
Mrozoodporna, prosta w obsłudze i gorąco polecana. 
Nowa armatura zewnętrzna POLAR II. Firmy SCHELL.
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Nowa generacja armatury
zewnętrznej � rmy SCHELL –
mrozoodporna i prosta w obsłudze 
dzięki innowacyjnemu
samoczynnemu napowietrzaniu.

POLAR II ułatwia życie użytkownikom: 
eliminuje uciążliwą czynność zamykania 
na czas zimy i opróżniania z wody 
wszystkich zaworów czerpalnych, 
umieszczonych na wszelkich przyłączach 
zewnętrznych w miejscach takich,
jak tarasy, garaże czy ogrody.

Armatura zewnętrzna nowej generacji 
SCHELL POLAR II jest odporna
nie tylko na mróz, ale i na długotrwałe 
użytkowanie. 
Powód: innowacyjne samoczynne 
napowietrzanie. Zapewnia ono 
automatyczne odwodnienie się tej 
armatury przy każdym jej zamknięciu. 
W armaturze POLAR II nie występuje 
zwykle stosowana uszczelka płaska,
lecz trwały o-ring.

Innowacyjne rozwiązanie, które znacznie 
redukuje czas przeznaczony 
na konserwację armatury. Wystarczy
po prostu wyjąć wrzeciono zaworu.

Pobór wody

Armatura opróżnia się samoczynnie

Armatura całkowicie opróżniona, zabezpieczona przed mrozem

MROZOODPORNA ARMATURA ZEWNĘTRZNA. FIRMY SCHELL.

Zimy przychodzą i odchodzą.
POLAR II pozostaje.

Zasada działania armatury POLAR II:



MROZOODPORNA ARMATURA ZEWNĘTRZNA. FIRMY SCHELL.

POLAR II.
Do wszelkich zastosowań.

Przykład montażu w wykończonej ścianie zewnętrznej

Rozwiązanie modernizacyjne: 
Kompletna armatura POLAR II.  
Jeśli w modernizowanym budynku 
ma zostać zainstalowany zewnętrzny 

Rozwiązanie dla budynku w stanie 
surowym: POLAR II Set.
Do instalacji zewnętrznego punktu
poboru wody w stanie surowym bu-

punkt poboru wody, wówczas właści-
wym rozwiązaniem jest kompletna 
armatura POLAR II. Podłączenie
do instalacji może nastąpić poprzez 

dynku najlepiej nadaje się POLAR II Set. 
Wcześniej zamontowany przepust 
ścienny jest instalowany w stanie 
surowym budowy. Po wykończeniu 

przyłącze gwintowane G 1/2 lub poprzez 
rurę miedzianą 15 mm. 
Wymagana grubość muru: min. 200 mm, 
długość zabudowy armatury: 480 mm.

fasady zewnętrznej przepust zostaje 
przycięty i powstaje przyłącze armatury. 
SCHELL POLAR II Set jest przeznaczony 
do ściany o grubości 200 – 500 mm.

Przykład montażu w stanie surowym budynku

Pokrętło COMFORT Kluczyk nasadowy

Wszystko pod najlepszą kontrolą. 
Nie tylko mróz.
Wszystkie armatury POLAR II są dostarczane
wraz z pokrętłem COMFORT oraz kluczem nasadowym.

Praktyczne,
ergonomiczne
i estetyczne w formie

Dla kontrolowanego 
poboru wody



POLAR II.
Zakres dostawy

SCHELL Polska Sp. z o. o.
Ul. Długosza 42-46
PL-51-162 Wrocław
Tel. 
Tel. 
Fax 
www.schell.pl

SCHELL GmbH & Co. KG
Armaturentechnologie
Raiffeisenstraße 31
D-57462 Olpe
Tel. +49(0)2761/892-0
Fax +49(0)2761/892-199
www.schell.eu

POLAR II. Zalety:

• Niezawodny: komfortowa 
ochrona przed szkodami 
spowodowanymi przez mróz 
przy wszystkich zewnętrznych 
punktach poboru wody
w miejscach takich jak: tarasy, 
garaże, ogrody

• Długowieczny: dzięki
uszczelnieniu typu o-ring
i zastosowaniu materiałów
najwyższej jakości

• Uniwersalny: dostarczany jako 
kompletna armatura lub jako 
Set, w każdym przypadku z lub 
bez napowietrzacza przewodu

• Praktyczny: POLAR II jest
z zasady dostarczany wraz
z głowicą na klucz nasadowy 
(dla kontrolowanego poboru 
wody) i pokrętłem COMFORT

• Łatwy w montażu:  osprzęt
instalacyjny (instrukcja dot. 
przycinania), wąż izolacyjny, 
owalna rozeta, zmienna, dosto-
sowana do warunków długość

• Wysokiej jakości: armatura
o powierzchni chromowanej
na mat

• Testowany: zgodnie z DVGW, 
VP 648, DVGW nr rejestr. CL0257

SCHELL POLAR II NP

CL 0257

SCHELL POLAR II NP SET

CL 0257

Wszystkie armatury są wyposażone
w niezbędny osprzęt instalacyjny, 
dzięki czemu są łatwe w montażu.

Zawór zwrotny „EB”

SCHELL POLAR II SCHELL POLAR II SET

Kompletna armatura
z napowietrzaczem przewodu

            zgodna z kombinacją 
zabezpieczającą DIN EN 1717 
(kategoria cieczy 3)
= zawór zwrotny (EB)
+ napowietrzacz przewodu (HB)

Kod wyrobu: 03 995 03 99

Kod wyrobu: 03 996 03 99

Kod wyrobu: 03 997 03 99

Kod wyrobu: 03 998 03 99

+48 71 364 35 51
+48 71 364 35 56
+48 71 364 35 45


