
Armatura Premium + Systemy

Armatura do kot∏ów i pomp



Armatura do kot∏ów
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System „Regumat” oferowany przez firm´
Oventrop zawiera armatur´ niezb´dnà do
∏àczenia kot∏ów, pomp i rurociàgów. Pro-
dukty dostarczane sà w formie prefabry-
kowanych modu∏ów lub jako elementy
pojedyncze (dotyczy DN 25). Stosownie
do konkretnego zapotrzebowania w ofer-
cie Oventrop znaleêç mo˝na odpowiednià
kombinacj´ armatury wzgl. pojedyncze
elementy systemu.

Surowcami wyjÊciowymi do produkcji ar-
matury do kot∏ów firmy Oventrop sà mo-
siàdz i bràz. Zaawansowany technolo-
gicznie proces produkcji poddawany jest
sta∏ej kontroli, gwarantujàcej niezawod-
noÊç dzia∏ania produktu w bardzo d∏ugim
okresie u˝ytkowania.

Armatura do kot∏ów firmy Oventrop jest
przystosowana do instalacji zaprojekto-
wanej na ciÊnienie PN 10.

Zalety:
– wysoki poziom bezpieczeƒstwa dzia∏ania
– gwarancja z jednej r´ki na wszystkie

produkty 
– dost´pnoÊç kompletnych modu∏ów
– wysokowartoÊciowy materia∏ wyjÊciowy
– krótki czas monta˝u
– zwarta konstrukcja, ∏atwa konserwacja

modu∏ów
– ∏upina izolacyjna równie˝ jako opako-

wanie na czas transportu
1 „Regumat M3-130” DN 25
D∏ugoÊç pompy 130 mm, modu∏
z mieszaczem trójdrogowym, z nap´dem
i izolacjà.

2 „Regumat M4B-180” DN 32
D∏ugoÊç pompy 180 mm, modu∏
z mieszaczem czterodrogowym z bràzu,
z nap´dem i izolacjà.
3 Szkic systemu
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„Regumat-130” DN 25
„Regumat-180” DN 32
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Wykonanie bez mieszacza Wykonanie z mieszaczem

Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat
S-130 DN 25 SB-130 DN 25 M3-130 DN 25 M3B-130 DN 25 M3H-130 DN 25 M4-130 DN 25 M4B-130 DN 25 M4H-130 DN 25
S-180 DN 32 SB-180 DN 32 M3-180 DN 32 M3B-180 DN 32 M3H-180 DN 32 M4-180 DN 32 M4B-180 DN 32 M4H-180 DN 32

Modu∏ odcinajàcy 
(bez bypassu)

Modu∏ odcinajàcy 
z bypassem 
(nastawialny zawór upustowy)

Zawór stopowy

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

Mieszacz trójdrogowy r´czny

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

Mieszacz czterodrogowy ŕ czny

Rura dystansowa

Izolacja
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Modu∏y kot∏owe (grupy pompowe) „Regu-
mat” – d∏ugoÊç pompy 130 mm dla DN
25 1”, 180 mm dla DN 32 11/4” – do mon-
ta˝u kot∏ów grzewczych w instalacjach
centralnego ogrzewania. Modu∏ DN 25 1”
– od strony instalacji i od strony kot∏a na-
kr´tki z∏àczne 11/2”. DN 32 11/4” – od strony
instalacji i od strony kot∏a nakr´tki z∏àcz-
ne 21/2”. Modu∏y „Regumat” dostarczane
sà w wykonaniach z pompà lub bez.

1 „Regumat S-130 DN 25 / S-180 DN 32”,
sk∏adajàcy si´ z modu∏u odcinajàcego
z dwoma zaworami kulowymi i dwoma
termometrami, z zaworu stopowego, z ru-
ry dystansowej i z izolacji. Dost´pne wy-
konania z bypassem (zawór nadmiarowy)
wzgl. bez, ilustr.: DN 25 bez bypassu.

