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Rozdeľovače sú vybavené uzatvárateľnými šróbeniami. Dodávané sú ako komplet s držiakmi vo veľkostiach 2-12 
okruhov.

Rozdeľovače pre radiátory a solárne systémy

Dodávane sú ako komplet obsahujúci:
- guľové ventily s teplomermi
- tyč vybavenú prietokomermi + tyč vybavenú termostatickými ventilmi
- automatické odvzdušňovače
- držiaky

 Dostupné veľkosti 2-12 okruhov.

Rozdeľovače pre radiátorové a podlahové kúrenie

Dodávane sú ako komplet obsahujúci:
- sadu na pripojenie čerpadla s termohlavicou a by-passom (set neobsahuje čerpadlo)
- guľové ventily s teplomermi
- tyč vybavenú prietokomermi + tyč vybavenú termostatickými ventilmi
- automatické odvzdušňovače
- držiaky

 Dostupné veľkosti 2-12 okruhov.

Rozdeľovače pre podlahové kúrenie

Obsah sady: 
Doskový výmenník, 2x guľové uzávery s teplomermi, čerpadlo, manometer, bezpečnostný ventil, vypúšťací ventil, 
držiaky, izolácia.

SM VTA
– Osadené termostatickým ventilom ESBE, čerpadlom (podľa výberu), guľový ventil s teplomerom

B1
 – Osadené 3-cestným ventilom, čerpadlom (podľa výberu), guľový ventil s teplomerom

B2
 – Osadené 4-cestným ventilom, čerpadlom (podľa výberu), guľový ventil s teplomerom

Zmiešavacie skupiny

– Osadené 3-cestným ventilom, čerpadlom (podľa výberu)
(set neobsahuje servopohon s reguláciou – nutné dokúpiť samostatne)

Zmiešavacie skupiny BT určené pre montáž na 
rozdelovač podlahového kúrenia

(Pri zastavení čerpadla dôjde k otvoreniu ventilu a umožní sa samospádový prietok vykurovacieho média)
 - sada obsahuje guľové ventily, �lter, ventil ZR, čerpadlo.

Čerpadlové skupiny GR umožnujú kúrenie samospádom
v systémoch s núteným obehom.

(Pri zastavení čerpadla dôjde k otvoreniu ventilu a umožní sa samospádový prietok vykurovacieho média)
 - sada obsahuje guľové ventily, �lter, ventil ZR, čerpadlo.

Čerpadlové skupiny GRP umožnujú kúrenie samospádom 
v systémoch s núteným obehom.

Povrchová úprava – biela farba

Skrinka určená pre umiestnenie 
na omietku NS

Povrchová úprava – biela farba

Skrinka určená pre umiestnenie 
pod omietku SPR

Adaptéry pre potrubia pex-al-pex 16 alebo 20

Adaptéry pre potrubia

PARAMETRE

Počet platní
Hrúbka platní 
Povrch
Materiál
Spoje
Pripojenie

Smer prietoku
Testovaný tlak
Pracovný tlak
Pracovná teplota

HL –pre úžitkovú vodu

20
0,3 mm
0,22 m²

ANSI 304
Meď

F1, F3 - Gvn 3/4"
F2, F4 - Gvn 1/2"

F1->F3; F4->F2 Protiprúd
2 MPa (20 bar)
1 MPa (10 bar)

0 - 110 °C

B2 - pre UK

20,30,40
0,3 mm

0,23 m0,23 m²
ANSI 304

Meď
F1, F2, F3, F4 - Gvn 3/4"

F1->F3; F4->F2 Protiprúd
2 MPa (20 bar)
1 MPa (10 bar)

0 - 110 °C

B3 - pre UK

20,30,40,50,60,70,100
0,4 mm
0,32 m²

ANSI 304
Meď

F1, F2, F3, F4 - Gvn 1"

F1->F3; F4->F2 Protiprúd
2 MPa (20 bar)
1 MPa (10 bar)

0 - 110 °C

PARAMETRE

Počet platní
Izolácia 
Max. pracovný tlak:
Max. pracovná teplota:
Čerpadlo: 
Materiál výmenníka
Rozteč pripojenia:

Čerpadlová stanica BW – oddeľovací systém

20,30
EPP 40g/l

8 bar
120 °C

Grundfos UPS 25-55 180
AISI 316 L
125mm
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Kompaktná čerpadlová stanica SA

Obsahuje: 
- čerpadlo (podľa výberu)
- 2x guľový ventil s teplomerom
- guľový ventil
- spätnú klapku
- izoláciu

Kompaktná zmiešavacia stanica SMHTC
Slúži na miešanie požadovanej teploty vykurova-

cieho média do vykurovacieho okruhu.

