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Armatura Premium + Systemy
Modu∏ przykot∏owy „Regumat-180” DN 32

Zastosowanie:
Modu∏ przykot∏owy „Regumat-180” DN 32, z pompà o d∏ugo-
Êci 180 mm, pozwala na szybkie i wzgl´dnie tanie po∏àczenie ko-
t∏a grzewczego z instalacjà centralnego ogrzewania, równie˝
w warunkach ograniczonej przestrzeni do zabudowy.

Zalety:
– prefabrykowany modu∏ przykot∏owy do pomp obiegowych c. o.

o d∏. 180mm
– wykonanie z wysokogatunkowych surowców i podzespo∏ów 
– seryjnie z ∏upinà izolacyjnà z EPP
– ∏atwy monta˝ dzi´ki u˝yciu tulei przy∏àczeniowych
– brak uszczelnieƒ paku∏owych
– kierunki zasilania i powrotu mo˝na zamieniaç w zale˝noÊci

od sytuacji na budowie

Uwaga:
Zgodnie z normà EnEV (dot. rynku niem.) od 02.2002 r. w insta-
lacjach c. o. o mocy nominalnej do 25 KW dopuszalne jest sto-
sowanie pomp bez regulacji obrotów. W przypadku, kiedy moc
nominalna przekracza 25 KW stosowanie regulowanych pomp
obiegowych jest obowiàzkowe.

Dobór modu∏ów Regumat-180 DN 32:
Modu∏y „Regumat-180” oferujemy w wykonaniu standardowym
– „Regumat S-180” oraz w ró˝nych wariantach ró˝niàcych si´
u˝yciem (lub nie) bypassu (zaworu nadmiarowo-upustowego),
mieszacza r´cznego wzgl. obs∏ugiwanego przez nap´d.

Dane techniczne

Ausführung ohne Mischer Ausführung mit Mischer

„Regumat S-180“ „Regumat SB-180“ „Regumat M3-180“ „Regumat M3B-180“ „Regumat M4-180“ „Regumat M4B-180“

Absperreinrichtung
(ohne Bypass) X X X

Absperreinrichtung mit
Bypass (einstellbare X X X
Überströmvorrichtung)

Sperrventil X X X X X X

Dreiwegemischer
mit Stellmotor
(passend für die X X
üblichen
Kesselregelungen)

Vierwegemischer
mit Stellmotor
(passend für die X X
üblichen
Kesselregelungen)

Distanzstück X X

Isolierung X X X X X X

Modu∏ odcinajàcy 
(bez bypassu)

Wykonanie bez mieszacza Wykonanie z mieszaczem

Modu∏ odcinajàcy z
bypassem (nastawialny
zawór upustowy)

Zawór stopowy

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

Mieszacz czterodro-
gowy z nap´dem (do
typowych regulatorów
kot∏owych)

Rura dystansowa

Izolacja
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Opis:
Modu∏ „Regumat S-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.

Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych
z termometrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach), wskazujàcymi tempe-
ratury zasilania i powrotu. Zawór stopowy na pionie powrotnym zapo-
biegajàcy odwróceniu cyrkulacji, ∏upina izolacyjna z wyjmowalnymi
znacznikami w kolorach czerwonym i niebieskim (do oznaczania zasi-
lania i powrotu).
Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym

uszczelnieniem o-ringami, kule z mosiàdzu,
hartowane i chromowane, uszczelnienie gniaz-
da – PTFE, nakr´tki z mosiàdzu, termometry
zintegrowane w pokr´t∏ach zaworów, ze wskaê-
nikami pozycji on/off

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzew-
czej króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczel-
niane, z nakr´tkami do mocowania tulei przy∏à-
czeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
kv = 11,3
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”,

d∏. zabudowy 180 mm
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze

sobà luêno skr´cone, zasilanie po prawej stro-
nie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienio-
ne wed∏ug indywidualnych potrzeb na miejscu
budowy (zob. instrukcja zabudowy).

Modu∏ „Regumat SB-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.

Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych
z termometrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach, wskazujàcymi tempe-
ratury zasilania i powrotu) oraz ze zintegrowanego zaworu nadmiaro-
wo-upustowego z bezstopniowà nastawà wst´pnà. Zawór stopowy
na pionie powrotnym zapobiegajàcy odwróceniu cyrkulacji, ∏upi-
na izolacyjna z wyjmowalnymi znacznikami w kolorach czerwonym
i niebieskim (do oznaczania zasilania i powrotu).

Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym
uszczelnieniem o-ringami, kule z mosiàdzu,
hartowane i chromowane, uszczelnienie gniaz-
da – PTFE, nakr´tki z mosiàdzu, termometry
zintegrowane w pokr´t∏ach zaworów, ze wskaê-
nikami pozycji on/off

Zawór nadmiarowo
-upustowy (bypass): obudowa i g∏owica z mosiàdzu,

spr´˝yna ze stali nierdzewnej,
uszczelnienie EPDM.

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzew-
czej króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczel-
niane, z nakr´tkami do mocowania tulei przy∏à-
czeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
Bypass (zawór nadmiarowo-upustowy):
Zakres nastawy: 50-400 mbar
kv = 11,3 przy zamkni´tym bypass-ie
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”, d∏. zabu-

dowy 180 mm
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze

sobà luêno skr´cone, zasilanie po prawej stro-
nie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienio-
ne wed∏ug indywidualnych potrzeb na miejscu
budowy (zob. instrukcja zabudowy).

Dzia∏anie:
Modu∏ przykot∏owy „Regumat S-180” sk∏ada si´ z zestawu odci-
najàcego ze zintegrowanymi w pokr´t∏ach termometrami oraz ru-
ry dystansowej kompensujàcej d∏ugoÊci elementów. W razie po-
trzeby modu∏ „Regumat” mo˝na doposa˝yç w zawór nadmiaro-
wo-upustowy.

Zawór stopowy zintegrowany w pionie powrotnym zapobiega od-
wróceniu cyrkulacji.

Modu∏ „Regumat SB-180” odpowiada co do konstrukcji i zasady
dzia∏ania modu∏owi „Regumat S-180”. Dodatkowo jest wyposa-
˝ony w bezstopniowo nastawialny bypass (zawór nadmiarowo-
-upustowy, zakres nastaw: 50 mbar – 400 mbar), redukujàcy w ra-
zie potrzeby – do nastawionej wartoÊci – nadwy˝k´ ciÊnienia dys-
pozycyjnego w zamkni´tym obiegu instalacji.

„Regumat S-180”

„Regumat SB-180”
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Opis: Modu∏ „Regumat M3-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.
Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych z ter-
mometrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach), wskazujàcymi temperatury
zasilania i powrotu. Zawór stopowy na pionie powrotnym zapobiegajàcy
odwróceniu cyrkulacji; mieszacz trójdrogowy z zamontowanym nap´-
dem do regulacji temperatury zasilania; ∏upina izolacyjna z wyjmowalny-
mi znacznikami w kolorach czerwonym i niebieskim (do oznaczania zasi-
lania i powrotu).
Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym uszczel-

nieniem o-ringami, kule z mosiàdzu, hartowane
i chromowane, uszczelnienie gniazda – PTFE, na-
kr´tki z mosiàdzu, termometry zintegrowane w po-
kr´t∏ach zaworów, ze wskaênikami pozycji on/off

Mieszacz
trójdrogowy: z nastawialnym bypassem, obudowa i wk∏adka  re-

gulacyjna z mosiàdzu, wa∏ mieszacza uszczelniony
podwójnym o-ringiem.

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzewczej
króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczelniane, z na-
kr´tkami do mocowania tulei przy∏àczeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
kv = 6,1
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”, d∏. zabudo-

wy 180 mm
Nap´d: napi´cie 230V, 2 minuty trwa obrót o 90°, kabel

o d∏. 2,2 m.
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze sobà

luêno skr´cone, zasilanie po prawej stronie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienione
wed∏ug lokalnych warunków zabudowy (przebudo-
wa mieszacza nie jest konieczna, zob. instrukcja za-
budowy).

Modu∏ „Regumat M3B-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.
Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych z ter-
mometrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach), wskazujàcymi temperatury
zasilania i powrotu i ze zintegrowanym zaworem nadmiarowo-upusto-
wym (bypass-em) z bezstopniowà nastawà wst´pnà; zawór stopowy
na pionie powrotnym zapobiegajàcy odwróceniu cyrkulacji; mieszacz
trójdrogowy i wmontowany nap´d do regulacji temperatury zasilania; ∏u-
pina izolacyjna z wyjmowalnymi znacznikami w kolorach czerwonym
i niebieskim (do oznaczania zasilania i powrotu).
Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym uszczel-

nieniem o-ringami, kule z mosiàdzu, hartowane
i chromowane, uszczelnienie gniazda – PTFE, na-
kr´tki z mosiàdzu, termometry zintegrowane w po-
kr´t∏ach zaworów, ze wskaênikami pozycji on/off

Mieszacz
trójdrogowy: z nastawialnym bypassem, obudowa i wk∏adka  re-

gulacyjna z mosiàdzu, wa∏ mieszacza uszczelniony
podwójnym o-ringiem.

