRTMETMEU-R

PCSBOXSRTMRTMRU-G

PCSBOXSRTMATMAU-G

PCSBOXSRTMETMEU-G

PCSBOXSR3DRTMRTMR-R PCSBOXSR3DRTMRTMR-Y

PCSBOXSR3DETMETME-Y

PCSBOXSR3DATMATMA-YPCSBOXSR3DATMATMA-R

PCSBOXSR3DETMETME-R

PCSBOXSR3DRTMRTMR-G

PCSBOXSR3DATMATMA-G

PCSBOXSR3DETMETME-G

PCSBOXSRUUU-YPCSBOXSRUUU-R PCSBOXSRUUU-G

PCSBOXSR3DA3DAU-R

PCSBOXSR3DE3DEU-R

PCSBOXSRTMRTMRU-R

PCSBOXSRTMATMAU-R

PCSBOXSR3DA3DAU-Y

PCSBOXSR3DE3DEU-Y

PCSBOXSRTMRTMRU-Y

PCSBOXSRTMATMAU-Y

PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

PCSBOXSR3DATMAU-R

PCSBOXSR3DETMEU-R

PCSBOXSR3DRTMRU-R

PCSBOXSR3DETMEU-Y

PCSBOXSR3DATMAU-Y

PCSBOXSR3DRTMRU-Y

PCSBOXSR3DATMAU-G

PCSBOXSR3DETMEU-G

PCSBOXSR3DRTMRU-G

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy 
pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. 
Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX U U U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy 
grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX 3D TM TM

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy pompowe, 
pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), 
trzecia uniwersalna, bez podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX 3D TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy 
pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez 
podmieszania (wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX TM TM U

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy 
pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX 3D 3D U 

Układ posiada powiększone sprzęgło z króćcami przyłączeniowymi Dn25 z gwintem 6/4`. Wyposażony jest w trzy grupy 
pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr) oraz separator powietrza i zanieczyszczeń. Wymiary: 750x550x200

PCS-BOX 3D U U



Grupy do zabezpieczenia ciepłego powrotu   z kotła do układów typu PCS-BOX / S-BOX

Separator powietrza

Separatory powietrza 
usuwają w sposób 

automatyczny powietrze 
w każdej postaci 

również w formie 
mikropęcherzyków.

Separator 
zanieczyszczeń

Separator zanieczyszczeń 
pozwala zatrzymać wszystkie 

osady i zanieczyszczenia w 
instalacji. Zastosowany magnes 
pozwala oddzielić i zatrzymać 

również zanieczyszczenia 
ferromagnetyczne.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Termometr

Termometr zamontowany 
w sposób umożliwiający 

prosty, szybki i łatwy 
montaż w przypadku 

podłączenia grupy 
z prawej lub lewej strony.

Zawór

Służy do uzyskania 
i utrzymywania żądanej 
temperatury czynnika 

grzewczego.

Układ ten jest wyposażony w zawór termostatyczny mieszający i zawory kulowe. Dodatkowo jest on wyposażony 
w separator powietrza i zanieczyszczeń. Za pompą mamy umieszczone termometr w celu weryfikacji temperatury czynnika 

grzewczego powracającego do źródła ciepła. Do wyboru trzy rodzaje pomp.
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Grupy do zabezpieczenia ciepłego powrotu   z kotła do układów typu PCS-BOX / S-BOX

Typ pompy
Kod art.

GZPB2S-R

GZPB2S-Y

GZPB2S-G

Dla 2 układów Dla 3 lub 4 układów

GZPB34S-R

GZPB34S-Y

GZPB34S-G

Typ pompy
Kod art.

Grupy do zabezpieczenia ciepłego powrotu z kotła z separatorami

Układ ten jest wyposażony w zawór termostatyczny mieszający i zawory kulowe. Dodatkowo jest on wyposażony 
w separator powietrza i zanieczyszczeń. Za pompą mamy umieszczone termometr w celu weryfikacji temperatury czynnika 

grzewczego powracającego do źródła ciepła. Do wyboru trzy rodzaje pomp.

GZPB2-R

GZPB2-Y

GZPB2-G

GZPB34-R

GZPB34-Y

GZPB34-G

Układ ten jest wyposażony w zawór termostatyczny mieszający i zawory kulowe. Za pompą mamy umieszczone termometr w celu 
weryfikacji temperatury czynnika grzewczego powracającego do źródła ciepła. Do wyboru trzy rodzaje pomp.

Typ pompy
Kod art.

Dla 2 układów Dla 3 lub 4 układówTyp pompy
Kod art.

Grupy do zabezpieczenia ciepłego powrotu z kotła
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SKONFIGURUJ TO SAM!

+ VS +

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem

Rozdzielacz kotlowy

3D

3D

3D

Nie znalazłeś układu, którego potrzebujesz?
Stwórz go sam!

