
13Čerpadlové skupiny Regulus

Úsporné riešenie pre vaše kúrenie

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRE VYKUROVACIE SYSTÉMY

Technické údaje
Dvojrúrková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým 

obehovým čerpadlom, zmiešavacím ventilom, 

ovládaním, prípadne bez pohonu, a ďalšími prehľadne 
usporiadanými základnými komponentami vsadenými do 

kompaktného termoizolačného obalu. Umožňuje 

uzatvorenie vykurovacích okruhov, kontrolu teplôt, 

umiestnenie teplotných snímačov regulácie a jednoduchý 

servis. Súčasťou skupiny je filter s magnetom, takže je 

vhodná aj pre staršie systémy s oceľovým potrubím. 

Vykurovanie s výstupom vpravo, nie je možné prenastaviť.

Čerpadlová skupina so zmiešavaním CSE2 MIX F

TYPICKÉ POUŽITIE:

Pre zmiešavané vykurovacie okruhy. Je možné inštalovať na 

stenu, akumulačnú nádrž alebo rozdeľovač.

Komponenty 
VYKUROVACIA VETVA:

• Pripojovacie šrúbenie 1“ s prevlečnou maticou.

• Zmiešavací ventil s elektrickým pohonom, prípadne bez pohonu 

• Nízkoenergetické obehové čerpadlo.

• Guľový ventil DN 20 s prevlečnou maticou
a jímkou pre umiestnenie snímača.

• Teplomer 0-120 °C.

VRATNÁ VETVA:

• Pripojovacie šrúbenie 1“ s prevlečnou maticou.

• Spätná klapka

• Filter s veľkou plochou sitka a s magnetom.

• Guľový ventil so spätným ventilom (ktorý je možné
servisne otvoriť) a s jímkou pre umiestnenie snímača.

• Teplomer 0-120 °C.

1“ F

5 - 95 °C

125 mm

360 x 133 x 245 mm

PRIPÁJACIE ROZMERY 

PRACOVNÁ TEPLOTA KVAPALINY 

OSOVÁ VZDIALENOSŤ RÚROK 

ROZMERY

POHON AVC05

120 s

5 Nm

PRENASTAVOVACIA DOBA 
KRÚTIACI MOMENT 
NAPÁJACIE NAPÄTIE 230 V 50 Hz

Typy

Čerpadlo

Riadenie čerpadla

Maximálna dopravná výška

K
vs

 zmiešavacieho ventilu 

Objednávací kód 
Objednávací kód ČS bez pohonu

Grundfos UPM3 25-75 
manuálne alebo PWM 

7,5 m

6,3 m3/h

17484

18082

Wilo PARA 25/8 SC 
manuálne

8,4 m

6,3 m3/h

17937

17917

Wilo Para 25/8 iPWM1 
PWM + info prietok 

8,5 m

6,3 m3/h

17482

-

Možné varianty na objednávku:
- pripojovacie rozmery 3/4“, 5/4“. Cu22, Cu28.

- vykonanie bez filtra
- pohon s prenastavovacou dobou 60s, 240s alebo ovládaný 0/10V

- pohon so vstavanou reguláciou na konštantnú teplotu

- pohon so vstavanou ekvitermnou reguláciou a možnosťou pripojenia izbovej jednotky




