
Armatura Premium + Systemy

Grupy pompowe do ∏àczenia êród∏a ciep∏a z instalacjà

Przeglàd produkcji
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Armatura do kot∏ów
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System „Regumat” oferowany przez firm´
Oventrop obejmuje grup´ produktów umo˝li-
wiajàcà ∏àczenie kot∏a, pompy cyrkulacyjnej
i rur instalacji. Produkty te mogà byç dostar-
czone jako prefabrykowane grupy lub w ele-
mentach pojedynczych (dotyczy tylko Êredni-
cy DN 25).
W katalogu Oventrop znaleêç mo˝na odpo-
wiednià kombinacj´ armatury (grup´) wzgl.
pojedyncze elementy systemu umo˝liwiajàce
wykonanie instalacji wg indywidualnej kon-
cepcji inwestora. 

Armatura do kot∏ów firmy Oventrop charakte-
ryzuje si´ najwy˝szà jakoÊcià wykonania i no-
woczesnoÊcià rozwiàzaƒ technicznych. Pro-
ces produkcji poddany jest sta∏ej kontroli
na wszystkich jego etapach, dzi´ki czemu
gwarantowana jest niezawodnoÊç dzia∏ania
produktu Oventrop w d∏ugim okresie u˝ytko-
wania.

Armatura do kot∏ów firmy Oventrop zaprojek-
towana jest na ciÊnienie PN 10.

Zalety:
– uniwersalna ∏upina izolacyjna do grup pom-

powych ze wszystkimi chodliwymi pompa-
mi energooszcz´dnymi

– wysoka pewnoÊç dzia∏ania
– wszystkie produkty „z jednej r´ki”
– kompletnoÊç oferowanych systemów
– wysokowartoÊciowe materia∏y wyjÊciowe

i pó∏produkty
– krótki czas monta˝u w instalacji
– zwarta konstrukcja
– ∏atwa konserwacja
– ∏upina izolacyjna spe∏nia dodatkowà rol´

zabezpieczenia przy pakowaniu i w trans-
porcie

1 „Regumat M3-180” DN 25,
z pompà energooszcz´dnà (klasa energe-
tyczna A),
d∏ugoÊç pompy 180 mm,
z mieszaczem trójdrogowym z r´cznie nasta-
wialnym bypass-em i nap´dem oraz izolacjà.

2 „Regumat M3-130” DN 25,
d∏ugoÊç pompy 130 mm,
z mieszaczem trójdrogowym z r´cznie nasta-
wialnym bypass-em i nap´dem oraz izolacjà.

3 Schemat ideowy systemu.
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„Regumat-130/180” DN 25
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Ausführung ohne Mischer Ausführung mit Mischer

Regumat
M3-130 DN 25
M3-180 DN 25

Regumat
M4-130 DN 25
M4-180 DN 25

Regumat
S-130 DN 25
S-180 DN 25

Absperreinrichtung
(ohne Überströmvorrichtung)

X X X

Sperrventil X X X

Dreiwegemischer mit
Stellmotor (passend für die X
üblichen Kesselregelungen)

Vierwegemischer mit
Stellmotor (passend für die X
üblichen Kesselregelungen)

Isolierung X X X

Distanzstück X

„Regumat 130/180” – grupa pompowa do
szybkiego ∏àczenia kot∏a z instalacjà central-
nego ogrzewania.
Przy∏àcze G 11/2”, p∏askouszczelniane.
Grupy „Regumat” mogà byç dostarczane
z pompà lub bez, „Regumat-180” z zaworem
kulowym pompowym lub bez.

1 „Regumat S-130/180” DN 25, bez pompy,
sk∏adajàcy si´ z modu∏u odcinajàcego z dwo-
ma zaworami kulowymi i 2 termometrami, za-
woru stopowego, rury dystansowej i izolacji.
Mo˝liwoÊç doposa˝enia w zawór nadmiaro-
wo-upustowy.

2 „Regumat M3-130” DN 25, z pompà, sk∏a-
dajàcy si´ z modu∏u odcinajàcego z 2 zawo-
rami kulowymi i 2 termometrami, zaworu sto-
powego, mieszacza trójdrogowego z nasta-
wialnym bypass-em i nap´dem oraz izolacji.
Mo˝liwoÊç doposa˝enia w zawór nadmiaro-
wo-upustowy.

3 „Regumat M4-130/180” DN 25, z pompà,
sk∏adajàcy si´ z modu∏u odcinajàcego z 2 za-
worami kulowymi i 2 termometrami, rury dy-
stansowej z zaworem stopowym, mieszacza
czterodrogowego z r´cznie nastawialnym by-
-passem i nap´dem oraz izolacji. Mo˝liwoÊç
doposa˝enia w zawór nadmiarowo-upusto-
wy.

