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uzav t  ozdělovač p vodu i sběrač 
zpátečk  jsou v roben  z ušlechtilé oceli 
s jednostrann m p ipojen m s vnějš m 
závitem a ploch m těsněn m

ozdělovače topn ch okruh  t pu  
mohou b t napojen  na s stém podle 
volb  bu  vpravo, vlevo nebo st davě  

 rozdělovač  t pu om ort jsou 
stupnice pr toku viditelné z obou stran a 
namontované na p vod, č mž je 
redukováno jejich zanesen  topn m 
médiem  ineárn  nastaven  na plášti 
stupnice zlepšuje p esnost odečtu 
u mal ch a st edn ch pr tok  m je 
umožněna velmi p esná p edre ulace 
pr tok  dle projektu  okud rozdělovač 
nen  montován do sk ně, m žeme jej 
namontovat i p mo na ze , p ičemž 
konzol  s osov m p edsazen m je nutno 
objednat zvláš

Rozdělovače topných okruhů

Rozdělovače podlahového 
vytápění 

šechn  komponent  rozdělovače 
ch tz jsou spolu dokonale sladěn , ct  

s stémovou koncepci ve spojen  se 
sk němi rozdělovače a jsou použitelné 
pro s stém  plošného v tápěn  a 
chlazen  Z kompaktn ch rozměr  a 
vertikáln ho posunut  uspo ádán  p vodu 
a zpátečk  jednotliv ch topn ch okruh  
v pl vá n zká stavebn  hloubka a snadná 
instalace rozdělovače t pu  Dalš mi 
v hodami jsou minimáln  hloubka sk ně, 
p ehledné veden  otopn ch trubek a 
snadná montáž pohon  D k  
p edmontovan m konzol m rozdělovače 
s obj mkami v proveden  s tlumen m 
hluku je možno snadno zavěsit 
rozdělovač do sk n  t p   ,   
a   onzol  umož uj  nastavit 
p esnou pozici rozdělovače, kter  se 
pomoc  kulov ch uzávěr  napoj  na 
p vodn  potrub  ro bočn  napojen  
sk ně   slouž  pr chodk  kr té 
plastov mi v čk , což umož uje sjednotit 
montážn  v šk  p vodu a zpátečk

ozdělovače topn ch okruh  
podlahového v tápěn  jsou v zásadě 
vžd  dodáván  v proveden  om ort 

 Napojen  otopn ch trubek topn ch
okruh  se provede pomoc  svěrn ch
adaptér  pro trubk  z umělé hmot  nebo
trubk  v cevrstvé

dvzduš ovac  a v pouštěc  ventil je 
inte rován  ažd  topn  okruh je 
nastaven podle v počteného pr toku a 
lze ho p padně na zpátečce a na p vodu
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Rozdělovače topných okruhů 

Rozdělovač typu Komfort 90-3

Rozdělovač (přívod) DN 25
❙ se zabudovan mi,

uzav rateln mi ukazateli
pr toku ,   ,5 l min

❙ červené označen  pro
uspo ádán  konzol

❙ v robeno z ušlechtilé oceli
❙ s unkc  odvzduš ovac  a

v pouštěc

Sběrač (zpátečka) DN 25
❙  se zabudovan mi, uzav rateln mi

jemn mi ventil
❙ ručn  ochranné v čko a adaptér se 

závitem pro montáž termopohon  
  ,5 mm

❙ s unkc  odvzduš ovac  a v pouštěc

ZPÁTEČKA

PŘÍVOD

9

520

2

170

3

220

4

270

5

320

6

370

7

420

8

470

10

570

11

620

12

670

13

720

14

770
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Z pozinkované ploché oceli, se závěsem na lištu, stavěcím 
šroubem a hluk tlumící objímkou pro uložení tělesa rozdělovače a 
sběrače DN 25

Konzoly pro rozdělovače jsou připraveny k instalaci ve skříni 
rozdělovače, pouze pro montáž na stěnu je nutné konzoly 
objednat samostatně

Vestavná sada pro instalaci měřiče tepla

❙ edmontovaná a p ipravená, kompaktnı ́provedenı ́pro
mě iče se závitem    stavebnı ́délka  mm a 
mě iče se závitem    stavebnı ́délka  mm,

❙ lombovatelná p esuvná matice pro mě ič tepla, jıḿka pro
p ıḿé ponorné čidlo     na p ıv́odu i zpátečce, vč   
ks kulov ch kohout

Sada kulových kohoutů 1" IG / 1" IG

estává z mosazného kulového kohoutu na p ıv́odu a 
zpátečce, vhodné pro rozdělovač, s ovládacı ́páčkou, včetně 
těsněnı́

Sada rozšíření pro rozdělovač 1"

estává se z rozš en  p vodu a zpátečk

Kulový kohout „mini“

 napojenı́ na p ipojovacı́ hrdla rozdělovače se závitem  urokonus

Rozdělovače topných okruhů

Příslušenství pro rozdělovač typu 90-3

Sada konzol pro rozdělovač typu Komfort 90-3

estavná sada pro svislou montáž

estavná sada pro vodorovnou montáž
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Teploměr zpátečky

 napojenı ́na p ipojovacı ́hrdla rozdělovače se závitem  urokonus, tělo
z poniklované mosazi, teplotn  rozsah 5  

