
Kod Nazwa
Cena	  

katalogowa
Cena	  

wyprzedażowa J.m.
Ilość	  

magazynowa

110	  S Obrotowy	  zawór	  mieszający	  3F,	  3	  drogowy,	  DN	  20,	  Kvs	  12 85,40	  € 44,80	  zł SZT 6
11003400 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4MG,	  4	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  2,5,	  1/2"	  GW	  (221) 41,00	  € 28,28	  zł SZT 2
11003600 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4MG,	  4	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  4,	  3/4"	  GW	  (222) 42,23	  € 33,02	  zł SZT 5
11050800 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4G,	  4	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  8,	  3/4"	  GW	  (201) 46,40	  € 43,65	  zł SZT 24
11101800 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4F,	  4	  drogowy,	  DN40,	  Kvs	  44,	  kołnierzowy 191,10	  € 246,34	  zł SZT 1
11101900 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4F,	  4	  drogowy,	  DN50,	  Kvs	  60,	  kołnierzowy 262,10	  € 354,51	  zł SZT 1
11300400 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4-‐drogowy,	  TM20	  DN	  20,	  	  3/4"	  GZ,	  	  Kvs5.5 69,55	  € 33,79	  zł SZT 60
11351500 Zaw.miesz.	  3H25	  Kvs12	  Rp	  1" 86,70	  € 128,12	  zł SZT 2
11401500-‐OEM Zawór	  temperaturowy	  TV40,	  3-‐drogowy,	  45	  °C,	  11/2"	  GW	  (466L) 132,00	  € 112,61	  zł SZT 18
11450100 BIV	  20	  gw.zewn.3/4"	  Kvs	  4 90,20	  € 67,67	  zł SZT 2
11600500 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  131,	  3	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  2.5,	  1/2''	  GW 48,90	  € 57,32	  zł SZT 22
11600600 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  131,	  3	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  4,	  1/2''	  GW 48,90	  € 57,85	  zł SZT 1
11602300 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  132,	  3	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  6.3,	  1''	  GZ 48,05	  € 61,71	  zł SZT 35
11603600 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  131,	  3	  drogowy,	  DN50,	  Kvs	  40,	  2''	  GW 120,10	  € 196,00	  zł SZT 10
11603700 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  132,	  3	  drogowy,	  DN50,	  Kvs	  40,	  21/2''	  GZ 120,10	  € 137,43	  zł SZT 1
11620300 Obrotowy	  zawór	  przełączający	  VRG	  231,	  3	  drogowy,	  DN32,	  Kvs	  16,	  1	  1/4''	  GW 53,10	  € 65,35	  zł SZT 1
11621400 Obrotowy	  zawór	  przełączający	  VRG	  231,	  3	  drogowy,	  DN40,	  Kvs	  30,	  1	  1/2''	  GW	  (11620400) 93,35	  € 99,85	  zł SZT 13
11621700 Obrotowy	  zawór	  przełączający	  VRG	  232,	  3	  drogowy,	  DN50,	  Kvs	  40,	  2	  1/4"	  GZ	  (11621000) 116,00	  € 148,42	  zł SZT 1
11640100 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  141,	  4	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  2.5,	  1/2''	  GW 47,00	  € 47,79	  zł SZT 5
11641700 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRG	  141,	  4	  drogowy,	  DN50,	  Kvs	  40,	  2",	  GW	  (11640700) 145,60	  € 247,00	  zł SZT 52
11660200 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRB	  141,	  4	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  4,	  3/4''	  GW 87,35	  € 98,25	  zł SZT 1
11661500 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  VRB	  143,	  4	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  4,	  CPF	  22	  mm 91,70	  € 102,95	  zł SZT 47
12000500 Siłownik	  Typ	  60,	  3-‐punktowy,	  24V	  AC,	  2	  min,	  5	  Nm	  (62M) 133,33	  € 91,81	  zł SZT 4
