ÉS MOTOROK
ROTARY MIXING VALVES AND ACTUATORS
2 KEVERŐSZELEPEK

3 DISTRIBUTION GROUPS AND HEATING COMPONENTS

KERINGTETŐ EGYSÉGEK ÉS ALKATRÉSZEI
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NAPKOLLEKTOROS
RENDSZEREK
SOLAR SYSTEM COMPONENTS

ÉS MOTOROK
ZONE VALVES
5 ZÓNASZELEPEK

6 SZELEPEK
AIR VENT VALVES

LÉGTELENÍTŐ

www.barberi.it
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SZENNYSZŰRŐK
IMPURITY COLLECTING FILTERS

GOLYÓSCSAPOK
BALL VALVES AND COCKS

MONOBLOKK ELZÁROK
MONOBLOCS

CSATLAKOZÓK
FITTINGS

OEM TERMÉKEK
OEM ARTICLES

KERINGETŐ EGYSÉGEK
KIEGÉSZÍTŐI ÉS ALKATRÉSZEI

Distribution groups and
heating components

Változtaható szerelési pozíció a Reversible positions no
csőkereszteződés elkerülésére pipes intersection
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dal 1954
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made in Italy

Via Monte Fenera, 7
13018 VALDUGGIA (VC) ITALY
Tel. 0039 0163 48.284
Fax 0039 0163 48.287
e-mail: barberi@barberi.it
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By-pass szeleppel
with by-pass

11

12

DN 25

DN 32

Széles szivattyú és
motorválaszték
Different pumps and
actuators available

V34.DN25
Horizontális osztó-gyűjtő, szigetelt
Distribution manifold “Up/Down”
DP00069-A 26072017
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TERMOSZTATIKUS
VISSZACSAPÓ SZELEPEK
KEVERŐSZELEPEK
CHECK VALVES AND
THERMOSTATIC MIXING VALVES
FOOT VALVES

“Komfort és kényelem,
a házi vízellátás teljes
vezérlése”

21M.01
Hidraulikus váltó szigeteléssel vízszintes és függőleges elhelyezés,

kompakt méret:
250x200mm

Hydraulic separator with thermal
insulation, horizontal / vertical use

very compact
250x200 mm

A cég műszaki osztálya terveket készít:
• gáz-vegyes tüzelésű kazán és hőszivattyú
gyártóknak
• komplett rendszerek gyártóinak

A department of the company completely
dedicated to the design for:
• boiler and solid fuel boilers manufacturers,
heat pumps
• manufacturers of complete systems

Saját tevékenységek:
• rajzok, tervek készítése
• prototipusok gyártása,
• tesztelése és értékelése
• gyártás előkészítés
• gyártás

Processes within the company:
• design and development of the project
• prototyping
• test and report
• industrialization
• production

dal 1954

made in Italy

“Comfort and Quality,
home water all under control”

15 perc
telepítési idő

15 minutes

installation time
Design fedő burkolat
Cover design
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KERINGTETŐ EGYSÉGEK KIEGÉSZÍTŐI Distribution groups and
ÉS ALKATÉRSZEI
heating components

DN 25

MOTORS KEVERŐ SZELEPEK:

DN 32

• Háromjáratú
• Négyjáratú
• Keverő szelepek karimás csatl.
• Állítómotorok

TERMOSZTATIKUS KEVERŐ
SZELEPEK

Mixing valves and
actuators

• Szilárd tüzelésű kazánokhoz
• Napkollektoros rendszerekhez
• Használati melegvízhez
• Fűtési rendszerekhez

3-Ways mixing valves • 4-Ways
• vertical mixing valves
• flanged mixing valves • actuators

Thermostatic
mixing valves

L

• for solid fuel boiler
• for solar system
• for potable water
• for heating systems

Аrt. V17
Аrt. 475

01G.DN25/DN32
Keverés nélküli
egység
Direct distribution
group - reversible

02G.DN25
Keverő egység,
termosztatikus keverő
szeleppel
Distribution group with
thermostatic regulation
- reversible

03G/05G.DN25
Keverő egység, motoros
keverő szeleppel
Distribution group with
actuated mixing valve

07G.DN25/DN32
09G.DN25
Keverő egység, motoros
keverő szeleppel
Distribution group with
actuated mixing valve
- reversible

14G.DN25
Visszatérő hőmérkséklet
emelő egység,
termosztatikus keverő
szeleppel
Distribution group for solid
fuel boiler - reversible - to be
used as anti-condensation

Аrt. V07.AB
4 járatú keverő
szelep műkődése
4-ways
mixing working way

Аrt. 461
Аrt. 450

Аrt. P11.L2

Аrt. 07G

Аrt. 01G

L

Аrt. W28

Аrt. V34.DN25
Аrt. 21M.01

P72
Hőszigetelt osztó-gyűjtő fali tartóval
Distribution manifold with thermal
insulation

P74
Hőszigetelt osztó-gyűjtő beépített
hidraulikus váltóval, fali tartóval
Distribution manifold with integrated
hydraulic separator, thermal insulation

V34.DN25
Többszörös, hőszigetelt osztó-gyűjtő,
fel/le (up/down), rögzítő elemekkel és
csatlakozóval az alsó egységhez
Distribution manifold “Up/Down”

Аrt. P04.L2

woody

Аrt. V07.AB

Аrt. M03.3

Аrt. 460
Аrt. P27T
21M.01
Hőszigetelt hidraulikus váltó,
vizszintes/függőleges
Hydraulic separator with thermal
insulation, horizontal / vertical use

250x200 mm
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Art. 22M.01
Hőszigetelt Hidraulikus váltó
Hydraulic separator with thermal
insulation

Аrt. V13

3 járatú keverő
szelep működése
3-ways
mixing working way

•
•

Аrt. M04

•
•
•

Áramlás
Flow

>

=

<
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Аrt. M01

Аrt. P52

Аrt. P51 / Аrt. P88
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Termosztatikus szelep
belső hőmérséklet
érzékeléssel
Egyszerű telepítés és
beállítás
Gyors reagálás a
hőmérséklet és nyomás
változásra
Állandó hőmérséklet
Vízkő jelenlétében is
tökéletes zárást és mozgást
biztosító tömítések

•
•
•
•
•

Costant temperature
Temperature sensor
integrated in the valve
Simple and adjustable
installation without
electrical equipment
Speedy response to pressure
and temperature variations
Seals that ensure perfect
sealing and sliding even in
the presence of limestone
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