Regulační sada průtočného množství 1"

Z mosazi, sestává z re ulačnıh́o ventilu s inte rovan m 
ukazatelem pr toku a kulového kohoutu

ro v re ulovánı ́a uzav enı ́rozdělovače, rozsah nastavenı́  
 l min , hodnota kvs ,5 m hod

Přepouštěcí regulační ventil pro rozdělovač

 montáži na rozdělovač
❙ nastaviteln  di erenčn  tlak 0,05-0,35 bar

Adaptér svěrný 3/4"

hodn  pro rozdělovač t pu 
estává se z  opěrného pouzdra, 

svěrného kroužku a p evlečné matice

 

❙ 12 x 1,5 mm pro trubku   5
❙ 14 x 2 mm pro trubku 
❙ 16 x 2 mm pro trubku 
❙ 17 x 2 mm pro trubku 
❙ 20 x 2 mm pro trubku 2
❙ 25 x 2,3 mm pro trubku 

❙ 14 x 2 mm pro trubku tri o le , kroužek
❙ 16 x 2 mm pro trubku tri o le , kroužek 

Rozdělovače topných okruhů
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ozdělovače jsou dodáván  
s p slušn mi sadami kulov ch 
ventil  onzol  jsou um stěn  ve 
sk n ch rozdělovače

imontujte napouštěc  ventil na p vod  
POZOR: mus  b t namontováno p ed 
montáž  upev ovac ch obj mek

Montáž

Do upev ovac ch obj mek 
vsa te umové tlumiče

bj mk  um stěte vlevo a vpravo vedle 
lo a ch tz

Dalš  dva umové tlumiče pevně 
vtlačte z druhé stran  rozdělovače pod 
obj mk

ed p ipojen m na konzol  
odšroubujte z rozdělovače 
kr tk

Rozdělovače topných okruhů



7

Montáž

Namontujte těsněn  a 
kulové uzávěr

ipravte smontovan  rozdělovač 
k zavěšen  do sk ně

su te obj mk  do p ipraven ch otvor  v konzol ch
POZOR: nutné provézt před montáží do skříně rozdělovače

Na druhé straně p ipevněte obj mk  pomoc  upev ovac ch šroub  a pevně dotáhněte

Rozdělovače topných okruhů
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Montáž

ed upevněn m do sk ně povolte 
šroub

Zavěste s stém rozdělovače do 
sk ně a utáhněte šroub

Našroubujte p evlečnou matici
2 Nasa te na trubku svěrn  
kroužek

sa te vnit n  d l
ipravte otopnou trubku svěrná 

spojka

5  evně dotáhněte
POZOR: věrná spojka sm  b t 
dotažena pouze pomoc  kl č  
2  a 2  viz obrázek   ploch  
kl č 2  pouze udržuje polohu 
opěrného pouzdra

SW 26

SW 27

Rozdělovače topných okruhů
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oho doc l te uzav en m všech ventil  
pomoc  kr c ch v ček  tev en nechte 
pouze okruh, kter  pln te

Montáž
ed zalit m s stému potěrem 

mazaninou   je nutno naplnit, 
propláchnout a odvzdušnit všechn  
topné okruh

o spěšném propláchnut  a v těsněn  
všech vzduchov ch bublin z okruhu 
opět uzav ete ventil  p vodu a 
zpátečk

zav ete  topn  okruh  
ento postup opakujte i u 

následuj c ch okruh

zav ete všechn  p vod  a zpátečk
tev ete ventil p vodu a zpátečk  

prvn ho okruhu  ropláchněte vodou
z domovn ho vodovodn ho ádu 
o běžném tlaku

Rozdělovače topných okruhů
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ro náležité h draulické v vážen  topn ch 
okruh  jsou nejprve všechn  ventil  
uzav en  e ulačn  ventil re ulovaného 
topného okruhu nastavte na požadovan  
pr tok  oto množstv  je možné č st na 
rozdělovači om ort na ukazatel ch 
pr toku  Následně je tento okruh pomoc  
ventilu opět uzav en a vše je analo ick  
opakováno u ostatn ch topn ch okruh

Nastavení regulačních ventilů

Celková tlaková ztráta

Rozdělovače topných okruhů 

Zaregulování

Rozdělovač
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Rozdělovače topných okruhů

ro namontován  pohon  je nutné 
odstranit ochranné kr tk  iložen  
adaptér   ,5  namontujte pevně 
rukou podle uspo ádán  p vodu a 
zpátečk  na p slušn  ventil  ohon 
vodorovně nasa te a nacvakněte

unkce prvn ho otev en
POZOR: i prvn m uveden  do 
provozu nechte pod napět m minimálně 

 minut

Rozdělovač typu 
Komfort 90-3

ro v měnu vadného ventilu p vodu 
nebo zpátečk  je nutné nejprve 
demontovat vrchn  d l a následně také 
p ipojovac  d l  ontáž se provád  v 
opačném po ad

měna ventilu se provád  následuj c m 
zp sobem

Nasa te šestihrann  kl č na těleso ventilu, 
držte naproti závitové části

POZOR: neotáčet

e d ležité zajistit, ab  ozuben  p i 
šroubován  vrchn ho d lu čistě zapadlo

Instalace termopohonů

Výměna ventilů

SW19

SW24

SW26

SW28
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