4 „Regumat M3-180” DN 25, z pompà ener-
gooszcz´dnà i zaworem pompowym kulo-
wym, sk∏adajàcy si´ z modu∏u odcinajàcego
z 2 zaworami kulowymi i 2 termometrami, ru-
ry dystansowej z zaworem stopowym, mie-
szacza trójdrogowego z nastawialnym by-
pass-em i nap´dem oraz izolacji. Mo˝liwoÊç
doposa˝enia w zawór nadmiarowo-upusto-
wy.

Wykonanie bez mieszacza

Modu∏ odcinajàcy (bez zaworu
nadmiarowo-upustowego)

Zawór stopowy

Mieszacz trójdrogowy 
z nap´dem (do typowych
regulatorów kot∏owych)

Mieszacz czterodrogowy 
z nap´dem (do typowych
regulatorów kot∏owych)

Rura dystansowa

Izolacja

Wykonanie z mieszaczem
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Ausführung ohne Mischer Ausführung mit Mischer

Regumat
M3-180 DN 32

Regumat
M4-180 DN 32

Regumat
S-180 DN 32

Absperreinrichtung
(ohne Überströmvorrichtung)

X X X

Sperrventil X X X

Dreiwegemischer mit
Stellmotor (passend für die X
üblichen Kesselregelungen)

Vierwegemischer mit
Stellmotor (passend für die X
üblichen Kesselregelungen)

Isolierung X X X

Distanzstück X
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„Regumat-180” DN 32

„Regumat-180” – grupa pompowa do ∏àcze-
nia kot∏a z instalacjà centralnego ogrzewania
(d∏ugoÊç pompy 180 mm).
Przy∏àcze G 2, p∏askouszczelniane. Grupy
„Regumat” mogà byç dostarczane z pompà
lub bez. D∏ugoÊç pompy: 180 mm.

1 „Regumat S-180”, sk∏adajàcy si´ z modu∏u
odcinajàcego z 2 zaworami kulowymi i 2 ter-
mometrami, rury dystansowej, zaworu stopo-
wego i izolacji. Mo˝liwoÊç doposa˝enia w za-
wór nadmiarowo-upustowy.

2 „Regumat M3-180” sk∏adajàcy si´ z modu-
∏u odcinajàcego z 2 zaworami kulowymi i 2
termometrami, rury dystansowej, zaworu sto-
powego, mieszacza trójdrogowego z nasta-
wialnym bypass-em i nap´dem oraz izolacji.
Mo˝liwoÊç doposa˝enia w zawór nadmiaro-
wo-upustowy.

3 „Regumat M4-180” sk∏adajàcy si´ z modu-
∏u odcinajàcego z 2 zaworami kulowymi i 2
termometrami, rury dystansowej, zaworu sto-
powego, mieszacza czterodrogowego z brà-
zu z nastawialnym bypass-em i nap´dem
oraz izolacji. Mo˝liwoÊç doposa˝enia w za-
wór nadmiarowo-upustowy.

Wykonanie bez mieszacza

Modu∏ odcinajàcy (bez zaworu
nadmiarowo-upustowego)

Zawór stopowy

Mieszacz trójdrogowy 
z nap´dem (do typowych
regulatorów kot∏owych)

Mieszacz czterodrogowy 
z nap´dem (do typowych
regulatorów kot∏owych)

Rura dystansowa

Izolacja

Wykonanie z mieszaczem
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„Regumat RTA” DN 25/DN 32
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„Regumat RTA-180“

„MSM-Block“

„Regumat F-130“„Regumat M3-130“

Feststoff-
kessel

3

4

Grupa pompowa „Regumat RTA” umo˝liwia po∏àcze-
nie kot∏a sta∏opalnego z instalacjà centralnego
ogrzewania lub zasobnikiem.
Grupa RTA podnosi temperatur´ wody powrotnej
do min. 55 °C (ponad poziom temperatury punktu ro-
sy). Funkcja ta zapobiega szkodliwej dla kot∏a kon-
densacji pary wodnej. W fazie rozruchu instalacja
pracuje spi´ta „na krotko” tylko w obiegu kot∏owym.
Przez bocznik goràca woda z pionu zasilajàcego tra-
fia bezpoÊrednio do powrotu. Kiedy temperatura po-
wrotu osiàgnie poziom 55 °C – zawór mieszajàcy za-
czyna kierowaç goràcà wod´ do instalacji.
Zalety:
– wst´pnie zmontowana grupa armaturowo-pompo-

wa
– wykonania, w zale˝noÊci od d∏ugoÊci pompy,

„Regumat RTA 130” lub
„Regumat RTA 180”