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzewczej
króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczelniane, z na-
kr´tkami do mocowania tulei przy∏àczeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
Zakres nastaw bypass-u (zaworu nadmiarowego): 50 mbar – 400 mbar
kv = 6,1 przy zamkni´tym bypassie
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”, d∏. zabudo-

wy 180 mm
Nap´d: napi´cie 230V, 2 minuty trwa obrót o 90°, kabel

o d∏. 2,2 m.
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze sobà

luêno skr´cone, zasilanie po prawej stronie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienione
wed∏ug lokalnych warunków zabudowy (przebudo-
wa mieszacza nie jest konieczna, zob. instrukcja za-
budowy).

Dzia∏anie:
Modu∏ „Regumat M3-180” odpowiada co do konstrukcji i zasady
dzia∏ania modu∏owi „Regumat S-180”, ale jest dodatkowo wypo-
sa˝ony w mieszacz trójdrogowy i nap´d. Mieszacz s∏u˝y do regu-
lacji temperatury zasilania.

„Regumat M3-180”

„Regumat M3B-180”

Modu∏ „Regumat M3B-180” odpowiada co do konstrukcji i zasa-
dy dzia∏ania modu∏owi „Regumat M3-180”. Dodatkowo jest wy-
posa˝ony w bezstopniowo nastawialny bypass (zawór nadmiaro-
wo-upustowy, zakres nastaw: 50 mbar – 400 mbar), redukujàcy
w razie potrzeby – do nastawionej wartoÊci – nadwy˝k´ ciÊnienia
dyspozycyjnego w zamkni´tym obiegu instalacji. 
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Opis: Modu∏ „Regumat M4-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.
Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych z termo-
metrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach), wskazujàcymi temperatury zasila-
nia i powrotu. Zawór stopowy na pionie powrotnym zapobiegajàcy odwró-
ceniu cyrkulacji; mieszacz czterodrogowy z zamontowanym nap´dem
do regulacji temperatury zasilania; ∏upina izolacyjna z wyjmowalnymi
znacznikami w kolorach czerwonym i niebieskim (do oznaczania zasilania
i powrotu).
Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym uszczel-

nieniem o-ringami, kule z mosiàdzu, hartowane i chro-
mowane, uszczelnienie gniazda – PTFE, nakr´tki
z mosiàdzu, termometry zintegrowane w pokr´t∏ach
zaworów, ze wskaênikami pozycji on/off

Mieszacz
czterodrogowy: z nastawialnym bypassem, obudowa z bràzu, wk∏adka

regulacyjna z mosiàdzu, wa∏ mieszacza uszczelniony
podwójnym o-ringiem.

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzewczej
króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczelniane, z na-
kr´tkami do mocowania tulei przy∏àczeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
kv = 7
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”, d∏. zabudo-

wy 180 mm
Nap´d: napi´cie 230V, 2 minuty trwa obrót o 90°, kabel

o d∏. 2,2 m.
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze sobà

luêno skr´cone, zasilanie po prawej stronie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienione we-
d∏ug lokalnych warunków zabudowy (przebudowa
mieszacza nie jest konieczna, zob. instrukcja zabudo-
wy).

Modu∏ „Regumat M4B-180” DN 32
Grupa armaturowo-pompowa do ∏àczenia kot∏a z instalacjà grzewczà.
Sk∏adniki: zestaw odcinajàcy z∏o˝ony z dwóch zaworów kulowych z termo-
metrami (zintegrowanymi w pokr´t∏ach), wskazujàcymi temperatury zasila-
nia i powrotu i ze zintegrowanym zaworem nadmiarowo-upustowym (by-
pass-em) z bezstopniowà nastawà wst´pnà; zawór stopowy na pionie po-
wrotnym zapobiegajàcy odwróceniu cyrkulacji; mieszacz czterodrogowy
z zamontowanym nap´dem do regulacji temperatury zasilania; ∏upina izo-
lacyjna z wyjmowalnymi znacznikami w kolorach czerwonym i niebieskim
(do oznaczania zasilania i powrotu).
Zawory kulowe: obudowa i trzpieƒ z mosiàdzu, z podwójnym uszczel-

nieniem o-ringami, kule z mosiàdzu, hartowane i chro-
mowane, uszczelnienie gniazda – PTFE, nakr´tki
z mosiàdzu, termometry zintegrowane w pokr´t∏ach
zaworów, ze wskaênikami pozycji on/off

Mieszacz
czterodrogowy: z nastawialnym bypassem, obudowa z bràzu, wk∏adka

regulacyjna z mosiàdzu, wa∏ mieszacza uszczelniony
podwójnym o-ringiem.