U nas możesz skonfigurować swojego BOXa wedle swoich potrzeb. W dziale akcesoria znajdziesz 
wszystkie potrzebne elementy do tego.

22

Jako jedyni posiadamy szafkę na 4 układy pompowe!Jako jedyni posiadamy szafkę na 4 układy pompowe! !



Akcesoria

RKBOX220

Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem
ROZDZIELACZ

RKBOX320

RKBOX420

RKSBOX220

RKSBOX320

RKSBOX420

RKPCBOX225

RKPCBOX325

RKPCBOX425

RKPCSBOX225

RKPCSBOX325

RKPCSBOX425
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OPIS

S-BOX

PCH-BOX

PCS-BOX

2 SEKCJE

ROZMIAR
mm

SPRZĘGŁO

SRBOX20-2

SRBOX20-3

SRBOX20-4

SRSBOX20-2

SRSBOX20-3

SRSBOX20-4

SRPCBOX25-2

SRPCBOX25-3

SRPCBOX25-4

SRPCSBOX25-2

SRPCSBOX25-3

SRPCSBOX25-4

H-BOX

Rozdzielacz

OPIS ROZMIAR (mm) KOD ART.

SZSBOX2

SZSBOX3

Szafka dedykowana dla układu
 typu PC-SBOX i S-BOX. 
Szafka posiada wypusty

do wybicia w zależności od
podejścia źródła ciepła:

- wypusty w szafce do podpięcia
nadtynkowego,

- wypusty w plecach do podpięcia
podtynkowego. SZSBOX4

SZHBOX2
2 SEKCJE

SZHBOX3

SZHBOX4

Szafka dedykowana dla układu
 typu PC-HBOX i H-BOX. 
Szafka posiada wypusty

do wybicia w zależności od
podejścia źródła ciepła:

- wypusty w szafce do podpięcia
nadtynkowego,

- wypusty w plecach do podpięcia
podtynkowego.

Szafki nadtynkowe do kotłowni typu PCS-BOX, PCH-BOX,S-BOX i H-BOX

H-BOX

PCH-BOX

S-BOX

PCS-BOX

550x422x180

3 SEKCJE
550x550x180

4 SEKCJE
550x670x180

2 SEKCJE
750x422x200

3 SEKCJE
750x550x200

4 SEKCJE
750x670x200

L1

L2

L1

L2

L1
L2

240 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

L1

L2

L1

L2

2 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

2 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

2 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

L1

L2

L1

L2

L1

L2

L1

L2

2 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

2 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

2 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

240 
80 

2 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

3 SEKCJE

L1
L2

320 
80 

4 SEKCJE

L1
L2

360 
80 

ROZMIAR
mm



Akcesoria
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POWIETRZA 551805

545354

TYP KOD ART.

POWIETRZA 
I OSADÓW

9119

OSADÓW

Separator powietrza / zanieczyszczeń

POWIETRZA ZANIECZYSZCZEŃ
POWIETRZA 
I OSADÓW

CZERWONY ZKZTC

ZKZTN

TYP KOD ART.

NIEBIESKI

Zawory kulowe z termometrem i śrubunkiem

2 SEKCJE RZTZPBK2

RZTZPBK3

TYP KOD ART.

4 SEKCJE RZTZPBK4

3 SEKCJE

 2 SEKCJE RZTZPBU2

RZTZPBU2

TYP KOD ART.

4 SKECJE RZTZPBU2

3 SEKCJE

Zestaw przyłączeniowy stelaża z PCS-BOX, PCH-BOX,S-BOX, H-BOX
KRÓTKI UNIWERSALNY

ZAWÓR
POMPA POMPA POMPA

PRODUKT

GBOX3DE-R GBOX3DE-Y

GBOX3DR-Y

GBOX3DA-Y

GBOX3DR-R

GBOX3DA-R

GBOX3DR-G

GBOX3DA-G

GBOXTMR-R GBOXTMR-Y

GBOXTME-Y

GBOXTMA-YGBOXTMA-R

GBOXTME-R

GBOXUN-R GBOXUN-Y GBOXUN-G

GBOXTME-G

GBOXTMA-G

GBOXTMR-G

GBOX3DE-G

R

Grupy pompowe typu PCS-BOX, PCH-BOX,S-BOX, H-BOX

Grupa z zaworem
trójdrożnym o przepływie

36,3 m /h z siłownikiem.
Możliwość wyboru pompy 
RZT, WILO lub GRUNDFOS
oraz zaworu RZT, AFRISO

lub ESBE.

Grupa z zaworem
termostatycznym mieszającym

 o przepływie:
3- dla zarowu RZT - 2,5 m /h,

3- dla zaworu AFRISO - 2,5 m /h,
3- dla zaworu ESBE - 3,4 m /h,

Możliwość wyboru
pompy RZT, WILO
lub GRUNDFOS.

