
Robineți și accesorii pentru sisteme de apă, gaz și accesorii

Prețurile sunt exprimate în RON și nu conțin TVA.
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Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

FAR.39660360 1” la 60⁰C 1 270.40

FAR.39660460 1.1/4” la 60⁰C 1 307.57

Vană termostatică anticondens pt cazane cu combustibil solid3966 Standard

Descriere:
• Vana termostatică anticondens reglează independent temperatura apei 

care revine din rezervorul de acumulare (puffer)  cu apă caldă în cazan, 
prevenind formarea condensului în circuit și menținând funcționarea 
corectă a cazanului. La nevoie, se poate instala și ca o vană de deviație 
pentru a regla trecerea apei între cazan și rezervorul de acumulare     
(puffer) pentru a menține temperature setată

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Corp din alamă CW617N și CB753S
• Conexiuni  : filet exterior cu racord olandez și garnituri
• Racord olandez din alamă CW617N cu etanșare dreaptă
• Garnituri de etanșare din EPDM
• Setări disponibile: 45⁰C,55⁰C,60⁰C și 70⁰C cu sensor termostatic înlocuibil
• Arc din oțel AISI302
• Presiune maximă: 10 bar
• Temperatura max de lucru: 100 ° C

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

FAR.940145 SENZOR PENTRU CONDENSATIE 45 C 1 43.61

FAR.940155 SENZOR PENTRU CONDENSATIE 55 C 1 43.61
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Cod Produs Dimensiuni Buc/Amb RON/buc

FAR.227334 3/4” 1 273.82

Separator de nămol cu inserție magnetică COMPACTFAR2273 Standard

Setul conține următoarele:
• Separatorul de nămol, instalat pe sistemele de încălzire și răcire, este con-

ceput pentru a filtra impuritățile din sursa de apă, îmbunătățind schimbul 
de căldură și asigurând buna circulație a lichidului termic.

• Separatorul are o formă compactă specială care îl face mai mic decât 
majoritatea produselor similar de pe piață, ușurând instalarea sub cazane 
în sistemele casnice.

• Magnetul inserat în secțiunea de jos a separatorului îl face ideal pentru 
sisteme cu concentrație mare de particule feroase sau depozite cauzate 
de coroziune

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Corp din alamă CB753S
• Finisaj: Cromat
• Conexiuni  țevi: interior - interior de 3/4”
• Robinet de golire pentru îndepărtarea nămolului (impurităților)
• Presiune nominală: 10 bar
• Temperatura max de lucru: 110 ° C
• Cartuș detașabil
• Inserție magnetică detașabilă

Cod Produs Dimensiuni Buc/Amb RON/buc

FAR.289512 1/2” 1 84.47

Amortizor pt lovituri de berbec 2895 Standard

Descriere:
• Loviturile de berbec apar când un dispozitiv precum un robinet este de-

schis sau oprit brusc, creând astfel suprapresiune în sistem. 
• Amortizorul împotriva loviturilor de berbec de la FAR conține un arc 

metalic conectat la un disc de plastic cu dublu O-ring, care se opune forței 
lichidului și absoarbe mult din excesul de presiune. Ca rezultat, suprapre-
siunile sunt atenuate pentru menținerea  funcționării corecte a restului de  
componente  ale sistemului.

• Este recomandabil ca amortizorul pt lovituri berbec să fie instalat direct 
pe fiecare circuit  (ex robineți cu bilă, electrovalve etc)  sau plasat pe 
distribuitor.

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Corp din alamă CW617N
• Conexiune: 1/2” filet exterior
• Garnitură EPDM
• Presiune maximă : 50 bar
• Presiune nominală: 10 bar
• Temperatura maximă de lucru: 90°C
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