Висококачествена арматура + Системи
„Regumat“ – станции за свързване на
топлинни източници с отоплителния кръг
Преглед на продукта

Въведение / Трипътен смесител със задвижващ мотор
„Regumat S/M3-130“ DN 20
Съдържание
2 Въведение / Трипътен смесител
		 със задвижващ мотор
		 „Regumat S/M3-130“ DN 20
3 „Regumat S/M3-130“ DN 25
4 „Regumat S/M3-180“ DN 25
5 „Regumat S/M3-180“ DN 25
		 къс модел
6 „Regumat S/M3-180“ DN 32
7 „Regumat S/M3-180 plus“ DN 32
8 „Regumat S/M3-220“ DN 40
9 „Regumat S/M3-280“ DN 50
10 „Regumat F-130/180“ DN 25
		 „Regumat FR-180“ DN 25
11		 „Regumat RTA-130“ DN 25
		 „Regumat RTA-180“ DN 25/DN 32
12 Регулатор на отоплителен кръг 		
		 „Regtronic RH“
14 Принадлежности за станции 		
		 „Regumat“
15 Разпределители/
		 хидравлични разединители

Станциите „Regumat“ на Oventrop съдържат всички компоненти, необходими за свързването на котела, помпите и
тръбопроводите.
Групите за свързване на котел на Oventrop
са първокласни продукти за отоплителната система, направени от месинг или
бронз. Производството е обект на непрекъснат качествен контрол. По този начин
се гарантира безпроблемна работа за дълъг период на експлоатация.
Всички станции на Oventrop „Regumat“ са
проектирани за налягане PN 10.
Предимства на станциите Regumat“
–– цялостни станции с подходящи компоненти за различни приложения
–– подаващата и връщащата линия на
повечето станции могат да бъдат
разменени на място
–– висока функционална сигурност и
компоненти без нужда от обслужване, благодарение на висококачествените материали

Трипътен смесител със задвижващ
мотор
смесването на потоците се постига
чрез завъртане на шпиндела на смесителния вентил.
–– еднаквопроцентовата характеристика на смесителя дава възможност
за смесване на потоците до еднакви
пропорции
–– оптимална точност на регулиране
–– избягват се колебанията в температурата в случай на промени в обемния дебит
–– по-ефективно поведение при частично натоварване

–– бърз монтаж
–– някои станции се доставят със скоба за стена
–– модулно разширяване с регулатор
на отоплителен кръг „Regtronic RH“
–– някои станции могат да бъдат оборудвани по избор с комплект за монтаж на топломер

Дължина на помпата: 130 mm
Връзка от страна на котела:
G 1 външ.р., плоско уплътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
G 1 външ.р., плоско уплътнение
Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра
–– Скоба за стена

„Regumat S-130“ DN 20 –
постоянен отоплителен кръг

„Regumat M3-130“ DN 20 –
смесен отоплителен кръг

Прод.
номер:

Модел

Прод.
номер:

Модел

1355051

без помпа

1355251

без помпа

1355057

с Grundfos ALPHA 2.1 15-60

1355257

с Grundfos ALPHA 2.1 15-60

1355059

с Wilo-Stratos PICO 15/1-6

1355259

с Wilo-Stratos PICO 15/1-6
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–– Трипътен смесител с възвратен вентил
и задвижващ мотор („Regumat M3-130“)
–– Тръба с възвратен вентил, както и паспарче („Regumat S-130“)
–– Универсална топлоизолация
–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic
RH“

„Regumat S/M3-130“ DN 25
Дължина на помпата: 130 mm
Връзка от страна на котела:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение
Продуктовите групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас)
–– Трипътен смесител със задвижващ мотор („Regumat M3-130“)
–– Тръба с възвратен вентил
–– Пас-парче („Regumat S-130“)
–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг
„Regtronic RH“
„Regumat S-130“ DN 25 –
постоянен отоплителен кръг

„Regumat S-130“ DN 25

Прод.
номер:

Модел

1355071

без помпа

1355074

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA

„Regumat M3-130“ DN 25 –
смесен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1355271

без помпа

1355274

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA

„Regumat M3-130“ DN 25 с високоефективна помпа

Модел без смесител

Модел със смесител

„Regumat
S-130“ DN 25

„Regumat
M3-130“ DN 25

7,4

4,3

Спирателна група
(без диференциален байпас)