– wykonanie z wysokowartoÊciowych materia∏ów
i podzespo∏ów

– seryjnie z ∏upinà izolacyjnà z EPP
– ∏atwy monta˝ dzi´ki u˝yciu tulei przy∏àczeniowych
– zintegrowany czujnik temperatury powrotu
Grupa sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów: mo-
du∏u odcinajàcego (zawory kulowe ze zintegrowany-
mi w pokr´t∏ach termometrami wskazujàcymi tempe-
ratury zasilania i powrotu); zaworu stopowego na za-
silaniu zapobiegajàcemu niepo˝àdanej cyrkulacji
grawitacyjnej lub odwrotnej, zainstalowanej na po-
wrocie pompy cyrkulacyjnej Wilo lub Grundfos (d∏u-
goÊç pompy 130 wzgl. 180 mm), trójdrogowego za-
woru mieszajàcego i regulatora temperatury z czujni-
kiem zanurzeniowym (zakres temperatur 40 do
70 °C).
1 „Regumat RTA-130” DN 25
2 Schemat ideowy systemu
3 „Regumat RTA-180” DN 25
4 „Regumat RTA-180” DN 32

Kocio∏ na
paliwo 
sta∏e
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„Regumat F-130/180” DN 25
„Regumat FR-180” DN 25

2

1

„Regumat F-130“

Heizkörperkreislauf

Fußbodenhei-
zungskreislauf

Kessel

„MSM-Block“

3

„Regumat F-130/180” – grupy pompowe
do regulacji i ograniczania temperatury zasi-
lania w kombinowanych instalacjach grzejni-
kowo-pod∏ogowych. Zakres temperatury za-
silania mo˝e byç regulowany w zakresie 20
– 50 °C. Grupa „Regumat FR-180” posiada
pomp´ z korpusem z bràzu, odpornà na ko-
rozj´ wywo∏anà zawartoÊcià powietrza w in-
stalacjach wykonanych z rur dyfuzyjnie nie-
szczelnych.

Czujnik temperatury na pionie zasilajàcym
steruje ustawieniem mieszacza odpowiednio
do zadanej temperatury zasilania.
Elektryczny bezpiecznik temperatury wy∏àcza
pomp´ przy zbyt wysokiej temperaturze zasi-
lania i w∏àcza jà ponownie po jej spadku.

Zalety:
– wst´pnie zmontowana grupa pompowa

z pompà o d∏. 130 wzgl. 180 mm
– wykonanie z wysokowartoÊciowych mate-

ria∏ów i podzespo∏ów
– seryjnie z ∏upinà izolacyjnà z EPP
– ∏atwy monta˝ dzi´ki u˝yciu tulei przy∏àcze-

niowych
– zintegrowany czujnik temperatury powrotu
– w zestawie elektryczny bezpiecznik tempe-

ratury maksymalnej

Grupa sk∏ada si´ z nast´pujàcych elemen-
tów:
Modu∏u odcinajàcego ze zintegrowanymi ter-
mometrami, zaworu stopowego, trójdrogo-
wego zaworu mieszajàcego, regulatora tem-
peratury z czujnikiem zanurzeniowym (za-
kres regulacji 20 do 50 °C), pompy, elektrycz-
nego bezpiecznika temperatury maksymal-
nej.

1 „Regumat F-130” DN 25
2 Schemat ideowy systemu
3 „Regumat F-180” DN 25

z wymiennikiem ciep∏a
Obieg grzejnikowy

Obieg instalacji ogrzewania
p∏aszczyznowego

Kocio∏



7

Wymiennik ciep∏a, rozdzielacze,
armatura bezpieczeƒstwa, mieszacze, regulatory
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7 8
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1 Wymiennik ciep∏a z izolacjà i grupà bezpie-
czeƒstwa do rozbudowy grup pompowych
„Regumat” DN 25.

2 „HydroFixx” DN 25 – sprz´g∏o hydrauliczne
z rozdzielaczem, z ∏upinà izolacyjnà i jarz-
mem Êciennym. Zwarta kombinacja sprz´g∏a
z rozdzielaczem, wykonanymi ze stali,
do pod∏àczenia 2 lub 3 grup pompowych
„Regumat”.

3 Grupa bezpieczeƒstwa 
Do zabezpieczania instalacji przed niebez-
piecznym wzrostem ciÊnienia wewn´trznego.
Do po∏àczenia z wymiennikiem ciep∏a „Regu-
mat”.