2 „Regumat M3-130 DN 25 / M3-180 DN
32”, sk∏adajàce si´ z modu∏u odcinajàce-
go z dwoma zaworami kulowymi i dwoma
termometrami, z zaworu stopowego,
z mieszacza trójdrogowego z nap´dem
i z izolacji. Dost´pne wykonania z bypas-
sem wzgl. bez, ilustr.: DN 25 bez bypassu.

3 „Regumat M4-130 DN 25 / M4-180 DN
32” sk∏adajàcy si´ z modu∏u odcinajàce-
go z dwoma zaworami kulowymi i dwoma
termometrami, z zaworu stopowego,
z mieszacza czterodrogowego z nap´-
dem i z izolacji. Dost´pne wykonania
z bypassem wzgl. bez, ilustr.: DN 25 bez
bypassu.
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„Regumat-180” DN 25
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Modu∏ kot∏owy „Regumat-180” (d∏ugoÊç pom-
py 180 mm) przeznaczony jest do monta˝u 
kot∏ów grzewczych w instalacjach centralnego
ogrzewania. Przy∏àcze DN 25 1”; od strony in-
stalacji i od strony kot∏a nakr´tki z∏àczne 11/2”.
Modu∏y „Regumat” dostarczane sà w wykona-
niach z pompà lub bez.

1 „Regumat S-180”
sk∏adajàcy si´ z zaworu pompowego kulowego
ze zintegrowanym zaworem stopowym, zabu-
dowanego przed pompà, z modu∏u odcinajà-
cego z dwoma zaworami kulowymi i dwoma
termometrami, z rury ∏àczàcej i z izolacji.
Wykonanie z bypassem wzgl. bez, 
ilustr.: bez bypassu.

2 „Regumat M3-180”
sk∏adajàcy si´ z zaworu pompowego kulowego
ze zintegrowanym zaworem stopowym, zabu-
dowanego przed pompà, z modu∏u odcinajà-
cego z dwoma zaworami kulowymi i dwoma
termometrami, z rury ∏àczàcej, z mieszacza trój-
drogowego z nap´dem i z izolacji. Wykonanie
z bypassem wzgl. bez, ilustr.: bez bypassu.

3 „Regumat M4-180” 
sk∏adajàcy si´ z zaworu pompowego kulo-
wego ze zintegrowanym zaworem stopo-
wym, zabudowanego przed pompà, z modu-
∏u odcinajàcego z dwoma zaworami kulowy-
mi i dwoma termometrami, z rury ∏àczàcej,
z mieszacza czterodrogowego z nap´dem
i z izolacji. Wykonanie z bypassem wzgl.
bez, ilustr.: bez bypassu.

Wykonanie bez mieszacza Wykonanie z mieszaczem

Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat Regumat
S-180 SB-180 M3-180 M3B-180 M3H-180 M4-180 M4B-180 M4H-180

Modu∏ odcinajàcy 2 zawory kulowe 
i 2 termometry

Modu∏ odcinajàcy z bypassem 
(nastawialny zawór upustowy)
2 zawory kulowe 
i 2 termometry

Zawór stopowy

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

Mieszacz trójdrogowy r´czny

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

Mieszacz czterodrogowy r´czny

Izolacja
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„Regumat RTA” DN 25
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Modu∏ kot∏owy (grupa pompowa) „Regumat
RTA” umo˝liwia ∏àczenie kot∏a grzewczego
na drewno z instalacjà centralnego ogrze-
wania. W instalacji takiej konieczne jest
utrzymanie temperatury wody powracajàcej
do kot∏a na poziomie minimum 550 C
(powy˝ej temperatury punktu rosy)
– w celu zapobie˝enia wykraplania si´
kondensatu. W fazie rozruchu cyrkulacja
jest „spi´ta na krótko” poprzez bypass
i goràca woda z zasilania trafia od razu
do powrotu. Po osiàgni´ciu temperatury
rz´du 550 C zawór mieszajàcy otwiera
cyrkulacj´ na ca∏à instalacj´. 

