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Modu∏y kot∏owe i solarne firmy Oventrop

Produkowanych jest wiele wersji

modu∏ów realizujàcych mniej lub

wi´cej funkcji z poni˝szej listy.
● Dwa zawory kulowe umo˝liwiajà

odci´cie przep∏ywu w pionach zasi-

lajàcym i powrotnym (mo˝liwoÊç

od∏àczenia kot∏a na czas remontu

lub w celu wymiany).
● Pomiar temperatury na zasilaniu i

na powrocie (mo˝liwoÊç monitoro-

wania sch∏odzenia) dzi´ki termo-

metrom zintegrowanym w pokr´-

t∏ach zaworów kulowych.
● Wymuszenie cyrkulacji czynnika w

instalacji. Najwa˝niejsza funkcja mo-

du∏u, realizowana (w zale˝noÊci od

wersji) przez pompy obiegowe ze

stopniowà lub bezstopniowà (p∏yn-

nà, elektronicznà) regulacjà obrotów.

Mo˝liwoÊç zakupu modu∏u z pompà

lub bez (nale˝y jà wówczas dokupiç

we w∏asnym zakresie). W fabrycznej

wersji dost´pne sà pompy produkcji

firm Grundfos lub Wilo o d∏ugoÊci za-

budowy 130 lub 180 mm (130 lub

180 to wa˝ne liczby – sà u˝ywane w

ka˝dym oznaczeniu modu∏ów „Regu-

mat” i oznaczajà w∏aÊnie d∏ugoÊç

pompy lub rozstaw nakr´tek, który-

mi pompa b´dzie mocowana).
● Zabezpieczenie instalacji przed

nadmiernym wzrostem ciÊnienia

dyspozycyjnego. W instalacjach z

zaworami termostatycznymi docho-

dzi cz´sto do sytuacji, w której ter-

mostaty – reagujàce na wzrost tem-

peratury w pomieszczeniach – przy-

mykajà przep∏yw przez grzejniki.

Punkt pracy pompy przesuwa si´ w

kierunku malejàcego wydatku i ro-

snàcego ciÊnienia. Powy˝ej granicy

200 mbarów zachodzi niebezpie-

czeƒstwo wystàpienia ucià˝liwych

ha∏asów przep∏ywu. Odpowiednio

ustawiony zawór nadmiarowo-upu-

stowy otwiera przep∏yw przez by-

-pass, jeÊli ciÊnienie dyspozycyjne

wzroÊnie ponad wartoÊç krytycznà.

Dodatkowà funkcjà tego zaworu

jest mo˝liwoÊç zapewnienia ciàg∏o-

Êci cyrkulacji (przep∏ywu minimal-

nego) wymaganej dla niektórych ty-

pów kot∏ów.
● Regulacja temperatury zasilania

instalacji poprzez podmieszanie

czynnika grzewczego z powrotu do

zasilania, z u˝yciem zaworów trój-

lub czterodrogowych. Dost´pne

wersje ze sta∏ym (mieszacze r´cz-

ne) lub zmiennym wspó∏czynni-

kiem zmieszania (mieszacze z na-

p´dem elektromotorycznym, stero-

wanym poprzez automatyk´ kot∏a).

„Regumatów” z mieszaczami u˝ywa

si´ z regu∏y do pod∏àczenia instala-

cji ogrzewania p∏aszczyznowego

(pod∏ogowego lub Êciennego), wy-

magajàcej – ze wzgl´du na du˝à po-

wierzchni´ wymiany ciep∏a – znacz-

nie ni˝szej temperatury zasilania

Armatura 
nowoczesnej kot∏owni
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Program produkcji firmy Oventrop zawiera - obok grup pro-
duktów tak znanych jak armatura grzejnikowa czy armatura
do hydraulicznego równowa˝enia instalacji - równie˝ takie ele-
menty instalacji, o które instalatorzy pytajà rzadziej. Artyku∏
niniejszy poÊwi´cony jest modu∏om (grupom) kot∏owym „Regu-
mat” i podobnym – pod wzgl´dem technicznym i wizualnym –
modu∏om solarnym „Regusol”.

„Regumat M3-130“
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ni˝ ta „produkowana” przez

kocio∏ c.o. Musi si´ ona dodat-

kowo mieÊciç w granicy tem-

peratury dopuszczalnej ze

wzgl´du na kontakt stóp z

ogrzewanà pod∏ogà. Mieszacze

sà równie˝ stosowane w przy-

padku niskotemperaturowych

instalacji grzejnikowych (np. z

temperaturà zasilania 55ºC)

wspó∏pracujàcych z piecami

podgrzewajàcymi czynnik

grzewczy do wy˝szej tempera-

tury (np. 70ºC).
● Zapobieganie cyrkulacji od-

wróconej lub grawitacyjnej.

Specjalny zawór stopowy zapo-

biega przep∏ywowi o kierunku

odwróconym do projektowane-

go oraz przep∏ywowi wynikajà-

cemu z niepo˝àdanej cyrkula-

cji grawitacyjnej (wskutek ró˝-

nicy temperatur na zasilaniu i

powrocie instalacja ma ten-

dencj´ do wzbudzania takiej

cyrkulacji). JeÊli na takiej cyr-

kulacji jednak nam zale˝y –

mo˝emy za pomocà Êrubokr´ta

ustawiç zawór stopowy w pozy-

cji „otwartej”.

NowoÊcià w ofercie firmy

Oventrop sà dwa typy modu-

∏ów kot∏owych „Regumat

RTA” DN 25 (fot. 2) i „Regu-

mat F-130” DN 25.