X

X

Възвратен вентил

X

X

kvs-стойност

Трипътен смесител със задвижващ
мотор (подходящ за стандартни управления за котел)
Пас-парче

X
X
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„Regumat S/M3-180“ DN 25
със сферичен вентил за помпа
Дължина на помпата: 180 mm
Връзка от страна на котела:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение

„Regumat S-180“ DN 25, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас)
–– Скоба за стена
–– Тръба
–– Възвратен вентил („Regumat S-180“)
–– Трипътен смесител с възвратен вентил
и задвижващ мотор („Regumat M3-180“)
–– Задвижващ мотор с техника за бърз монтаж „Plug and Play“ („Regumat M3-180“)
–– Универсална топлоизолация
–– Сферичен вентил за помпа пред помпата
–– Пас-парче („Regumat S-180“)
–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic
RH“
–– могат да бъдат оборудвани по избор с
комплект за монтаж на топломер
„Regumat S-180“ DN 25,
със сферичен вентил за помпа –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1357070

без помпа

1357072

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA

1357073

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

„Regumat M3-180“ DN 25,
със сферичен вентил за помпа –
смесен отоплителен кръг

„Regumat M3-180“ DN 25 със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа, както и
предлаганият по избор допълващ комплект с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH“ (Прод.
номер 1357290)
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Прод.
номер:

Модел

1357270

без помпа

1357272

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA

1357273

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

„Regumat S/M3-180“ DN 25, къс модел
Дължина на помпата: 180 mm
Връзка от страна на котела:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
външ.р. G 1 ½, плоско упътнение
Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас)
–– Скоба за стена
–– Тръба („Regumat M3-180“)
–– Тръба с възвратен вентил („Regumat
S-180“)
–– Трипътен смесител с възвратен вентил
и задвижващ мотор („Regumat M3-180“)
–– Задвижващ мотор с техника за бърз монтаж „Plug and Play“ („Regumat M3-180“)
–– Универсална топлоизолация

„Regumat S-180“ DN 25, къс модел, с високоефективна помпа

–– Сферичен вентил за помпа пред помпата („Regumat S-180“)
–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic
RH“
„Regumat S-180“ DN 25, къс модел –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1357020

без помпа

1357027

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

1357029

с Wilo-Stratos PICO 25/1-6

„Regumat M3-180“ DN 25, къс модел –
смесен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1357220

без помпа

1357227

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

1357229

с Wilo-Stratos PICO 25/1-6

„Regumat M3-180“ DN 25, къс модел, с високоефективна помпа

Модел без смесител

Модел със смесител

„Regumat
S-180“ DN 25
къс модел

„Regumat
M3-180“ DN 25
къс модел

kvs-стойност

7

5,5

Спирателна група
(без диференциален байпас)

X

X

Възвратен вентил

X

X

Трипътен смесител със задвижващ
мотор (подходящ за стандартни управления за котел)
Универсална топлоизолация

X

X

X
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„Regumat S/M3-180“ DN 32
със сферичен вентил за помпа
Дължина на помпата: 180 mm
Връзка от страна на котела:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас)
–– Скоба за стена
–– Тръба с възвратен вентил
–– Трипътен смесител със задвижващ мотор („Regumat M3-180“)
–– Универсална топлоизолация
–– Сферичен вентил за помпа пред помпата
–– Пас-парче („Regumat S-180“)

„Regumat S-180“ DN 32, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH“
„Regumat S-180“ DN 32,
със сферичен вентил за помпа –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1355075

без помпа

1355076

с Grundfos ALPHA 2.1 32-60

1355079

с Wilo-Stratos PICO 30/1-6

„Regumat M3-180“ DN 32,
със сферичен вентил за помпа –
смесен отоплителен кръг

„Regumat M3-180“ DN 32, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

Модел без смесител

Модел със смесител

„Regumat
S-180“ DN 32

„Regumat
M3-180“ DN 32

9,8

8,1

Спирателна група
(без диференциален байпас)

X

X

Възвратен вентил

X

X

kvs-стойност

Трипътен смесител със задвижващ
мотор (подходящ за стандартни управления за котел)

X

Пас-парче

X

Универсална топлоизолация

X
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X

Прод.
номер:

Модел

1355275

без помпа

1355276

с Grundfos ALPHA 2.1 32-60

1355279

с Wilo-Stratos PICO 30/1-6

„Regumat S/M3-180 plus“ DN 32
със сферичен вентил за помпа
Дължина на помпата: 180 mm
Връзка от страна на котела:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас)
–– Скоба за стена
–– Тръба
–– Възвратен вентил
Новия
т