Grupa uniwersalna na zaworze
kulowym, bez podmieszania
Możliwość wyboru pompy
RZT, WILO lub GRUNDFOS.

OPIS

140
80

307,5

140
80

307,5

155
80

307,5



SR

rozdzielacz kotłowy

sprzęgło z ukierunkowanym przepływem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                   

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                     

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                      

grupa pompowa uniwersalna (bez podmieszania)

3DR
3DA
3DE

TMR
TMA
TME

U

SR
RK

BOX 
układ typu H-BOX

układ typu S-BOX

BOX
SBOX

KOD ART. 3DR TMR U - R

R pompa

pompa

 pompa

Y
G

układ typu PCH-BOX

układ typu PCS-BOX

PCBOX
PCSBOX

Sterowniki

Moduły mieszające typu H-BOX | S-BOX | PCH-BOX | PCS-BOX
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Jak odczytywać nasze kody?

UNI2

Sterownik UNI2 Sterownik UNI2 w zestawie

E12

Sterownik E12 Sterownik E12 w zestawie

Listawa T6

UNI2-Z

Listawa T6 w zestawie

E12-Z

T6-ZT6

FH2-ZFH2

Sterownik FH2 Sterownik FH2 w zestawie



Spięcie stelaża z instalacją

Stelaże do modułów mieszających typu BOX

KOD ART.

2 sekcje STHBOX2-S

STHBOX4-S

STHBOX3-S3 sekcje

4 sekcje

ROZMIAR

WERSJA STANDARD
KOD ART.

2 sekcje STHBOX2-P

STHBOX4-P

STHBOX3-P3 sekcje

4 sekcje

ROZMIAR

WERSJA PREMIUM (ZE ŚRUBUNKAMI)

Stelaż H-BOX | PCH-BOX
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Spięcie stelaża z kotłem

230V

VS

Stelaże do modułów mieszających typu BOX

KOD ART.

2 sekcje STSBOX2-S

STSBOX4-S

STSBOX3-S3 sekcje

4 sekcje

ROZMIAR

WERSJA STANDARD
KOD ART.

2 sekcje STSBOX2-P

STSBOX4-P

STSBOX3-P3 sekcje

4 sekcje

ROZMIAR

WERSJA PREMIUM (ZE ŚRUBUNKAMI)

Stelaż S-BOX | PCS-BOX

27
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Systemy kotłowe

Zawór spustowy 
obrotowy

Zawór grzybkowy spustowo-
obrotowy z gniazdem euroconus 

pozwala przyłączyć rurę. 
Dodatkowo dzięki swojej budowie 
spust możemy ustawić w każdym 
kierunku i eliminujemy możliwość 

zanieczyszczenia.

Grupy do zabezpieczenia cieplego powrotu 
z kotla do sprzegla 2, 3, 4, funkcyjnego

Układ ten jest wyposażony 
w zawór termostatyczny 

mieszający i zawory kulowe 
z termometrami. Dodatkowo są 
one wyposażone w separatory 

zanieczyszczeń i powietrza.

Odpowietrznik 
automatyczny

Odpowietrznik automatyczny 
polimerowy znanej i cenionej
firmy Caleffi w 100% usuwa

powietrze z układu.

Separatory powietrza usu-
wają w sposób automatyczny 

powietrze w każdej postaci 
również w formie 

mikropęcherzyków.

Separator powietrza

Separator zanieczyszczeń 
pozwala zatrzymać wszystkie 

osady i zanieczyszczenia w 
instalacji. Zastosowany magnes 
pozwala oddzielić i zatrzymać 

również zanieczyszczenia 
ferromagnetyczne.

Separator zanieczyszczeń



Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm/180mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

Pompa

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm/180mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 11 programów pracy,
- przepływ 3,2 m3/h.

TRZY RODZAJE POMP

Grupa 3D
Zastosowanie zaworu trójdrożnego 

z siłownikiem pozwala na automatyczne 
dostosowanie temperatury, można to 

powiązać ze sterowaniem pogodowym. 
Takie rozwiązanie pozwala w sposób 
automatyczny sterować wysokością 
temperatury czynnika grzewczego 

układu mieszającego w zależności od 
warunków panujących na zewnątrz. Na 

sekcji powrotnej dodatkowo jest 
zainstalowany zawór zwrotny.

Grupa U

Moduł wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej 

dodatkowo jest zainstalowany zawór zwrotny. 
Przed pompą została zastosowana zasuwa 

odcinająco, kryzująco, dławiąca. Zastosowanie 
tego typu zaworu pozwala na zrównoważenie 
ilości dostarczonego czynnika grzewczego do 

danej sekcji.