Przy∏àcze: od strony kot∏a oraz od strony instalacji grzewczej
króçce 2” GZ (gw. zewn.), p∏askouszczelniane, z na-
kr´tkami do mocowania tulei przy∏àczeniowych

Ârednica nominalna: DN 32
Maksymalna temperatura pracy: 110°C
Maksymalne ciÊnienie pracy: 10 bar
Zakres pomiarowy temperatury: 20°C–120°C
CiÊnienie otwarcia zaworu stopowego: 20 mbar
Zakres nastaw bypass-u (zaworu nadmiarowego): 50 mbar – 400 mbar
kv = 7 przy zamkni´tym bypassie (zaworze nadmiarowym)
Przy∏àcze pompy: do pomp z gwintem zewn´trznym 2”,

d∏. zabudowy 180 mm
Nap´d: napi´cie 230V, 2 minuty trwa obrót o 90°, kabel

o d∏. 2,2 m.
Rozstaw pionów zasilajàcego i powrotnego: 125 mm
Wskazówka: W stanie wysy∏kowym elementy armatury sà ze sobà

luêno skr´cone, zasilanie po prawej stronie modu∏u. 
Kierunki przep∏ywu mogà byç jednak zamienione we-
d∏ug lokalnych warunków zabudowy (przebudowa
mieszacza nie jest konieczna, zob. instrukcja zabudo-
wy).

Dzia∏anie:
Modu∏ „Regumat M4-180” odpowiada co do konstrukcji i zasa-
dy dzia∏ania modu∏owi „Regumat S-180”, ale jest dodatkowo
wyposa˝ony w mieszacz czterodrogowy z nap´dem. Mieszacz
s∏u˝y do regulacji temperatury zasilania oraz podniesienia tem-
peratury wody powracajàcej do kot∏a, posiada równie˝ r´cznie
nastawialny bypass. Poprzez bypass mo˝na przekierowaç
cz´Êç wody bezpoÊrednio z powrotu do zasilania, zachowujàc
sta∏y, minimalny przep∏yw wody w obiegu i obni˝ajàc tempera-
tur´ zasilania w instalacji, w której wysokotemperaturowy ko-
cio∏ wspó∏pracuje z niskotemperaturowà instalacjà, np. ogrze-
wania pod∏ogowego.

Modu∏ „Regumat M4B-180” odpowiada co do konstrukcji i zasa-
dy dzia∏ania modu∏owi „Regumat M4-180”, ale jest dodatkowo
doposa˝ony w bezstopniowo nastawialny bypass (zawór nad-
miarowo-upustowy, zakres nastaw: 50 mbar – 400 mbar), redu-
kujàcy w razie potrzeby – do nastawionej wartoÊci – nadwy˝k´
ciÊnienia dyspozycyjnego w zamkni´tym obiegu instalacji. 

„Regumat M4-180”

„Regumat M4B-180”

°C
0

2020

40

6060
8080

100100

120120 120120

100100

8080
6060

40

2020

0
°C

°C
0

2020

4040

6060
8080

100100

120120 120120

100100

8080
6060

4040

2020

0
°C



5

4

10 3

3
10

2

3

4

5

6

7
8
9

10

2

3

4

5

6

7
8
9

10

10

2

3

4

5

6

7
8
9

10

2

3

4

5

6

7
8
9

10

55 66 77 88 99 10 102 23 34 4

2

2

5

4

3

D
ru

ck
ve

rlu
st

 �
p

 [m
b

ar
]

D
ru

ck
ve

rlu
st

 �
p

 [P
as

ca
l]

Massenstrom qm [kg/h]

R
eg

um
at

M
3,

M
3B

R
eg

um
at

M
4,

M
4B

R
eg

um
at

S
, S

B

D
iff

er
en

zd
ru

ck
 �

p
 [m

b
ar

]

Durchflussdiagramm Bypass (Überströmrichtung):
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Diagram przep∏ywu „Regumat 180 DN 32:   

Charakterystyka przep∏ywu bypassu (zaworu nadmiarowo-upustowego):
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A B C D E

420 125 180 G 2 max. 64

Tüllenanschluss-Sets

Löttüllen � 35 mm
Tüllen mit IG 11⁄4"
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„Regumat SB-180“ „Regumat M3B-180“ „Regumat M4B-180“

Wymiary „Regumat-180”

Zestawy tuleji

Tuleje do lutowania E 35 mm
Tuleje z GW 11/4”