„Regumat RTA” z

pompà o d∏ugoÊci

130 lub 180 mm

umo˝liwia po∏àcze-

nie instalacji c.o. z

kot∏em na drewno

lub inne paliwo sta-

∏e. Temperatura po-

wrotu z instalacji dla

takich pieców nie

powinna byç ni˝sza

ni˝ 55ºC (powinna

byç wy˝sza od tem-

peratury punktu ro-

sy, aby zapobiec wy-

kraplaniu si´ pary

wodnej). W fazie

rozruchu (rozgrze-

wania) kot∏a woda

p∏ynie przez wy-

miennik w cyrkula-

cji spi´tej na „krót-

ko” (piec – „Regu-

mat”). Po osiàgni´-

ciu przez tempera-

tur´ powrotu pozio-

mu 55ºC termostat na zawo-

rze mieszajàcym zaczyna przy-

mykaç by-pass i kieruje na-

grzanà wod´ do instalacji c.o. 

„Regumat F-130” komple-

towany z pompà o d∏. 130 mm

s∏u˝y do ustalenia temperatu-

ry zasilania dla cz´Êci pod∏o-

gowej w kombinowanej insta-

lacji grzejnikowo-pod∏ogowej.

Temperatura zasilania ogrze-

wania pod∏ogowego mo˝e byç

ustawiona na dowolnym

poziomie w zakresie od 20 do

50ºC. Czujnik temperatury

zanurzony w pionie zasilajà-

cym steruje po∏o˝eniem zawo-

ru mieszajàcego, przez który

do zasilania mieszana jest taka

iloÊç ch∏odniejszej wody z po-

wrotu, aby temperatura wyni-

kowa pozostawa∏a na ustawio-

nym poziomie. Modu∏ „Regu-

mat F-130” zawiera dodatko-

wo elektryczny bezpiecznik

temperaturowy, wy∏àczajàcy

zasilanie pompy obiegowej,

jeÊli z jakichÊ przyczyn tem-

peratura kierowana do pod∏o-

gowej cz´Êci instalacji prze-

kroczy wartoÊç bezpiecznà.

Przyk∏ad zastosowania obu

nowych „Regumatów” poka-

zano na schemacie.

System „wokó∏

pieca” uzupe∏nia-

jà specjalne roz-

dzielacze do mon-

ta˝u wi´kszej

liczby modu∏ów

„Regumat” (od 2

do 5 obiegów re-

gulowanych - fot.

3), sprz´g∏a (waj-

chy) hydrauliczne

do hydrauliczne-

go rozdzia∏u obie-

gów kot∏owego i

instalacyjnego i

grupy bezpie-

czeƒstwa „MSM-

-Block” (fot. 4)

zawierajàce odpo-

wietrznik, mano-

metr i zawór bez-

p i e c z e ƒ s t w a

(patrz fot. 5).

Wszystkie ele-

menty systemu

sà, oczywiÊcie,

izolowane.
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„Regumat RTA-130“

2

Piec 
na paliwo
sta∏e

MSM-Block

Regumat M3-130 Regumat F-130

Regumat RTA-180
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Do przesz∏oÊci odchodzà ciemne,

brudne pomieszczenia kot∏owni.

Kot∏ownie w budynkach obecnie

oddawanych pe∏nià cz´sto rol´ po-

mieszczeƒ intensywnie u˝ytko-

wych równie˝ w innych celach –

jako pralnie, suszarnie, spi˝arnie

czy do celów rekreacyjnych. Coraz

bardziej liczy si´ estetyka wykona-

nia elementów instalacyjnych i w

takim przypadku zastosowanie mo-

du∏ów kot∏owych „Regumat” jest

rozwiàzaniem optymalnym.

Wszystkie niezb´dne elementy

kontrolno-regulacyjne ukryte sà w

bardzo estetycznych ∏upinach izo-

lacyjnych, które dobrze komponujà

si´ z wykoƒczeniem i wyposa˝e-

niem kot∏owni. Po inne wa˝ne in-

formacje, zw∏aszcza dotyczàce spe-

cyfikacji wyposa˝enia bàdê parame-

trów technicznych – odsy∏am do

katalogu Oventrop bàdê na stron´

internetowà.

Grupa 6 w katalogu Oventrop za-

wiera równie˝ modu∏y (grupy)

pompowe do regulacji instalacji so-

larnych, o nazwie „Regusol”. 

Rosnàce ceny noÊników energii i

malejàce ceny kolektorów s∏onecz-

nych przynios∏y w ostatnich latach

prawdziwà eksplozj´ popytu na in-

stalacje solarne. Ju˝ prawie wszyscy

renomowani producenci kot∏ów

(ale tak˝e dziesiàtki producentów

mniej znanych) majà w swych ofer-

tach elementy takich instalacji. Fir-

ma Oventrop proponuje modu∏y so-

larne (grupy pompowe) „Regusol”

u∏atwiajàce po∏àczenie kolektorów

z wymiennikiem ciep∏a i bezpiecz-

nà eksploatacj´. Najbardziej typo-

wa wersja tego produktu sk∏ada si´

z pompy obiegowej, zaworów odci-

najàcych, termometrów, urzàdzeƒ

pomiarowo-regulacyjnych, zaworu

bezpieczeƒstwa, manometru, kur-

ków nape∏niajàco-opró˝niajàcych,

przy∏àcza naczynia wzbiorczego i

∏upiny izolacyjnej szczelnie okry-

wajàcej prefabrykowany modu∏

(fot. 6). Modu∏y „Regusol” dosto-

sowane sà do typowych mediów so-

larnych nagrzewanych w trybie cià-

g∏ym do 120ºC, a w chwili rozruchu

do 160ºC.
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„Regusol E-130” z regulatorem Prozeda Solareg II Basic.
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