Grupa TM

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne 

dostosowanie temperatury. To rozwiązanie 
pozwala w sposób ręczny sterować 
wysokością temperatury czynnika 

grzewczego układu mieszającego. Na sekcji 
powrotnej dodatkowo jest zainstalowany 

zawór zwrotny.

ZAWÓR 3D

ZAWÓR 
TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR 3D

ZAWÓR 
TERMOSTATYCZNY

ZAWÓR 3D

ZAWÓR 
TERMOSTATYCZNY

DOSTĘPNE ZAWORY

Zawory kulowe
z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem 
pozwalają na precyzyjny odczyt 

temperatury i prosty sposób montażu 
z instalacją. Dodatkowo zawór posiada 

miejsce na czujnik temperatury fi 6 mm.

Siłowniki do zaworu 3 lub
4 drożnego

TRZY RODZAJE GRUP POMPOWYCH 

RZT NR230-T

Dn 25 i większe

Siłownik stosujemy w celu automatycznego sterowania 
wysokością temperatury parametru grzewczego w instalacji lub 

jej części. Siłowniki te sa przeznaczony do zaworów mieszających.

29



Sprzęgła hydrauliczne
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TYP
PRZYŁĄCZA

40kW

75kW

105kW

125kW

160kW

R1``

R5/4``

R6/4``

R2``

R2``

MOC

TYP
PRZYŁĄCZA

40kW

75kW

90kW

G6/4``

G2``

G2``

MOC

TYP
PRZYŁĄCZA

160kW

250kW

400kW

K 2``

K 2 1/2``

K 3``

MOC

SHR40E

SHR75E

SHR105E

SHR125E

SHR160E

SHG40E

SHG75E

SHG95E

SHK160E

SHK250E

SHK400E

BEZ OSPRZĘTU
KOD ARTYKUŁUKV

BEZ OSPRZĘTU 
KOD ARTYKUŁU

BEZ OSPRZĘTU 
KOD ARTYKUŁU

SHR40E-P

SHR75E-P

SHR105E-P

SHR125E-P

SHR160E-P

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE ECO Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM

SHG40E-P

SHG75E-P

SHG95E-P

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE ECO Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBUNKOWYM

SHK160E-P

SHK250E-P

SHK400E-P

SPRZĘGŁO HYDRAULICZNE ECO Z PRZYŁĄCZEM KOŁNIERZOWYM

SHR40E-G

SHR75E-G

SHR105E-G

SHR125E-G

SHR160E-G

SHG40E-G

SHG75E-G

SHG95E-G

SHK160E-G

SHK250E-G

SHK400E-G

Z OSPRZĘTEM 
POLIMEROWYM
KOD ARTYKUŁU

Z OSPRZĘTEM 
MOSIĘŻNYM

KOD ARTYKUŁU

Z OSPRZĘTEM 
POLIMEROWYM
KOD ARTYKUŁU

Z OSPRZĘTEM
MOSIĘŻNYM

KOD ARTYKUŁU

Z OSPRZĘTEM
POLIMEROWYM
KOD ARTYKUŁU

Z OSPRZĘTEM
MOSIĘŻNYM

KOD ARTYKUŁU

KV

KV
Zawór spustowy

obrotowy

Wspornik - uchwyt

Odpowietrznik
automatyczny

Osłona czujnika
temperatury

2,8

4,3

5,8

6,9

9,5

2,8

4,3

5,3

9,5

13,2

23,6

sprzęgło ocieplone
pianką kauczukową

i zabezpieczone
pokrowcem

Zawór spustowy
obrotowy

Osłona czujnika
temperatury

TYP PRZYŁĄCZA MOC

S1F

KOD ARTYKUŁUKVROZMIAR

2 SEKCJE DN25 
1`` kW  3m /h

Sprzęgła hydrauliczne eco

Sprzęgło hydrauliczne rozdzielacza kotłowego

Odpowietrznik
higroskopijny

sprzęgło ocieplone
pianką kauczukową

i zabezpieczone
pokrowcem



TYP PRZYŁĄCZA MOC

SH2FE252

SH2FE253

SH2FE254

KOD ARTYKUŁUKVROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

SPRZĘGŁO DWUFUNKCYJNE ECO DN25

TYP PRZYŁĄCZA MOC

SH2FE322

SH2FE323

SH2FE324

KOD ARTYKUŁUKVROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

SPRZĘGŁO DWUFUNKCYJNE ECO DN32

sprzęgło ocieplone
pianką kauczukową

i zabezpieczone
pokrowcem

Zawór spustowy
obrotowy

Wspornik - uchwyt

Osłona czujnika
temperatury

Odpowietrznik
automatyczny

DN25 
1`` 40kW 2,8 3m /h

DN32 
1 1/4`` 75kW 4,3 3m /h

Sprzęgła hydrauliczne
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TYP PRZYŁĄCZA MOC

