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Úsporné řešení pro vaše topení

ČERPADLOVÉ SKUPINY RegulusTOP PRO OTOPNÉ OKRUHY

Technické údaje

Komponenty

Dvoutrubková čerpadlová skupina s nízkoenergetickým 

oběhovým čerpadlem, směšovacím ventilem s pohonem 

(případně bez pohonu) a dalšími přehledně uspořádanými 

základními komponentami vsazenými do kompaktního ter-

moizolačního obalu. Umožňuje uzavření otopných okruhů, 

kontrolu teplot, umístění teplotních čidel regulace a snadný 

servis. Součástí skupiny je filtr s magnetem, takže je vhodná 

i pro starší systémy s ocelovým potrubím. Provedení s výstu-

pem vpravo, nelze přestavit.

Pohony pro směšovací ventily naleznete na straně 30-31. 

Čerpadlová skupina se směšováním CSE2 MIX F

TYPICKÉ POUŽITÍ:

Pro směšované otopné okruhy. Je možné instalovat na zeď, 

akumulační nádrž nebo rozdělovač.

TOPNÁ VĚTEV:

• Připojovací šroubení 1“F s převlečnou maticí 1“ Fu.

• Směšovací ventil s elektrickým pohonem, případně bez pohonu 

• Nízkoenergetické oběhové čerpadlo.

• Kulový kohout DN 20 s převlečnou maticí 

a jímkou pro umístění čidla. 

• Teploměr 0-120 °C.

VRATNÁ VĚTEV:

• Připojovací šroubení 1“ s převlečnou maticí. 

• Zpětný ventil.

• Filtr s velkou plochou sítka a s magnetem.

• Kulový kohout s jímkou pro umístění čidla. 

• Teploměr 0-120 °C.

PŘIPOJOVACÍ ROZMĚRY 1“ F

PRACOVNÍ TEPLOTA KAPALINY 5 - 95 °C

OSOVÁ VZDÁLENOST TRUBEK 125 mm

ROZMĚRY 360 x 133 x 245 mm

POHON AVC05

PŘESTAVOVACÍ DOBA 120 s

KROUTICÍ MOMENT 5 Nm

NAPÁJECÍ NAPĚTÍ 230 V 50 Hz

Typy

Čerpadlo Grundfos UPM3 25-75 Wilo PARA 25/8 SC

Řízení čerpadla manuálně nebo PWM manuálně

Maximální dopravní výška 7,5 m 8,4 m

K
vs

 směšovacího ventilu 6,3 m3/h 6,3 m3/h

Objednací kód 17484 17937

Objednací kód ČS bez pohonu 18082 17917

Kulový kohout s vyp. ventilem 1“ Fu/F (pro 

propojení s CSE2 je potřeba šroubení 15695)

Obj. kód: 17415

Šroubení 1“ Fu/M včetně těsnění 

Obj. kód: 15695

Šroubení poloviční 1“x5/4“ Fu/F pro připojení 

CSE2 na 5/4“ rozdělovač

Obj. kód: 17920 

Příslušenství

Pro čištění filtru 

se uzavře kulový 

kohout nad 

filtrem a zpětný 

ventil umístěný 

pod filtrem 

uzavře výstup 

z filtru.