Regum
S-180
plus
DN 32

at

–– Трипътен смесител с възвратен вентил
и задвижващ мотор („Regumat M3-180
plus“)
–– Сферичен вентил за помпа пред помпата
–– Универсална топлоизолация
–– Пас-парче („Regumat S-180 plus“)

„Regumat S-180 plus“ DN 32, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

–– По избор може да бъде допълнена с регулатор на отоплителен кръг „Regtronic
RH“
„Regumat S-180 plus“ DN 32,
със сферичен вентил за помпа –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1355070

без помпа

1355080

с Grundfos MAGNA3 32-100

1355081

с Wilo-Stratos 30 1-10

„Regumat M3-180 plus“ DN 32,
със сферичен вентил за помпа –
смесен отоплителен кръг

Новия
т

Regum

at

Прод.
номер:

Модел

1355270

без помпа

1355280

с Grundfos MAGNA3 32-100

1355281

с Wilo-Stratos 30 1-10

M3-180
plu
DN 32 s

„Regumat M3-180 plus“ DN 32, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа
Модел без смесител

Модел със смесител

„Regumat
S-180 plus“ DN 32

„Regumat
M3-180 plus“ DN 32

25,0

15,0

Спирателна група
(без диференциален байпас)

X

X

Възвратен вентил

X

X

kvs-стойност

Трипътен смесител със задвижващ
мотор (подходящ за стандартни управления за котел)

X

Пас-парче

X

Универсална топлоизолация

X

X
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„Regumat S/M3-220“ DN 40
Дължина на помпата: 220 mm
Връзка от страна на котела:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
вътр.р. G 2
Помпените групи се състоят от:
–– Сферичен вентил за изолиране на подаващата линия с термометър и вентил
за източване/промиване
–– Сферичен вентил за изолиране на връщащата линия с интегриран възвратен
вентил, термометър и вентил за източване/промиване
–– Опорен елемент
–– Сферичен вентил за помпа с вентил за
източване/промиване
–– Трипътен смесител със задвижващ мотор („Regumat M3-220“)
–– Пас-парче („Regumat S-220“)
„Regumat S-220“ DN 40, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

–– Връщаща тръба
–– Универсална топлоизолация
„Regumat S-220“ DN 40 –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1358240

без помпа

1358251

с Wilo-Stratos 40/1-8

1358252

с Grundfos MAGNA3 40-100F

„Regumat M3-220“ DN 40 –
смесен отоплителен кръг

„Regumat M3-220“ DN 40, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа
Модел
без смесител

Модел
със смесител

„Regumat
S-220“ DN 40

„Regumat
M3-220“ DN 40

29,0

24,8

Сферичен вентил за изолиране на подаващата линия с
термометър и вентил за източване/промиване

X

X

Сферичен вентил за изолиране на връщащата линия с
интегриран възвратен вентил, термометър и вентил за
източване/промиване

X

X

Сферичен вентил за помпа с вентил за
източване/промиване

X

X

kvs-стойност

Трипътен смесител със задвижващ мотор
(подходящ за стандартни управления за котел)
Универсална топлоизолация
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X
X

X

Прод.
номер:

Модел

1358340

без помпа

1358351

с Wilo-Stratos 40/1-8

1358352

с Grundfos MAGNA3 40-100F

„Regumat S/M3-280“ DN 50
Дължина на помпата: 280 mm
Връзка от страна на котела:
G 2 външ.р., плоско уплътнение
Връзка от страна на отоплителния кръг:
вътр.р. G 2
Помпените групи се състоят от:
–– Сферичен вентил за изолиране на подаващата линия с термометър и вентил
за източване/промиване
–– Сферичен вентил за изолиране на връщащата линия с интегриран възвратен
вентил, термометър и вентил за източване/промиване
–– Опорен елемент
–– Сферичен вентил за помпа с вентил за
източване/промиване
–– Трипътен смесител със задвижващ мотор („Regumat M3-280“)
–– Пас-парче („Regumat S-280“)
„Regumat S-280“ DN 50, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа

–– Връщаща тръба
–– Универсална топлоизолация
„Regumat S-280“ DN 50 –
постоянен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1358540