SH2FE2522

SH2FE2532

SH2FE2542

KOD ARTYKUŁUKVROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

SPRZĘGŁA WIELOFUNKCYJNE ECO DN25

TYP PRZYŁĄCZA MOC

SH2FE3222

SH2FE3232

SH2FE3242

KOD ARTYKUŁUKVROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

SPRZĘGŁA WIELOFUNKCYJNE ECO DN32

sprzęgło ocieplone
pianką kauczukową

i zabezpieczone
pokrowcem

Zawór spustowy
obrotowy

Wspornik - uchwyt

Osłona czujnika
temperatury

Odpowietrznik
automatyczny

DN25 
1`` 40kW 2,8 3m /h

DN32 
1 1/4`` 75kW 4,3 3m /h

Sprzęgła wielofunkcyjne dla jednego źródła ciepła

Sprzęgła wielofunkcyjne dla dwóch źródeł ciepła



UKŁAD POMPOWY GPS2FUN BEZ PODMIESZANIA

Układy pompowe do sprzęgieł wielofunkcyjnych hydraulicznych

ZAWÓR
POMPA POMPA POMPA

GPS2F3DE-R GPS2F3DE-Y

GPS2F3DR-Y

GPS2F3DA-Y

GPS2F3DR-R

GPS2F3DA-R

GPS2F3DR-G

GPS2F3DA-G

GPS2F3DE-G

Siłowniki do zaworu trzydrożnego
 lub czterodrożnego

Zawór zwrotny

UKŁAD POMPOWY GPS2F3D Z ZAWOREM TRÓJDROŻNYM

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

GPS2FTME-R GPS2FTME-Y

GPS2FTMA-YGPS2FTMA-R GPS2FTMA-G

GPS2FTME-G

ZAWÓR
POMPA POMPA POMPA

GPS2FTMR-YGPS2FTMR-R GPS2FTMR-G

UKŁAD POMPOWY GPS2FTM Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM MIESZAJĄCYM

KV 2,5

KV 2,5

KV 3,4

Zawór zwrotny

KV 10R

ZAWÓR
POMPA POMPA POMPA

GPS2FUN-YGPS2UN-R GPS2FUN-GRZawór zwrotny

32



Grupy do zabezpieczenia ciepłego powrotu z kotła
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1. Kocioł na paliwo stałe
2. Mieszacz
3. Pompa
4. Sprzęgło 2 / 3 / 4 funkcyjne
5. Zawór zwrotny
6. Termometr

Grupy do zabezpieczenia cieplego powrotu kotla
do sprzegla 2, 3, 4, funkcyjnego

Pozwala na zabezpieczenie naszego kotła przed zbyt niską temperaturą powrotu czynnika grzewczego do naszego 
źródła ciepła. Zawór termostatyczny mieszający Taconova ma możliwość pracy w zakresie temperaturowym od 

30°C do 70°C. Dzięki temu jesteśmy w stanie zabezpieczyć nasz powrót do zadanej wysokości parametru.

Układ ten jest wyposażony w zawór termostatyczny 
mieszający i zawory kulowe z termometrami. Do wyboru 

 trzy rodzaje pomp: 

Typ pompy Kod art.

GZPS-R

GZPS-Y

GZPS-G

Układ ten jest wyposażony w zawór termostatyczny 
mieszający i zawory kulowe z termometrami. Dodatkowo 

są one wyposażone w separatory zanieczyszczeń
 i powietrza. Do wyboru trzy rodzaje pomp: 

Typ pompy Kod art.

GZPSS-R

GZPSS-Y

GZPSS-G
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Sprzęgła hydrauliczne dwufunkcyjne Dn25 z układami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY SPRZĘGIEŁ ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

S2F3DRU-R S2F3DRU-Y S2F3DRU-G

S2F3DAU-G

S2F3DEU-G

S2F3DAU-R

S2F3DEU-R

S2F3DAU-Y

S2F3DEU-Y

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr). Wymiary: 510x425x140

S2FUU-YS2FUU-R S2FUU-GR

S2F U U Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 750x422x125

S2FTMRU-R S2FTMRU-Y

S2FTMEU-Y

S2FTMAU-YS2FTMAU-R

S2FTMEU-R

S2FTMRU-G

S2FTMAU-G

S2FTMEU-G

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 750x422x125

S2FTMATMA-R

S2FTMETME-R

S2FTMRTMR-R

S2FTMETME-Y

S2FTMATMA-Y

S2FTMRTMR-Y

S2FTMATMA-G

S2FTMETME-G

S2FTMRTMR-G

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary:750x422x125

S2F3DR3DR-R S2F3DR3DR-Y

S2F3DE3DE-Y

S2F3DA3DA-YS2F3DA3DA-R

S2F3DE3DE-R

S2F3DR3DR-G

S2F3DA3DA-G

S2F3DE3DE-G

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr) Wymiary: 510x425x140

S2F3DETME-YS2F3DETME-R

S2F3DRTMR-G

S2F3DATMA-G

S2F3DETME-G

S2F3DRTMR-R

S2F3DATMA-R

S2F3DRTMR-Y

S2F3DATMA-Y

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym
mieszającym (niski parametr). Wymiary: 510x425x140

