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SELECTRA › 
ZAWORY MODULACYJNE

Zapewniają precyzyjną, pozbawioną fluktuacji, 
natychmiastową regulację temperatury, bez konieczności 
stosowania silnika lub mechanicznie napędzanego zaworu 
dławiącego.

OPIS PRODUKTU

SERIA RVLM, RV, R & RS, 210 ORAZ 325 › 
REGULATOR CIŚNIENIA GAZU

Regulator z gniazdem zaworowym, systemem dźwigniowym, 
kompensacją ciśnienia wstępnego, serworegulacją i 
regulatorem ciśnienia zerowego do użytku w warunkach 
domowych, w rzemiośle i przemyśle, do zastosowań przy 
niskim i średnim ciśnieniu.

SERIA HF2000 ORAZ GF1000 › 
FILTR GAZU I POWIETRZA

Do ochrony instalacji przed zanieczyszczeniami armatur 
przyłączonych za nim. Do typowego zastosowania w 
urządzeniach AGD oraz w przemyśle kuchennym, grzewczym 
i palnikach przemysłowych.

SERIA EXA › 
ZAWORY MODULACYJNE

Do powtarzalnego sterowania procesami, przy minimalnej 
histerezie przez cały zakres regulacji. Seria EXA pracuje z 
charakterystyką liniową i wysoką dokładnością w szerokim 
zakresie przepływu. Wartości graniczne programuje 
użytkownik. Nowy EXA iQM© za pośrednictwem protokołu 
Modbus RTU do może współpracować z systemami 
automatyki.

EXA IQM 

NADEJDZIE 

WKRÓTCE!



SERIA CV › 
GAZOWE NASTAWNIKI WIELOFUNKCYJNE

Pojedyncze i podwójne zawory elektromagnetyczne 
odcinające ze zintegrowanym regulatorem ciśnienia.    
Do zastosowania w kotłach gazowych, palnikach,  
grzejnikach pomieszczeń, kominkach gazowych i dużych 
urządzeniach kuchennych.

SERIA GV ›
GAZOWE NASTAWNIKI WIELOFUNKCYJNE

Szeroki asortyment gazowych nastawników wielofunkcyjnych 
do sterowania palnikami zapłonowymi i głównymi.   
Te wyjątkowe systemy można dostosować do współpracy 
z wieloma urządzeniami, jak np. grzejnikami pomieszczeń, 
kominkami gazowymi, płytami grillującymi, zasobnikami wody 
lub piekarnikami. Wszystkie modele GV mają tę samą budowę 
podstawową z możliwością doposażenia w zdalne sterowanie.

SERIA GW40 ORAZ GW50 › 
ARMATURY GAZOWO-WODNE

Przystosowane do użycia w gazowych, przepływowych 
ogrzewaczach wody, zgodnych z DIN EN 26, wykorzystujących 
gazy wg EN437 i ciśnienie wody o wszystkich typowych 
wartościach. Serię GW można dostosować do specyfikacji OEM.

GV60 ›
SYSTEMY ZDALNEGO STEROWANIA 

System GV60 umożliwia współpracę ze zdalnym sterowaniem 
myfire Puck™, Symax® oraz aplikacją myfire®. Interaktywne, 
kolorowe grafiki w aplikacji ułatwiają i uprzyjemniają obsługę 
na smartfonie lub tablecie, a jednocześnie zapewniają 
nieograniczoną kontrolę nad ogrzewaniem gazowym.



E-FLAME › 
STEROWANIE SPALANIEM

Akumulatorowy system sterowania do całkowicie 
automatycznego sterowania powietrzem spalania w piecach 
opalanych drewnem i paliwami stałymi, zapewniający 
najwyższą wydajność. Dodatkowo, oprócz pracy w trybie 
automatycznym, posiada też możliwość obsługi ręcznej za 
pośrednictwem zdalnego sterowania (RF).

SERIA SENTRY GS › 
CZUJNIKI PRZEPŁYWU GAZU

Zaprojektowany do zamknięcia dopływu gazu w razie 
osiągnięcia predefiniowanego stopnia przepływu.   
Dostawcy gazu instalują czujniki przepływu gazu w 
charakterze aktywnego środka minimalizacji ryzyka szkód 
w razie uszkodzenia przewodu gazowego.

SERIA SENTRY GT › 
URZĄDZENIA ODCINAJĄCE AKTYWOWANE TERMICZNIE

Pomagają w odcięciu przepływu gazu w elementach 
nieodpornych na temperaturę. SENTRY GT samoczynnie 
odcinają dopływ gazu w przypadku wystąpienia temperatury 
z zakresu 92 – 100°C.

NASZA MARKA › 



 

O NAS › 
MAXITROL 

Jako uznany światowy producent postawiliśmy sobie 
zadanie przyspieszenia rozwoju technologii i wydajności 
systemów regulacji gazu. Tylko w minionych 10 latach 
Maxitrol Company zgłosiła ponad 60 patentów w 25 krajach.

Światowa siedziba Maxitrol mieści się w Southfield/
Michigan (USA). Europejska główna siedziba firmy mieści 
się w Thale (Niemcy). W tych miejscach skupiamy nasze 
zasoby do projektowania i wytwarzania produktów 
przeznaczonych do zbytu na całym świecie. Nasze zakłady 
produkcyjne mieszczą się w południowowschodnim 
obszarze Michigan i Thale, z regionalnymi biurami w 
Senden (Niemcy) i Abercynon (Wielka Brytania).

MEDIA SPOŁECZNOŚCIOWE › 
POZOSTAŃMY W KONTAKCIE

Śledź nas, aby otrzymywać ciekawe artykuły, aktualności o 
firmie i informacje o produktach.



Maxitrol Company 
23555 Telegraph Road
Southfield, MI 48033
USA

T: (+1) 248 356-1400
infoNA@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG
Warnstedter Str. 3
06502 Thale
Niemcy

T: (+49) 3947 400-0
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG 
Valleys Innovation Centre
Navigation Park
Abercynon, CF45 4SN
Wielka Brytania

T:  (+44) 1443 742-755
M: (+44) 7866 492-261
infoEU@maxitrol.com

Maxitrol GmbH & Co. KG
Industriestr. 1 
48308 Senden
Niemcy

T: (+49) 2597 9632-0
senden@maxitrol.com

© 2021 Maxitrol GmbH & Co. KG, Wszelkie prawa zastrzeżone. 
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