4 Rozdzielacz z izolacjà i jarzmami Êciennymi
do pod∏àczenia 2 wzgl. 3 grup „Regumat”
(max. do 5 obiegów grzewczych) 

5 Rozdzielacz do grup pompowych „Regu-
mat” DN32 (na ilustr. na dole)
lub DN 25 (na ilustr. na górze).

6 Rozdzielacz modu∏owy do grup „Regumat”
DN 25
Rozdzielacz modu∏owy mo˝e byç rozbudo-
wany przez dokr´cenie kolejnych modu∏ów,
do maksymalnie 6 obiegów po ka˝dej ze
stron (kot∏a i instalacji). 

7 „MSM-Block” blok bezpieczeƒstwa do ko-
t∏a w zamkni´tych instalacjach centralnego
ogrzewania wg DIN EN 12828, o mocy
do 50kW. „MSM-Blok” sk∏ada si´ z: korpusu
z mosiàdzu, manometru, odpowietrznika au-
tomatycznego z mosiàdzu z zaworem stopo-
wym, membranowego zaworu bezpieczeƒ-
stwa 2,5 wzgl. 3,0 bary i izolacji. 
Wykonania: gwint wewn´trzny 1” lub gwint
zewn´trzny G 1, p∏askouszczelniany.

8 Mieszacz z nap´dem „Lineg”, do regulacji
temperatury zasilania w instalacjach central-
nego ogrzewania z wymuszonym obiegiem,
nastawa „z r´ki” lub z u˝yciem nap´du elek-
tromotorycznego.
Wykonanie: mieszacz trójdrogowy, mieszacz
czterodrogowy z bràzu DN 25 z gwintem ze-
wn´trznym G 11/2” wzgl. DN 32 z gwintem ze-
wn´trznym G 2.
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Pozosta∏a armatura do kot∏ów
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1 „Optibal P” – zawory kulowe pompowe
do ∏atwego monta˝u pomp obiegowych w in-
stalacjach ciep∏ej wody i centralnego ogrze-
wania. Mogà byç dostarczane z zaworem
stopowym lub bez.
2 Regulator temperatury z czujnikiem zanu-
rzeniowym lub przylgowym oraz trójdrogowy
zawór rozdzielajàcy lub mieszajàcy PN 16
z bràzu.
Przydatne do podwy˝szania temperatury po-
wrotu kot∏ów sta∏opalnych (np. na pelet). Za-
wory mogà byç instalowane z nap´dami
elektrotermicznymi bàdê elektromotoryczny-
mi.
3 „Expa-Con” – zawory rewizyjne z plombà.
Do kontroli, konserwacji i ewentualnej wymia-
ny membranowych naczyƒ wzbiorczych.
4 Odpowietrzniki automatyczne z zaworem
stopowym z mosiàdzu; wersja kàtowa bez
zaworu stopowego lub jako odpowietrznik
precyzyjny z zaworem stopowym.
5 Filtry siatkowe z bràzu z siatkà pojedynczà
lub podwójnà (dla dok∏adnej filtracji), siatka
wykonana ze stali nierdzewnej chromowo-ni-
klowej.
6 Zawory zwrotne i zawory stopowe
Zawory zwrotne z bràzu i mosiàdzu,
z uszczelnieniem z FKM, do zabudowy po-
ziomej lub pionowej.
Zawory stopowe z mosiàdzu z odpowietrzni-
kiem automatycznym lub bez, z gwintem we-
wn´trznym/zewn´trznym wzgl. przy∏àczem
ko∏nierzowym.
7 Zawory manometryczne z mosiàdzu
Stosowane w instalacjach centralnego ogrze-
wania, z d∏awnicà i gwintem wewn´trznym,
bez pow∏oki galwanicznej lub chromowane.
8 „Optiflex” zawory kulowe z mosiàdzu
z gwintem zewn´trznym lub wewn´trznym,
samouszczelniajàcym, z nakr´tkà kontrujàcà,
uchwyt z ogranicznikiem obrotu, z koƒcówkà
do w´˝a (uszczelnienie mi´kkie) i zaÊlepkà.
Pozosta∏e informacje dotyczàce armatury
do kot∏ów i pomp znajdà Paƒstwo w Katalo-
gu ogólnym oraz w arkuszach danych tech-
nicznych – Grupa produktów 6. 
Producent zastrzega sobie prawo wprowa-
dzania zmian technicznych bez wczeÊniej-
szego uprzedzenia.

Dost´pne w firmie: 

Oventrop Sp. z o.o.
Ul. Polna 36B
05-082 Stare Babice
Tel. +48 22 722 96 42
Fax +48 22 722 96 41
e-mail  info@oventrop.pl
Internet www.oventrop.pl
Wydanie 04.2010


