
 

CENNIK DETALICZNY FIRMY ALFA TERM 

Obowiązuje od 01.02.2023 

 
  Koszt transportu towaru dla paczki wynosi 25 zł. Zlecenia  będą realizowane w terminie do 

7 dni od daty zamówienia. W przypadku przedłużenia tego terminu odbiorca będzie informowany o 

nowym terminie telefonicznie lub e- mailem. 

 Poniższe ceny są cenami zakupowymi brutto i zawierają 23% podatku VAT. Dystrybutor 

zastrzega sobie prawo do zmian cen  i asortymentu. 

Niniejsze informacje nie stanowią oferty handlowej w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego. 

 

Konto: 

MultiBank 84 1140 2017 0000 4202 0745 3394. 

Tel/fax 042 681 81 81; 783 863 741 ( Pon – Pt  9:30-17 ) 

e-mail alfaterm@alfaterm.pl 

 

 

Akcesoria do kominków z płaszczem wodnym i kotłów stałopalnych 

 

 

 

Automatyka sterująca 

 
 

TC 110 – sterownik 1 SONDA ( c.o. przepustnica )  650,00 zł 

TC 110 serv – sterownik 1 SONDA ( c.o. ) 600,00 zł 

TC 120 – sterownik 2 SONDY ( c.o. i c.w.u. lub bufor, 

przepustnica ) 

850,00 zł 

  

AIRMatic Standard    -  sterownik TC 110 + przepustnica  850,00 zł 

AIRMatic Comfort      - sterownik TC 120 + przepustnica  1050,00 zł 

Przepustnica z siłownikiem 380,00 zł 

Sonda pomiarowa centralki 90,00 zł 
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Zabezpieczenia instalacji – naczynia z zaworem 

pływakowym i króćcami dn 25 
 

 

NWP 19l –naczynie wzbiorcze układu otwartego z blachy 

kwasoodpornej - prostokątne 

400,00 zł 

 

 

 

 

 

 

Elementy instalacji 

 

 

Z2S DN 20 SR - Zawór dwudrogowy z siłownikiem 3/4” 

i śrubunkiem GZ GZ 

520,00 zł 

Z2S DN 25 SR - Zawór dwudrogowy z siłownikiem 1” 

i śrubunkiem GZ GZ 

540,00 zł 

Z3S DN 20 SR - Zawór trzydrogowy z siłownikiem 3/4” 

i śrubunkiem GZ GZ 

620,00 zł 

Z3S DN 25 SR - Zawór trzydrogowy z siłownikiem 1” 

i śrubunkiem GZ GZ 

660,00 zł 

Z3SM DN 20  - Zawór trzydrogowymieszający z siłownikiem 

3/4” 

580,00 zł 

S 220 – Siłownik do zaworu 220V 420,00 zł 

  

  

 

 

UWAGA!!!! 

Zawory występują z dwoma rodzajami siłowników: 

 

Jedno sygnałowe – działają jak zawory ze sprężyną powrotną, wymagają 

sterownika podającego jedno napięcie ( drugie podajemy z sieci ) 

 

Dwu sygnałowe – wymagają sterownika podającego dwa napięcia np.: TC120; 

jeden sygnał zamyka, drugi otwiera daną ścieżkę przepływu. 

W każdym przypadku prąd pobierany jest tylko podczas przełączania się 

zaworu. 

 Przy zamówieniu proszę określić typ siłownika 