S2F 3D TM

S2F 3D 3D

S2F TM TM

S2F 3D U

S2F TM U



Sprzęgła hydrauliczne trzyfunkcyjne Dn25 z układami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY SPRZĘGIEŁ ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x430x140 

S3FUUU-YS3FUUU-R S3FUUU-GR

S3F U U U Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary:870x430x125 

S3F3DRUU-R S -Y3F3DRUU

S -Y3F3DEUU

S -Y3F3DAUUS -R3F3DAUU

S -R3F3DEUU

S -G3F3DRUU

S -G3F3DAUU

S -G3F3DEUU

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x430x140 

S3FTMATMAU-R

S3FTMETMEU-R

S3FTMRTMRU-R

S3FTMETMEU-Y

S3FTMATMAU-Y

S3FTMRTMRU-Y

S3FTMATMAU-G

S3FTMETMEU-G

S3FTMRTMRU-G

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x430x125 

S3F3DRTMRU-R S -Y3F3DRTMRU

S -Y3F3DETMEU

S -Y3F3DATMAUS -R3F3DATMAU

S -R3F3DETMEU

S -G3F3DRTMRU

S -G3F3DATMAU

S -G3F3DETMEU

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym 
mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki parametr). Wymiary: 870x430x140 

S -Y3F3DETMETMES -R3F3DETMETME

2 G3F3DRTMRTMR-

S -G3F3DATMATMA

S -G3F3DETMETME

S3F3DRTMRTMR-R

S -R3F3DATMATMA

S -Y3F3DRTMRTMR

S -Y3F3DATMATMA

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn25, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 870x430x140 
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S3F3DR3DRU-R S -Y3F3DR3DRU

S -Y3F3DE3DEU

S -Y3F3DA3DAUS -R3F3DA3DAU

S -R3F3DE3DEU

S -G3F3DR3DRU

S -G3F3DA3DAU

S -G3F3DE3DEU

S3F 3D TM TM

S3F 3D TM U

S3F TM TM U

S3F 3D 3D U

S3F 3D U U



Sprzęgła hydrauliczne dwufunkcyjne Dn32 z układami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY SPRZĘGIEŁ ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

S2F32UU-YS2F32UU-R S2F32UU-GR

S2F32 U U Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 750x442x125

S2F32TMATMA-R

S2F32TMETME-R

S2F32TMRTMR-R

S2F32TMETME-Y

S2F32TMATMA-Y

S2F32TMRTMR-Y

S2F32TMATMA-G

S2F32TMETME-G

S2F32TMRTMR-G

S2F32 TM TM Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 750x442x125

S2F323DRU-R S2F323DRU-Y S2F323DRU-G

S2F323DAU-G

S2F323DEU-G

S2F323DAU-R

S2F323DEU-R

S2F323DAU-Y

S2F323DEU-Y

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga uniwersalna, bez podmieszania 
(wysoki parametr). Wymiary: 510x425x140

S2F32 3D U 

S2F32TMRU-R S2F32TMRU-Y

S2F32TMEU-Y

S2F32TMAU-YS2F32TMAU-R

S2F32TMEU-R

S2F32TMRU-G

S2F32TMAU-G

S2F32TMEU-G

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), druga uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 750x422x125

S2F32 TM U

S2F323DR3DR-R S2F323DR3DR-Y

S2F323DE3DE-Y

S2F323DA3DA-YS2F323DA3DA-R

S2F323DE3DE-R

S2F323DR3DR-G

S2F323DA3DA-G

S2F323DE3DE-G

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr) Wymiary: 510x425x140S2F32 3D 3D

S2F323DETME-YS2F323DETME-R

2SF323DRTMR-G

S2F323DATMA-G

S2F323DETME-G

S2F323DRTMR-R

S2F323DATMA-R

S2F323DRTMR-Y

S2F323DATMA-Y

Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
dwie grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym
mieszającym (niski parametr). Wymiary: 510x425x140

S2F32 3D TM
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Sprzęgła hydrauliczne trzyfunkcyjne Dn32 z układami pompowymi