без помпа

1358551

с Wilo-Stratos 50/1-12

1358252

с Grundfos MAGNA3 50-120F

„Regumat M3-280“ DN 50 –
смесен отоплителен кръг
Прод.
номер:

Модел

1358640

без помпа

1358651

с Wilo-Stratos 50/1-12

1358652

с Grundfos MAGNA3 50-120F

„Regumat S-280“ DN 50, със сферичен вентил за помпа пред високоефективната помпа
Модел
без смесител

Модел
със смесител

„Regumat
S-280“ DN 50

„Regumat
M3-280“ DN 50

29,3

25,1

Сферичен вентил за изолиране на подаващата линия с
термометър и вентил за източване/промиване

X

X

Сферичен вентил за изолиране на връщащата линия с
интегриран възвратен вентил, термометър и вентил за
източване/промиване

X

X

Сферичен вентил за помпа с вентил за
източване/промиване

X

X

kvs-стойност

Трипътен смесител със задвижващ мотор
(подходящ за стандартни управления за котел)
Универсална топлоизолация

X
X

X
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„Regumat F-130/180“ DN 25
„Regumat FR-180“ DN 25
„Regumat“ – станции за термично регулирани повърхностни отопления.
Комплектите с управление с фиксирана стойност служат за регулиране на
температурата в подаващата линия и
за ограничаване при комбинирано радиаторно/подово отопление.
Корпусът на високоефективната помпа
на модела „Regumat FR-180“ е от неръждаема стомана/бронз с цел противодействие на риска от корозия в случай на свободен кислород, свързан със системата.
Електрическият сензор, прикрепен към
тръбата служи като предпазно устройство
съгласно DIN EN 1264-4. Високоефективната помпа се изключва автоматично, когато температурата превиши настроената, а след понижаване на температурата
се включва отново.
Предимства на станциите „Regumat
F/FR“
–– предварително монтирана свързваща група с високоефективна помпи с
дължина 130 или 180 mm
–– включена топлоизолация от EPP
„Regumat F-180“ DN 25 с електрически регулатор, прикрепен към тръбата

–– сензор, интегриран в подав. линия
–– електрическият регулатор, прикрепен
към тръбата предпазва от превишаване на допустимите температури
–– 	лесен монтаж чрез комплекти преходи
Помпените групи се състоят от:
–– Спирателна група с два сферични вентила и два термометъра (без диференциален байпас) и връзка за потопяем
сензор
–– Температурен регулатор с потопяем
сензор, регулируем диапазон 20-50°C
–– Тръба с възвратен вентил
–– Трипътен смесителен вентил
–– електронен регулатор, прикрепен към
тръбата
–– топлоизолация
„Regumat F-130“ DN 25
Прод. №

Модел

1354171

без помпа

1354166

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKA

„Regumat F-180“ DN 25

„Regumat FR-180“ DN 25 с топлообменник от неръждаема стомана
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Прод. №

Модел

1354270

без помпа

1354274

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

1354276

с Wilo-Stratos PICO 25/1-6

1354272

без помпа и термостатичен температурен регулатор

1354070

без помпа и сферичен вентил за
помпа

„Regumat FR-180“ DN 25
Прод. №

Модел

1354087

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60N

1354097

с Wilo-Stratos PICO 25/1-6 RG

„Regumat RTA-130“ DN 25
„Regumat RTA-180“ DN 25/DN 32
За свързване на котли на твърдо гориво (напр. котел на пелети, на дърва,
котел на пелети или на дърва с въвеждане на вода) със система с буферен
резервоар.
Температурата във връщащата линия към
котела е минимум 55°C и така е над точката на оросяване. Тя предотвратява от
образуване на кондензационен катран.
При пускане в експлоатация водата в кръга на котела протича в къс контур, през
байпаса и се връща в котела. След достигане на температура във връщащата линия 55°C, смесителният вентил се отваря.
Предимства на станциите „Regumat
RTA“
–– предварително монтирана свързваща група с високоефективни помпи
с дължина 130 или 180 mm
–– включена топлоизолация от EPP
–– сензор, интегриран във връщащата
линия
„Regumat RTA-180“ DN 25 с високоефективна помпа

–– поради термичното натоварване високоефективната помпа е интегрирана във връщащата линия
–– лесен монтаж чрез комплекти преходи
Помпените групи се състоят от:
–– Сферичен вентил с термометър
–– Трипътен смесителен вентил
–– Температурен регулатор с потопяем
сензор, регулируем диапазон 40-70 °C
–– Тръба с възвратен вентил
–– Сферичен вентил с термометър и връзка за потопяем сензор
–– Топлоизолация
„Regumat RTA-130“ DN 25
Прод. №