Zalety:
– kompletny system ∏àczàcy
– wykonania „Regumat RTA 130” lub „Re-

gumat RTA 180” (w zale˝noÊci od d∏u-
goÊci pompy)

– wysokowartoÊciowy materia∏ wyjÊciowy
– seryjnie izolacja z EPP
– ∏atwy monta˝ przy zastosowaniu tulei ∏à-

czàcych
– czujnik temperatury zintegrowany w po-

wrocie 

Modu∏ sk∏ada si´ z:
Zestawu odcinajàcego (zawory kulowe ze
zintegrowanymi termometrami do pomia-
ru temperatur zasilania i powrotu), z za-
woru stopowego na zasilaniu (zapobiega-
jàcego niepo˝àdanej cyrkulacji grawita-
cyjnej), z pompy cyrkulacyjnej na powro-
cie (do wyboru firm Wilo lub Grundfos,
d∏ugoÊci 130 wzgl. 180 mm), z mieszacza
trójdrogowego i z regulatora temperatury
z czujnikiem zanurzeniowym (zakres re-
gulacji 40 – 700 C). 

1 „Regumat RTA-130”

2 Szkic systemu

3 „Regumat RTA-180”
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Kocio∏ 
na sta∏e

„Regumat F-130“

„Regumat RTA-180“

„MSM-Block“

„Regumat M3-130“



„Regumat F-130” DN 25
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Modu∏ „Regumat F-130” s∏u˝y do regula-
cji i ograniczania temperatury zasilania
w kombinowanej instalacji grzejnikowo-
-pod∏ogowej. Temperatura zasilania mo˝e
byç ustawiona w zakresie od 20 do 500 C. 
Czujnik temperatury zanurzony w pionie
zasilajàcym steruje po∏o˝eniem zaworu
mieszajàcego odpowiednio do ustawionej
temperatury zasilania. Elektryczny bez-
piecznik temperaturowy wy∏àcza pomp´
obiegowà w sytuacji, gdy temperatura za-
silania przekroczy wartoÊç bezpiecznà
a po spadku temperatury ponownie jà
w∏àcza. 

Zalety:
– kompletny system przy∏àczeniowy

z pompà o d∏ugoÊci 130 mm
– wysokowartoÊciowy materia∏ wyjÊciowy
– seryjnie izolacja z EPP
– ∏atwy monta˝ przy zastosowaniu tulei ∏à-

czàcych
– czujnik temperatury zintegrowany w po-

wrocie
– w zestawie elektryczny bezpiecznik

temperaturowy

W sk∏ad grupy wchodzà:
zestaw odcinajàcy ze zintegrowanym ter-
mometrem i zaworem stopowym, mieszacz
trójdrogowy, regulator z czujnikiem zanu-
rzeniowym (zakres regulacji 20-500 C),
pompa obiegowa Grundfos UPS 25-60 lub
Wilo RS 25/6, elektryczny bezpiecznik tem-
peraturowy.

1 „Regumat F-130”

2 Szkic systemu
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Uk∏ad pod∏ogowy

Kocio∏ 

„MSM-Block“
„Regumat F-130“

Uk∏ad grzejnikowy



Armatura bezpieczeƒstwa
Mieszacze, belki rozdzielaczy, regulatory
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1 Belki rozdzielacza z izolacjà
i jarzmem Êciennym do pod∏àczenia
dwóch wzgl. trzech modu∏ów „Regumat”
(w innych wykonaniach do 5 obiegów
grzejnych), izolacja zgodnie z wytycznymi
wykonania instalacji co.

2 Sprz´g∏o hydrauliczne do rozdzia∏u
obiegów grzewczego i kot∏owego,
z izolacjà. Modu∏ hydrauliczny DN 25
Kombinacja: rozdzielacz zintegrowany ze
sprz´g∏em hydraulicznym.