12000600 Siłownik	  Typ	  60,	  2-‐punktowy,	  24V	  AC,	  2	  min,	  5	  Nm	  (62R) 123,00	  € 115,52	  zł SZT 1
12000800 Siłownik	  Typ	  60,	  3-‐punktowy,	  24V	  AC,	  4	  min,	  5	  Nm	  (63,12100400) 114,79	  € 82,97	  zł SZT 3
12050200 Siłownik	  90,	  3-‐punktowe,	  24	  V	  AC,	  15	  s,	  5	  Nm	  (91) 136,50	  € 126,74	  zł SZT 1
12050600 Siłownik	  90,	  3-‐punktowe,	  24	  V	  AC,	  60	  s,	  15	  Nm	  (92) 136,50	  € 131,48	  zł SZT 11
12051300 Siłownik	  90,	  3-‐punktowe,	  24	  V	  AC,	  240	  s,	  15	  Nm	  (93) 136,50	  € 131,17	  zł SZT 5
121-‐01 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  3MG,	  3	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  0,6,	  1/2"	  GW 58,67	  € 38,79	  zł SZT 4
121-‐03 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  3MG,	  3	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  1,2,	  1/2"	  GW(11000400) 47,38	  € 19,93	  zł SZT 12
12520200 Siłownik	  ARA600,	  proporcjonalny,	  24	  V	  AC/DC,	  ARA	  659,	  45/120	  s 199,50	  € 320,00	  zł SZT 1
12700100 Regulator	  temperatury	  90K	  z	  siłownikiem,	  24	  V	  AC,	  60	  s 423,15	  € 456,97	  zł SZT 5
16052500 Adapter	  do	  siłownika	  Siemens 22,05	  € 40,58	  zł SZT 1
16053300 Adapter	  do	  zaworów	  mieszających	  VRG	  i	  VRB 8,50	  € 23,29	  zł SZT 1
17001700 Element	  wewnętrzny	  do	  zaworów	  3F 329,00	  € 230,79	  zł SZT 2
17003300 Zestaw	  naprawczy	  do	  zaworu	  4	  DROG.	  2" 75,39	  € 150,18	  zł SZT 1
17006800 Termostat	  do	  zaworu	  60st.C 34,00	  € 74,40	  zł SZT 4
17006930 Zestaw	  naprawczy	  do	  ESBE	  VRG	  802	  INSATS	  DN	  40/50 22,00	  € 16,85	  zł SZT 1
201 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4G,	  4	  drogowy,	  DN20,	  Kvs	  8,	  3/4"	  GW	  (11050800) 49,71	  € 35,23	  zł SZT 18
21001400 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLF	  135,	  3	  drogowy,	  DN32,	  16	  Kvs,	  kołnierzowy 203,00	  € 161,73	  zł SZT 2
21050800 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLD	  122,	  2	  drogowy,	  DN20,	  6.3	  Kvs,	  1	  1/4"	  GZ 86,00	  € 95,66	  zł SZT 1
21051000 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLD	  122,	  2	  drogowy,	  DN32,	  16	  Kvs,	  2"	  GZ 119,00	  € 160,41	  zł SZT 2
21051100 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLD	  122,	  2	  drogowy,	  DN40,	  25	  Kvs,	  2	  1/4"	  GZ	  [7711] 114,00	  € 125,77	  zł SZT 1
21202700 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLB	  135,	  3	  drogowy,	  DN80,	  Kvs	  100,	  kołnierzowy	  (7763) 371,69	  € 383,62	  zł SZT 1
21203200 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLB	  225,	  2	  drogowy,	  DN80,	  Kvs	  78,	  kołnierzowy 371,69	  € 383,63	  zł SZT 1
21251700 Grzybkowy	  zawór	  regulacyjny	  VLE	  132,	  3	  drogowy,	  DN25,	  Kvs	  10,	  1	  1/2"	  GZ 116,90	  € 208,08	  zł SZT 1
221 Obrotowy	  zawór	  mieszający	  4MG,	  4	  drogowy,	  DN15,	  Kvs	  2,5,	  1/2"	  GW 42,23	  € 32,39	  zł SZT 10
26100700 Śrubunek	  seria	  KTB	  112	  DN15	  G	  1"	  Rp1/2" 8,25	  € 12,63	  zł SZT 1
31500900 TGP	  ESBE	  VMB223	  35-‐60°C	  CPF22mm	  DN20	  0,6MPa 94,20	  € 86,62	  zł SZT 14
31800500 Miarkownik	  ciągu	  ATA	  10,	  zakres	  regulacji	  75-‐85	  st.C,	  3/4"	  GW 42,60	  € 45,41	  zł SZT 4
37051000 ESBE	  VTA	  922,	  zestaw	  części	  zamiennych	  38-‐65°C 25,00	  € 34,48	  zł SZT 4
403	  L Termostatyczny	  zawór	  mieszający	  20,	  reg.	  temp.	  20-‐40	  st	  C,	  CPF	  18	  mm	  (0918-‐134) 38,80	  € 24,31	  zł SZT 5
410	  L Termostatyczny	  zawór	  mieszający	  20,	  reg.	  temp.	  20-‐40	  st	  C,	  1/2"	  GZ	  (0918-‐134) 26,60	  € 29,91	  zł SZT 18
