
Новата глава Thera-6 и серия клапани V2000SX

Произведен в Европа от компания с над 45 години опит в производството на TRV, 

тази серия обещава ненадминат стил и инженерно качество. 

Всъщност сме толкова уверени в качеството на продуктите си, че им даваме  

доживотна гаранция*.

Създадена да отговаря на поне 90% от радиаторните приложения,  

тази серия ще осигури спокойствие за вас и вашите клиенти.

Непрекъснат контрол на потока, цял живот. 

Научете повече на homecomfort.resideo.com/TRV

*  Експлоатационен животът 10 години (Thera-6) / 15 години (серия V2000) от датата на производство на продукта. 
Гаранцията е предмет на подробната гаранционна политика и условията за продажба на Resideo.

Подлежи на промяна. © 2020 Pittway Sarl. Всички права запазени.
Този документ съдържа информация, собственост на Pittway Sarl и свързаните с него дружества,  
и е защитена от авторското право и други международни закони. Възпроизвеждането или  
неподходяща употреба без изрично писмено разрешение на Pittway Sarl е строго забранено.  
Търговската марка Honeywell Home се използва под лиценз от Honeywell International Inc.

Непрекъснат 
контрол на потока, 
цял живот.
Гарантирано.*



Новата глава Thera-6 TRV

Термостатичната радиаторна глава Thera-6 е не само удивително компактна 

и с красив дизайн, но е и стриктно проектирана и изпитана за издръжливост, 

което я прави перфектният избор за жилищни отоплителни системи.

Нейният висок рейтинг на точност на контрола означава също, че отговаря 

на най-високите стандарти за енергийна ефективност на новия EN215.

Освен изработката за дълготрайност от материали с най-високо качество, 

радиаторната глава се покрива и от доживотна гаранция*.

Непрекъснат контрол на потока, цял живот. 

Научете повече на homecomfort.resideo.com/TRV

Непрекъсната 
производителност.

Гарантирано.*

*  Експлоатационен животът 10 години (Thera-6) / 15 години (серия V2000) от датата на производство на продукта. 
Гаранцията е предмет на подробната гаранционна политика и условията за продажба на Resideo.

Подлежи на промяна. © 2020 Pittway Sarl. Всички права запазени.
Този документ съдържа информация, собственост на Pittway Sarl и свързаните с него дружества,  
и е защитена от авторското право и други международни закони. Възпроизвеждането или  
неподходяща употреба без изрично писмено разрешение на Pittway Sarl е строго забранено.  
Търговската марка Honeywell Home се използва под лиценз от Honeywell International Inc.



Непрекъснат контрол 
на потока, цял живот.
Гарантирано.*

Новата серия вентили V2000SX

Серията термостатични радиаторни вентили V2000SX е истински 

многофункционална, подходяща за поне 90% от радиаторните приложения.

С разнообразие от предварителни програми за скорост на потока и 

покриваща голям набор модели и типове свръзки, V2000SX е идеална за всяка 

инсталация, от ново строителство до преустройство на стари проекти.

Тестван по-широко от изискванията на приложимите европейски 

стандарти за качество със здрава пружина, доказан дизайн и двойно 

уплътнение на Resideo, той е проектиран с оглед за издръжливостта. 

V2000SX се покрива също и от доживотна гаранция*.

Непрекъснат контрол на потока, цял живот. 

Научете повече на homecomfort.resideo.com/TRV

*  Експлоатационен животът 10 години (Thera-6) / 15 години (серия V2000) от датата на производство на продукта. 
Гаранцията е предмет на подробната гаранционна политика и условията за продажба на Resideo.

Подлежи на промяна. © 2020 Pittway Sarl. Всички права запазени.
Този документ съдържа информация, собственост на Pittway Sarl и свързаните с него дружества,  
и е защитена от авторското право и други международни закони. Възпроизвеждането или  
неподходяща употреба без изрично писмено разрешение на Pittway Sarl е строго забранено.  
Търговската марка Honeywell Home се използва под лиценз от Honeywell International Inc.