Модел

1354580

без помпа

1354587

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6 RKC

1354586

с Grundfos ALPHA 2.1 25-60

„Regumat RTA-180“ DN 25
Прод. №

Модел

1354692

без помпа

1354691

с Wilo-Yonos PARA RS 25/6

„Regumat RTA-180“ DN 32
„Regumat RTA-180“ DN 32 с високоефективна помпа

Прод. №

Модел

1354571

с Wilo-Yonos PARA RS 30/6 RKC
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Регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH“
Регулиране на температурата в подаващата линия на отоплителната система в зависимост от атмосферните
условия

Регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH“

Регулатор
на
отоплителен
кръг
„Regtronic RH” – регулиране на температурата в подаващата линия на отоплителна система в зависимост от атмосферните условия чрез изискване от
топлообменник и/или смесител (напр.
„Regumat M3“ с трипътен смесител). Регулаторът на отоплителния кръг може да
регулира един смесен и един постоянен
отоплителен кръг с изискване за топлина.
Може да се разшири до 6 смесени и 6 постоянни отоплителни кръга.

Допълващ модул „Regtronic EM“

Предимства на „Regtronic RH“

ErP-класификация на регулатора на отоплителен кръг „Regtronic RH“
Прод.
номер

1152083

Регулатори

„Regtronic RH“

необходими принадлежности
Кабел за адаптор
Прод. номер 1152086

Управление на котел
модулиращо (0-10 V)
X

Кабел за адаптор
Прод. номер 1152086

1152080

12

„Regtronic RH“
с вкл. дистанционна
настройка със сензор
за стайната температура

X

X

2x сензор за стайната
температура
Прод. номер 1152095
Кабел за адаптор
Прод. номер 1152086

Вкл./
Изкл.

X

X

ErP %

клас

2,0

II

1,5

III

4,0

VI

3,5

VII

5,0

VIII

–– възможни са различни видове регулиране на отоплителните кръгове (в
зависимост от атмосферните условия, фиксирана стойност и стайна
температура)
–– предварително програмирани стандартни приложения и многобройни
избираеми функции
–– модулно разширяване с до пет
„Regtronic EM“
Допълващ модул „Regtronic EM“ –
За разширяване на регулатора на отоплителен кръг „Regtronic RH“ с 6 сензорни входа и 6 релейни изхода. По
този начин могат да бъдат управлявани
допълнителни смесени или постоянни
отоплителни кръгове. Към регулатора за
отоплителен кръг „Regtronic RH“ могат да
бъдат свързани до пет разширяващи модула. В доставката е включен един сензор за прикрепяне към тръбата РТ 1000.

Регулатор на отоплителен кръг „Regtronic RH“

Разширение на системата

oventrop

Външен
сензор

„Regtronic EM“

Regtronic RH

„Regtronic RH“
oventrop
oventrop

Regtronic
Regtronic

S-bus

Изискване за топлина
oventrop
oventrop
Regtronic

oventrop

oventrop

Regumat

Regtronic RH

Regumat

Regtronic RH

oventrop
oventrop
Regtronic
Regtronic

Regtronic
Regtronic

oventrop

Regtronic

oventrop

oventrop

Regumat

Regumat

oventrop

Regtronic

oventrop

Regumat

oventrop

Сензор за котел

„Regumat S“

Regtronic RH

oventrop

Regtronic RH

oventrop
Regumat

„Regumat M3“
oventrop
Помпа отопл.кръг 2
Regumat

Смесител за отопл. кръг ИЗКЛ.
oventrop

Regtronic RH

oventrop

oventrop

Regumat

oventrop
oventrop

Regumat

Смесител за отопл. кръг ВКЛ.

Regtronic
Regtronic

Помпа отопл.кръг 3

Помпа отопл.кръг 1

Regtronic RH

„Regumat S“

ntrop

безпотенциално реле

oventrop

oventrop
oventrop

oventrop
oventrop

Regtronic
Regtronic

oventrop

„Regumat M3“

Regtronic RH

oventrop

Regtronic

Помпа отопл.кръг 4

oventrop

oventrop

Regumat

oventrop
oventrop

Regumat

Regtronic
Regtronic

Смесител за отопл. кръг ИЗКЛ.
oventrop

Regtronic

oventrop
Regumat

oventrop
Regumat

oventrop
oventrop

Смесител за отопл. кръг ВКЛ.