4605000112 Wtyczka	  z	  przewodem	  do	  zaworu	  VZA	  ESBE 15,00	  € 13,94	  zł SZT 1
463 Zawór	  temperaturowy	  TV,	  3-‐drogowy,	  1	  1/2"	  GW,	  72	  °C 75,60	  € 57,23	  zł SZT 3
5025 Zawór	  regulacyjno-‐pomiarowy,	  1"	  GW 69,50	  € 47,65	  zł SZT 1
5040 Zawór	  regulacyjno-‐pomiarowy,	  11/2"	  GW 158,60	  € 150,00	  zł SZT 2
5065 Zawór	  reg.	  pom.	  DN65 263,25	  € 150,00	  zł SZT 2
51000200 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  317,	  DN20,	  11/2"	  PF	  x	  1"	  GZ,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  45	  st.C 84,00	  € 120,00	  zł SZT 1
51000300 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  311,	  DN20,	  3/4"	  GW,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  60	  st.C 68,25	  € 120,00	  zł SZT 117
51000500 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  311,	  DN20,	  3/4"	  GW,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  80	  st.C 68,25	  € 111,00	  zł SZT 8
51001200 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  312,	  DN15,	  3/4"	  GZ,	  Kvs	  2,8,	  temp.	  otwarcia	  80	  st.C 68,25	  € 112,00	  zł SZT 1
51002200 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  317,	  DN20,	  11/2"	  PF	  x	  1"	  GZ,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  45	  st.C 84,00	  € 141,00	  zł SZT 133
51002300 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  317,	  DN20,	  11/2"	  PF	  x	  1"	  GZ,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  55	  st.C 84,00	  € 143,00	  zł SZT 2
51002500 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  317,	  DN20,	  11/2"	  PF	  x	  1"	  GZ,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  70	  st.C 84,00	  € 132,00	  zł SZT 4
51003200 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  318,	  DN20,	  1"	  RN	  x	  1"	  GZ,	  Kvs	  3,2,	  temp.	  otwarcia	  70	  st.C 80,85	  € 142,00	  zł SZT 18
51021000 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  511,	  DN32,	  11/4"	  GW,	  Kvs	  14,	  temp.	  otwarcia	  75	  st.C 92,40	  € 148,00	  zł SZT 105
51022400 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  512,	  DN32,	  11/2"	  GZ,	  Kvs	  14,	  temp.	  otwarcia	  75	  st.C 96,60	  € 145,00	  zł SZT 2
51025500 Zawór	  temperaturowy	  VTC	  531,	  DN25,	  1"	  GW,	  Kvs	  8,	  temp.	  otwarcia	  50	  st.C 204,75	  € 317,00	  zł SZT 3
55002000 Termoregulator	  LTC	  143,	  DN32,	  35	  mm	  CPF,	  50	  kW,	  temp.	  otwarcia	  60	  st.C 455,70	  € 706,00	  zł SZT 1
57000400 Termostat	  VTC	  931	  80	  st.C	  do	  VTC	  300 11,25	  € 24,00	  zł SZT 1
67	  M Siłownik	  67M	  230V/4min 133,33	  € 172,56	  zł SZT 1
7036 Zaw.grzyb.VLT3TA	  	  DN20	  3/4"Kvs	  6,3 88,00	  € 35,30	  zł SZT 1
7201 Siłownik	  typ	  200	  24V	  140s	  500N 238,00	  € 92,44	  zł SZT 1
7913 Siłownik	  typ230	  	  24V	  8mm/min	  	  1200N 549,00	  € 289,45	  zł SZT 1
92	  K2 Regulator	  temperatury	  90K,	  reg.	  temp.	  15-‐70	  st	  C,	  24	  V	  AC,	  15	  Nm,	  1	  min	  (92K2) 402,52	  € 136,36	  zł SZT 1

Podane	  ceny	  są	  cenami	  netto,	  należy	  do	  nich	  doliczyć	  podatek	  VAT

Jeśli	  w	  powyższym	  zestawieniu	  nie	  znalazłeś	  interesujących	  Cię	  produktów,	  SPRAWDŹ	  	  ofertę	  zaworów	  i	  siłowników	  ProControl	  produkcji	  AFRISO:
POBIERZ BROSZURĘ

Wyprzedaż	  magazynu	  ESBE,	  stan	  na	  dzień	  06.12.2012





Rabat	  od	  cen	  
katalogowych
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