POMPA POMPA POMPATYPY SPRZĘGIEŁ ZAWÓR
PRZYKŁADOWE
ZASTOSOWANIE

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x450x140 

S3F32UUU-YS3F32UUU-R S3F32UUU-GR

S3F32 U U U Układ wyposażony w sprzęgło dwufunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
dwie grupy pompowe uniwersalne, bez podmieszania (wysoki parametr). Wymiary: 870x450x125

S3F323DRUU-R S -Y3F323DRUU

S -Y3F323DEUU

S -Y3F323DAUUS -R3F323DAUU

S -R3F323DEUU

S -G3F323DRUU

S -G3F323DAUU

S -G3F323DEUU

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x450x140 

S3F32TMATMAU-R

S3F32TMETMEU-R

S3F32TMRTMRU-R

S3F32TMETMEU-Y

S3F32TMATMAU-Y

S3F32TMRTMRU-Y

S3F32TMATMAU-G

S3F32TMETMEU-G

S3F32TMRTMRU-G

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz  
trzy grupy pompowe, pierwsza i druga z zaworem termostatycznym mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki 
parametr). Wymiary: 870x450x125 

S3F323DRTMRU-R S -Y3F323DRTMRU

S -Y3F323DETMEU

S -Y3F323DATMAUS -R3F323DATMAU

S -R3F323DETMEU

S -G3F323DRTMRU

S -G3F323DATMAU

S -G3F323DETMEU

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga z zaworem termostatycznym 
mieszającym (niski parametr), trzecia uniwersalna (wysoki parametr). Wymiary: 870x450x140 

S -Y3F323DETMETMES -R3F323DETMETME

2 G3F323DRTMRTMR-

S -G3F323DATMATMA

S -G3F323DETMETME

S3F323DRTMRTMR-R

S -R3F323DATMATMA

S -Y3F323DRTMRTMR

S -Y3F323DATMATMA

Układ wyposażony w sprzęgło trzyfunkcyjne Dn32, które posiada odpowietrznik, zawór spustowy obrotowy i wspornik oraz 
trzy grupy pompowe, pierwsza z zaworem trójdrożnym i siłownikiem (niski parametr), druga i trzecia z zaworem 
termostatycznym mieszającym (niski parametr). Wymiary: 870x450x140 
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S3F323DR3DRU-R S -Y3F323DR3DRU

S -Y3F323DE3DEU

S -Y3F323DA3DAUS -R3F323DA3DAU

S -R3F323DE3DEU

S -G3F323DR3DRU

S -G3F323DA3DAU

S -G3F323DE3DEU

S3F32 3D TM TM

S3F32 3D TM U

S3F32 TM TM U

S3F32 3D 3D U

S3F32 3D U U



SKONFIGURUJ TO SAM!

3D

3D

3D

Nie znalazłeś układu, którego potrzebujesz?
Stwórz go sam!

U nas możesz skonfigurować swojego sprzęgło wedle swoich potrzeb. W dziale akcesoria znajdziesz 
wszystkie potrzebne elementy do tego.

Sprzęgła hydrauliczne dwufunkcyjne

R

3DR TMR U - R

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                   

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                     

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                      

grupa pompowa uniwersalna (bez podmieszania)

pompa

pompa

 pompa

3DR
3DA
3DE

TMR
TMA
TME

U

Y
G

S2F 

sprzęgło dwufunkcyjne DN32S2F32

KOD ART.

sprzęgło dwufunkcyjne DN25S2F

Jak odczytywać nasze kody?
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Sprzęgło czterofunkcyjne
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!Jako jedyni posiadamy sprzęgło czterofunkcyjne!Jako jedyni posiadamy sprzęgło czterofunkcyjne!

Ukierunkowany przepływ

Sprzęgło
dwufunkcyjne

Sprzęgło
trzyfunkcyjne

Sprzęgło
czterofunkcyjne

S2F S3F S4F

Sprzęgło montowane na 4 sposoby 



ROZDZIELACZE KOTŁOWE ECO Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM (ZEW)
OCIEPLONY PIANKĄ KAUCZUKOWĄ I ZABEZPIECZONY POKROWCEM