Obsahuje: 
- čerpadlo (podľa výberu)

- 2x guľový ventil s teplomerom
- 3-cestný „H“ ventil s termostatickým 

riadením (20° - 50°)
- príložný termostat (10° - 65°)

- spätnú klapku
- izoláciu

Kompaktná zmiešavacia stanica SMH
Slúži na miešanie požadovanej teploty vykurova-

cieho média do vykurovacieho okruhu.

Obsahuje: 
- čerpadlo (podľa výberu)

- 2x guľový ventil s teplomerom
- 3-cestný „H“ ventil

- spätnú klapku
- izoláciu

Osadený 3-cestný „H“ ventil je možné dodatočne 
doplniť o servopohon (MP06/MP10) a riadiacu 

jednotku pre plne automatickú prevádzku.

Hydraulický vyrovnávač
Slúži na oddelenie kotlového systému s vlasným čerpadlom (krátky okruh) od systému 
ústredného kúrenia.
Môže byť inštalovaný vo vertikálnej aj horizontálnej polohe a je vybavený výstupmi pre 
pripojenie na odvzdušnenia a snímača teploty (hore) a výstup pre napojenie výpuste 
(dole).  
Dodávaný je s izoláciou.

Kotlový rozdelovač
Slúži na uľahčenie inštalácie čerpacích a zmiešavacích staníc (SA, SMT, SMH, SMHTC) a podelenie vykurovacieho 
média do jednotlivých okruhov.
Je vybavený otvormi pre pripojenie bezpečnostnej sady (bezpečnostný ventil, manometer, odvzdušnenie) a 
expanznej nádrže. Rozdeľovač je dodávaný s izoláciou.

Kompaktná zmiešavacia stanica SMT
Slúži na miešanie požadovanej teploty vykurovacieho média do vykurovacieho okruhu.

Obsahuje: 
- čerpadlo (podľa výberu)
- 2x guľový ventil s teplomerom
- 3-cestný ventil
- spätnú klapku
- izoláciu

Osadený 3-cestný ventil je možné dodatočne doplniť o servopohon (MP06/MP10) a 
riadiacu jednotku pre plne automatickú prevádzku.

Sady sú dodávané v najpoužívanejších verziách DN20, DN25, DN32, DN40
Čerpacie a zmiešavacie stanice je možné zakúpiť aj samostatne.

Automatické odvzdušnenie alebo 
bezpečnostná sada (podľa verzie)

Zjednodušený nákres fungovania kotlovej okruhovej zostavy

Čerpadlová stanica SA

Sada s diferenciálnym ventilom

Zmiešavacia stanica SMH

Zmiešavacia stanica SMHTC

Pripojenie expanznej nádrže
alebo bezpečnostná sada
(podľa verzie)

Prepojenie rozdeľovača a vyrovnávača

Všetko v jednom presne na mieru a podľa potreby.

To je jednoduchá, prehľadna a skutočne efektívna kotolňa.
Rýchla inštalácia, jednoduchá regulácia.

Profesionálny vzhľad a výhodná cena.
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Kompaktná zmiešavacia stanica SMT
Slúži na miešanie požadovanej teploty vykurovacieho média do vykurovacieho okruhu.

Obsahuje: 
- čerpadlo (podľa výberu)
- 2x guľový ventil s teplomerom
- 3-cestný ventil
- spätnú klapku
- izoláciu

Osadený 3-cestný ventil je možné dodatočne doplniť o servopohon (MP06/MP10) a 
riadiacu jednotku pre plne automatickú prevádzku.

Sady sú dodávané v najpoužívanejších verziách DN20, DN25, DN32, DN40
Čerpacie a zmiešavacie stanice je možné zakúpiť aj samostatne.
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Zjednodušený nákres fungovania kotlovej okruhovej zostavy
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Profesionálny vzhľad a výhodná cena.
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Vďaka kompaktným rozmerom je vhodný predovšetkým pre vykurovacie systémy s plynovými kotlami a to ako 
klasickými tak aj kondenzačnými.

Dodávany iba v rozmere DN20 s možnosťou inštalácie do podomietkovej alebo nadomietkovej skrinky. 

Kotlová okruhová zostava T-BOX systém
Umožnuje plynulú reguláciu servopohonu (230V/50Hz,L1,L2) 3 alebo 4 cestného ventilu a riadenie prevádzky 
obehového čerpadla.
Umožnuje riadenie výstupnej teploty alebo ochrany spiatočky príp. kombinovaný režim s využitím ekvitermického 
senzoru alebo pripojeného izbového termostatu.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 2x teplotný snímač (výstup/spiatočka)
- 1x ekvitermický senzor

ST-430

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadiel (čerpadla, ventilu) v solárnom systéme.
Obsahuje 9 predprogramovaných kon�guračných schém.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 2x teplotný snímač (kolektor/zásobník)
- 1x výstup na spínanie dodatočného zariadenia (el. špirála, kotol, čerpadlo)

ST-402

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadiel (čerpadlaUK, dodatkové čerpalo) vo vykurovacom systéme.
Dodatkové čerpadlo je možné nastaviť ako čerpadlo TUV alebo čerpadlo pre podlahový systém. Obsahuje funkcie 
antizamŕzania a antistopu.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 2x teplotný snímač (čerpadlo1/čerpadlo2)

ST-27

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadla 
(čerpadlaUK) vo vykurovacom systéme.
Obsahuje funkciu antistopu.

Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 1x teplotný snímač (čerpadlo)

ST-19

Umožnuje riadenie prevádzky 
čerpadla (čerpadlaUK) vo vykurova-
com systéme.
Obsahuje funkciu antistopu a 
antizamŕzania.

Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 1x teplotný snímač (čerpadlo)

ST-21

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadiel (čerpadla, ventilu) v solárnom systéme.
Obsahuje 15 predprogramovaných kon�guračných schém.
Veľmi jednoduché a intuitívne nastavenie.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 3x teplotný snímač (kolektor/zásobník/podľa zvolenej kon�gurácie)

TDC3

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadla v solárnom systéme.
Obsahuje 8 predprogramovaných kon�guračných schém.
Veľmi jednoduché a intuitívne nastavenie.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 2x teplotný snímač (kolektor/zásobník)

STDC

Kompletnú dostupnú ponuku regulácii na riadenie kotlov, čerpadiel, solárnych systémov získate u svojho predajcu vykurovacej techniky 
TOPmax®.

S výberom vhodnej regulácie Vám pomôže Váš predajca vykurovacej techniky TOPmax® alebo naše technické oddelenie.

Obsahuje:
- prietokomer 2 - 12 l / min
- manometer 0-10 bar a bezpečnostný 
ventil 6 bar 
- guľový ventil s teplomerom
- držiaky
- izoláciu

Jednocestná solárna čerpacia 
skupina R90 DN20

Použiteľné pre všetky zmiešavacie stanice osadené 
ventilmi:
- MIX3
- MIX4
- MIX MH

Dodávané vo verziách:
MP06 – 230V/70 sek.     – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP06 – 230V/140 sek.   – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP06 – 230V/280 sek.   – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP10 – 230V/140 sek.   – vhodné pre ventily 1 ½“ – 2“

Servopohony MP06 a MP10 pre 
zmiešavacie ventily.

Obsahuje:
- prietokomer 2 - 12 l / min
- manometer 0-10 bar a bezpečnostný
ventil 6 bar 
- 2x guľový ventil s teplomerom
- separátor vzduchu
- držiaky
- izoláciu

Dvojcestná solárna čerpacia 
skupina VRD90 DN20
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- 2x teplotný snímač (kolektor/zásobník)
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Umožnuje riadenie prevádzky čerpadiel (čerpadlaUK, dodatkové čerpalo) vo vykurovacom systéme.
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ST-27
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Obsahuje funkciu antistopu.
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- 1x teplotný snímač (čerpadlo)

ST-21

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadiel (čerpadla, ventilu) v solárnom systéme.
Obsahuje 15 predprogramovaných kon�guračných schém.
Veľmi jednoduché a intuitívne nastavenie.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 3x teplotný snímač (kolektor/zásobník/podľa zvolenej kon�gurácie)

TDC3

Umožnuje riadenie prevádzky čerpadla v solárnom systéme.
Obsahuje 8 predprogramovaných kon�guračných schém.
Veľmi jednoduché a intuitívne nastavenie.
Regulácia v príslušenstve obsahuje:
- 2x teplotný snímač (kolektor/zásobník)

STDC

Kompletnú dostupnú ponuku regulácii na riadenie kotlov, čerpadiel, solárnych systémov získate u svojho predajcu vykurovacej techniky 
TOPmax®.

S výberom vhodnej regulácie Vám pomôže Váš predajca vykurovacej techniky TOPmax® alebo naše technické oddelenie.

Obsahuje:
- prietokomer 2 - 12 l / min
- manometer 0-10 bar a bezpečnostný 
ventil 6 bar 
- guľový ventil s teplomerom
- držiaky
- izoláciu

Jednocestná solárna čerpacia 
skupina R90 DN20

Použiteľné pre všetky zmiešavacie stanice osadené 
ventilmi:
- MIX3
- MIX4
- MIX MH

Dodávané vo verziách:
MP06 – 230V/70 sek.     – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP06 – 230V/140 sek.   – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP06 – 230V/280 sek.   – vhodné pre ventily ¾“ – 1 ¼“
MP10 – 230V/140 sek.   – vhodné pre ventily 1 ½“ – 2“

Servopohony MP06 a MP10 pre 
zmiešavacie ventily.

Obsahuje:
- prietokomer 2 - 12 l / min
- manometer 0-10 bar a bezpečnostný
ventil 6 bar 
- 2x guľový ventil s teplomerom
- separátor vzduchu
- držiaky
- izoláciu

Dvojcestná solárna čerpacia 
skupina VRD90 DN20
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