3 „MSM-Block” kot∏owy blok
bezpieczeƒstwa w zamkni´tych
instalacjach centralnego ogrzewania wg
DIN 4751, do wyposa˝ania kot∏a o mocy
do 50kW. „MSM-Block” sk∏ada si´ z:
korpusu z mosiàdzu, manometru,
mosi´˝nego odpowietrznika
automatycznego z zaworem stopowym,
membranowego zaworu bezpieczeƒstwa
2,5 wzgl. 3,0 bary i izolacji. 
Wykonania: gwint wewn´trzny DN 25 1”
lub gwint zewn´trzny G1,
p∏askouszczelniany. 

4 Mieszacz z nap´dem „ESBE” 
do regulacji temperatury zasilania 
w instalacjach centralnego ogrzewania 
z wymuszonym obiegiem, nap´d r´czny
lub elektromotoryczny (ilustr.).
Wykonanie: mieszacz trójdrogowy,
mieszacz czterodrogowy z bràzu DN 25
1” wzgl. DN 32 11/4”.

5 Zawór nadmiarowy 
do przezbrajania systemów „Regumat
S/M3/M4” DN 25-130/180 lub DN 32-180.
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Armatura do kot∏ów

1 „Optibal P” zawory kulowe pompowe
do ∏atwego monta˝u pomp obiegowych
w instalacjach ciep∏ej wody i centralnego
ogrzewania. Zawory dostarczane sà z za-
worem stopowym lub bez.

2 Regulator temperatury z czujnikiem zanu-
rzeniowym lub przylgowym z trójdrogowym
zaworem rozdzielajàcym lub mieszajàcym
z bràzu, PN 16. Przeznaczenie – m. in.
podwy˝szanie temperatury powrotu w in-
stalacjach zasilanych z kot∏ów na paliwo
sta∏e (np. pellet). Mo˝liwoÊç stosowania
równie˝ z u˝yciem nap´dów elektromoto-
rycznych lub elektrotermicznych.

3 „Expa-Con” – zawory rewizyjne z plom-
bà; do kontroli, konserwacji i ewentualnej
wymiany membranowych naczyƒ wzbior-
czych.

4 Odpowietrzniki automatyczne z zawo-
rem stopowym z mosiàdzu; wersja kàto-
wa bez zaworu stopowego lub jako odpo-
wietrznik precyzyjny z zaworem stopo-
wym. 

5 Filtry siatkowe z bràzu z siatkà pojedyn-
czà lub podwójnà (do dok∏adnej filtracji);
siatka wykonana ze stali nierdzewnej
chromowo-niklowej. 

6 Zawory zwrotne i zawory stopowe.
Zawory zwrotne z bràzu i mosiàdzu,
z uszczelnieniem z FKM, do zabudowy
poziomej lub pionowej. 
Zawory stopowe z mosiàdzu z automa-
tycznym odpowietrznikiem lub bez,
z gwintem wewn´trznym lub zewn´trz-
nym wzgl. ko∏nierzowe.

7 Zawory manometryczne z mosiàdzu,
stosowane w instalacjach centralnego
ogrzewania, z d∏awnicà, z gwintem we-
wn´trznym. Bez pow∏oki galwanicznej lub
chromowane.

8 „Optiflex” zawory kulowe z mosiàdzu
z gwintem zewn´trznym lub wewn´trz-
nym, samouszczelniajàcym, z nakr´tkà
kontrujàcà, uchwyt z ogranicznikiem,
z koƒcówkà do w´˝a (uszczelnienie mi´k-
kie) i zaÊlepkà. 

Dalsze informacje dotyczàce armatury do
kot∏ów i pomp w katalogu Oventrop,
grupa 6. 

Dost´pne w firmie:

Oventrop Sp. z o. o.
Ul. Polna 36B
05-082 Stare Babice
tel. 0-22 722 96 42
fax 0-22 722 96 41
e-mail: info@oventrop.pl
http://www.oventrop.pl
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