Regtronic
Regtronic

Разпределители

Разпределители
oventrop

„MSM-Block“

Regtronic

oventrop
Regumat

oventrop
Regumat

Котел

Разширение на системата

Представяне на системата „Regtronic RH“ с допълващ модул „Regtronic EM“ за допълнителни функции
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Принадлежности за станции „Regumat“
Топлообменник от неръждаема стомана
с топлоизолация и предпазна група за
модулно допълване на „Regumat“ DN 25.
Предпазен блок за котел „MSM-Block“
за отоплителни инсталации със затворени кръгове съгласно DIN EN 12828 с мощност до 50 kW. „MSM-Block“ се състои от:
Свързващ блок от месинг, манометър,
бърз обезвъздушител от месинг с автоматично изолиране, диафрагмен предпазен вентил 3,0 bar и изолация. Модели:
Връзка с вътр.р. Rp 1 и връзка с външ.р.
G 1, плоско уплътнение.
Топлообменник с предпазна група

Предпазен блок за котел „MSM-Block“

Трипътните вентили „Tri-CTR“ са както
с функция на разпределителен, така и на
смесителен вентил. Трипътните разпределителни и смесителни вентили могат
да се използват в комбинация с температурни регулатори или задвижващи устройства на Oventrop.
Комплект за монтаж на топломер за
„Regumat S/M3-180“ DN 25

Трипътен вентил „Tri-CTR“

Комплект за монтаж на топломер

със сферичен вентил за помпа с интегрирана връзка за температурен сензор и
необходимите адаптори (M 12 x 1,5).
Подходящи за топломер G ¾, 110 mm
или G 1, 130 mm.
Вентил за разширителен съд „Expa-Con“
с пломба, за контрол, обслужване и евентуална подмяна на диафрагмени разширителни съдове.
Месингов сферичен вентил „Optiflex”с
външна или вътрешна резба, самоуплътняващ, с контрагайка, ръкохватка с ограничител, с мека връзка и капачка.

Вентил за разширителен съд „Expa-Con“

Месингов сферичен вентил „Optiflex“

Бронзов филтър
с единично или двойно сито (за фино
филтриране), сито от неръждаема хромникелова стомана.
Възвратни вентили
Възвратни вентили от бронз, месинг, с
FKM уплътнение от за хоризонтален и
вертикален монтаж. Месингови възвратни вентили с или без автоматичен обезвъздушител, с вътрешна/външна резба
или фланцова връзка.

Бронзов филтър
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Възвратни вентили

Разпределители/ хидравлични разединители
Разпределители с изолация и скоби за
стена, за свързване на до 8 отоплителни
кръга.
Комбинирани хидравлични разединители/разпределители „HydroFixx“ DN 25
с изолация и скоба за стена, компактна
конструкция от стомана, за свързване на
2 или 3 станции „Regumat“.

Разпределители с изолация

„HydroFixx“ DN 25

Комбинирани хидравлични разединители/
разпределители „HydroFixx“ DN 40/50 с
изолация. Компактна конструкция от стомана, за свързване на 2 или 3 станции
„Regumat“.
Модулен разпределител за „Regumat“
DN 25 – модулно изградена отоплителна
система с разпределител:
–– може да бъде разширен впоследствие
–– от страна на кръга на котела и на отоплението могат да бъдат монтирани до
6 станции 6 „Regumat“
Хидравлични разединители от стомана с изолация. За хидравлично разединяване на отоплителния кръг и кръга на
котела.

„HydroFixx“ DN 40/50

Модулен разпределител за „Regumat“ DN 25

„MonoFixx“ за „Regumat“ DN 25
от стомана, с изолация и скоба за стена.
За хидравлично разединяване на отоплителния кръг и кръга на котела.

Хидравлични разединители

„MonoFixx“ за „Regumat“ DN 25
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Възможни са технически промени.
Частни лица могат да закупят
продуктите от дистрибутори.

Търговско представителство
в България:
Бул. Д-р Г. М. Димитров 62
1172 гр. София
Телефон +359 2 961 57 10
E-Mail
mail@oventrop.bg
Internet www.oventrop.bg

Oventrop GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Телефон +49 2962 82 0
Факс
+49 2962 82 400
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
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