RKRW252E

RKRW253E

RKRW254E

RKRW322E

RKRW323E

RKRW324E

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

RKRW402E

RKRW403E

RKRW404E

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

Rozdzielacze kotłowe

TYP

40kWDN25

MOC

RKRH252E

RKRH253E

RKRH254E

RKRH322E

RKRH323E

RKRH324E

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

75kWDN32

RKRH402E

RKRH403E

RKRH404E

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

105kWDN40

TYPU H TYPU W

TYP PRZYŁĄCZA

40kWDn25

MOC

ROZDZIELACZE KOTŁOWE ECO Z PRZYŁĄCZEM ŚRUBUNKOWYM
OCIEPLONY PIANKĄ KAUCZUKOWĄ I ZABEZPIECZONY POKROWCEM

RKGW252E

RKGW253E

RKGW254E

RKGW322E

RKGW323E

RKGW324E

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

75kWDn32

RKGW402E

RKGW403E

RKGW404E

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

105kWDn40

TYP

40kWDN25

MOC

RKGH252E

RKGH253E

RKGH254E

RKGH322E

RKGH323E

RKGH324E

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

75kWDN32

RKGH402E

RKGH403E

RKGH404E

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

105kWDN40

TYPU H TYPU W

TYP

40kWDN25

MOC

ROZDZIELACZE KOTŁOWE PREMIUM Z PRZYŁĄCZEM GWINTOWANYM W OCIEPLENIU EPP

RKGH252P

RKGH253P

RKGH254P

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE
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TYP PRZYŁĄCZA

40kWDn25

MOC

75kWDn32

105kWDn40

TYP

40kWDN25

MOC

RKGH252PS

RKGH253PS

RKGH254PS

KOD ARTYKUŁUROZMIAR

2 SEKCJE

3 SEKCJE

4 SEKCJE

Rozdzielacze kotłowe Premium

Rozdzielacze kotłowe Premium  z odsprzężeniem



Układy pompowe premium (w ociepleniu EPP)

POMPA POMPA

ZZK-K3DRS-Y ZZK-K3DRS-G

UKŁAD POMPOWY ZZK-K3DRS Z ZAWOREM TRÓJDROŻNYM

POMPA POMPA

ZZK-TM-Y ZZK-TM-G

UKŁAD POMPOWY ZZK-TM Z ZAWOREM TERMOSTATYCZNYM MIESZAJĄCYM

POMPA POMPA

ZZK-KU-Y ZZK-KU-G

UKŁAD POMPOWY ZZK-KU BEZ PODMIESZANIA
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Siłowniki NR230-T

Zawór termostatyczny
mieszający 

Zawór uniwersalny
bez podmieszania

Zawór zwrotny

Zawór zwrotny

Zawór zwrotny



Docenione innowacyjne rozwiązania produkowane 
przez firmę RZT Technika Grzewcza

Układ kotłowy typu S-BOX ze stelażem

Nasze nietypowe realizacjie

Kotłownia 3 x DN25 1 x DN40

Sprzęgło hydrauliczne ECO 
500 kW DN100

Rozdzielacz kotłowy DN25 8 sekcji

Rozdzielacz kotłowy Dn32 5 sekcji



Sprawdź inne nasze produkty

Siedziba firmy Wiatowice 190
32-420 Gdów

NIP: 683-188-74-05

Produkcja | Magazyn | Biuro Brzezie 215/3
32-014 Brzezie

www.rzt.com.pl

Rejony:
- opolskie
- dolnośląskie
- lubuskie
- wielkopolskie

Paweł Styczeń
Regionalny Dyrektor Handlowy
tel/phone: +48 666 683 645
e-mail: pawel.styczen@rzt.com.pl

Rejony:
- mazowieckie
- warmińsko-
mazurskie
- podlaskie
- łódzkie

Andrzej Grzeszek
Regionalny Dyrektor Handlowy
tel/phone: +48 666 699 645
e-mail: andrzej.grzeszek@rzt.com.pl

Tomasz Czołgoszewski
Regionalny Dyrektor Handlowy
tel/phone: +48 660 525 944
e-mail: tomasz.czolgoszewski@rzt.com.pl.

Rejony:
- zachodnio-
pomorskie
- pomorskie
- kujawsko-
pomorskie

Paweł Warga
Regionalny Dyrektor Handlowy
tel/phone: +48 660 525 113
e-mail: pawel.warga@rzt.com.pl.

Rejony:
- lubelskie
- podkarpackie

Renata Kraj
Stacjonarny Specjalista ds. Obsługi Klienta    
tel/phone: +48 530 174 064
e-mail: biuro@rzt.com.pl

Rejony:
- śląskie
- małopolskie
- świętokrzyskie

Łukasz Stachnik
Właściciel
tel/phone: +48 570 130 916
e-mail: lukasz.stachnik@rzt.com.pl

Rozdzielacze dwufunkcyjne

Rozdzielacze grzejnikowe Rozdzielacze i grupy pompowe do
cyrkulacji ciepłej wody użytkowej

Grupy pompowe przyrozdzielaczowe
z separatorem

Grupy pompowe przyrozdzielaczowe

Rozdzielacze podłogowe
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Siedziba firmy Wiatowice 190
32-420 Gdów
NIP: 683-188-74-05

Produkcja | Magazyn | Biuro Brzezie 215/3
32-014 Brzezie

 biuro@rzt.com.pl | tel.: +48 12 307 34 45 tel.kom.: +48 530 174 064

www.rzt.com.pl

Zeskanuj by dowiedzieć się więcej!


