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

Zastosowanie:
Modu∏ trzykot∏owy kot∏owy „Regumat RTA-180” DN 32 umo˝liwia
po∏àczenie kot∏a na drewno z instalacjà centralnego ogrzewania
lub podgrzewaczem c.w.u.
Modu∏ podnosi temperatur´ wody powrotnej do min. 55°C.

Zalety:
– prefabrykowany modu∏ przykot∏owy z pompà obiegowà

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
– zintegrowany czujnik temperatury powrotu

Opis:
Modu∏ przykot∏owy „Regumat RTA-180” DN 32 to grupa armatu-
rowo-pompowa s∏u˝àca do ∏àczenia kot∏a grzewczego na drew-
no z instalacjà centralnego ogrzewania lub podgrzewaczem
c.w.u. 
Sk∏ada si´ z nast´pujàcych elementów: 
bloku dwóch zaworów kulowych ze zintegrowanymi termometra-
mi wskazujàcymi temperatury zasilania i powrotu; zainstalowa-
nego na zasilaniu zaworu stopowego do ograniczania tempera-
tury zasilania; pompy cyrkulacyjnej zamontowanej na pionie po-
wrotnym, mieszacza trójdrogowego oraz regulatora temperatury
z czujnikiem zanurzeniowym (zakres temperatur 40–70°C).
Nr kat. 135 46 70 (z pompà Grundfos UPS 32-40)
Nr kat. 135 46 71 (z pompà Wilo RS 30/4)

Pod∏àczenie:
Obustronnie króçce z gwintem zewn´trznym 21/2”, p∏askousz-
czelniane.
Zestawy tulei przy∏àczeniowych nale˝y zamawiaç oddzielnie.

Dzia∏anie:
Modu∏ przykot∏owy umo˝liwia ∏àczenie kot∏a grzewczego na
drewno z instalacjà centralnego ogrzewania. Minimalna tempe-
ratura wody powracajàcej powinna wynosiç ok. 55°C i przekra-
czaç temperatur´ punktu rosy. Zapobiega to szkodliwej dla kot∏a
kondensacji pary wodnej. W fazie rozruchu instalacja pracuje
spi´ta „na krótko” tylko w obiegu kot∏owym. Przez bocznik gorà-
ca woda z pionu zasilajàcego trafia bezpoÊrednio do powrotu.
Kiedy temperatura powrotu osiàgnie poziom 55°C – zawór mie-
szajàcy zaczyna kierowaç goràcà wod´ do instalacji.

Dane techniczne
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Technische Daten:

Nenngröße DN 32

Max. Druck: 10 bar

Max Temperatur: 120°C

kvs-Wert 5,3

Öffnungstemperatur
Sollwert: 55°C (Stellung 4)

Öffnungsdruck:
Sperrventil: 20 mbar

Bauhöhe Isolierung: 471 mm

Breite Isolierung: 250 mm

Achsabstand: 125 mm
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Durchflussdiagramm „Regumat RTA-180“ DN 32

Vorlauf
vom Kessel

Rücklauf
zum Kessel

Vorlauf zum
HK/Pufferspeicher

Rücklauf vom
HK/Pufferspeicher

Dane techniczne:

Ârednica nominalna DN 32

Maksymalne ciÊnienie 10 bar

Maksymalna temperatura 120°C

Wspó∏czynnik kvs 5,3

Temperatura otwarcia

obiegu instalacji c.o. 55°C (pozycja 4)

CiÊnienie otwarcia

zaworu stopowego 20 mbar

WysokoÊç ∏upiny izolacyjnej 471 mm

SzerokoÊç ∏upiny izolacyjnej 250 mm

Rozstaw osi 125 mm
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Diagram przep∏ywu „Regumat RTA-180” DN 32

Przep∏yw V [l/h]
.

Powrót od kot∏a
na drewno/zasobnika

Zasilanie do kot∏a 
na drewno/zasobnika

Powrót do kot∏a Zasilanie od kot∏a


