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Bemutatjuk az új Thera-6 és V2000SX termosztatikus  
radiátorszelep családot



Bemutatjuk az új Thera-6 és V2000SX termosztatikus 
radiátorszelep családot élettartam garanciával*
A termosztatikus radiátorszelepek gyártásában több mint 45 éves tapasztalatunk van. Erre 
a mérnöki tudásra építve egy olyan, Európában előállított termékcsoport kínálunk, amely kiváló 
értéket jelent a nagykereskedők, tervezők és vevők számára egyaránt.

V2000SX termosztatikus radiátorszelep család

Minden esetre
A V2000SX termosztatikus radiátorszelepek valóban  
univerzálisak, és a radiátoros alkalmazások akár 90%-ához 
használhatók.

A többféle gyári térfogatáram előbeállítással ellátott, a változatok 
és csatlakozástípusok sokaságát biztosító V2000SX tökéletesen 
használható minden szerelvényhez az új épületektől kezdve a felújítási 
projektekig.

A normál európai minőségi szabványokat meghaladó, kiemelkedő 
szeleprugóerővel rendelkező termékcsoportot a tartósság 
figyelembe vételével terveztük. A V2000SX termékcsoportra  
élettartamra garanciát* nyújtunk.

Tudjon meg többet:
homecomfort.resideo.com/trv

Resideo Kft.
8800 Nagykanizsa
Dózsa György út 147.
Termékinformációk: 06 80 021 331
consumersupporthu@honeywellhome.com
homecomfort.resideo.com/hu

Megbízható térfogatáram-szabályozás 
a teljes élettartam alatt.

Thera-6 termosztatikus radiátorszelep-fej

Letisztult forma,  
elnyűhetetlen szerkezet
A Thera-6 termosztatikus radiátorszelep-fej karcsú és kompakt dizájnnal 
ugyanakkor a tartósságot szem előtt tartva porálló kivitelben az elszíneződéstől 
védett anyagból készül.

A külső nem minden, belül német gyártmányú tágulóelemmel rendelkezik, amely 
a kategóriájában a legjobb¹ hőmérséklet-szabályozást biztosítja, megfelelve az új 
EN215 szabvány legszigorúbb energiahatékonysági előírásainak.

A radiátorszelep-fejre élettartam garanciát nyújtunk.*

¹  A Keymark rendszer által tanúsított, hogy a felülvizsgált termék az európai EN 215 
szabványoknak megfelelő és a legjobb beállítási pontossággal rendelkezik.

*  A termék élettartama a gyártási dátumtól számított 10 év (Thera 6) / 15 év (V2000 sorozat). 
A termékre nyújtott önkéntes szavatosság részletes feltételeire a Resideo garanciális 
feltételek az irányadók.
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