
22 TEPELNÁ ČERPADLA

TECHNICKÉ  PARAMETRY RegulusHBOX

Rozměry

šířka [mm] 595

výška [mm] 1725
(bez připojených 

pojistných a čerpadlových 
skupin)

hloubka [mm] 650

Hmotnost [kg] 148

Objem otopné vody [l] 49

Výkon elektrických topných těles [kW] 2-12

VNITŘNÍ JEDNOTKA

RegulusHBOX

Vnitřní jednotka s přípravou teplé vody.
RegulusHBOX CTC je určen k instalaci s invertorovými tepelnými čerpadly 
CTC EcoAir 614M a 622M a EcoPart 612M a 616M. 
RegulusHBOX RTC je určen k instalaci s jednofázovými tepelnými čerpadly 
RTC.
Jednotka je určena pro otopné systémy s jedním nebo více otopnými okruhy 
osazenými vlastním oběhovým čerpadlem. Při instalaci s jedním otopným 
okruhem se čerpadlová skupina instaluje přímo na jednotku RegulusHBOX. 
Pro instalace s více otopnými okruhy je doporučeno použití rozdělovače.
Pomocí volitelného příslušenství je možné k jednotce připojit solární systém 
nebo jiný zdroj tepla.

• Určená pro zapojení invertorových čerpadel.
• Průtoková příprava teplé vody
• Elektrokotel 2-12 kW, tlakový snímač, oběhové čerpadlo.
• Inteligentní regulátor s možností připojení k internetu a s ovládacím displejem, který je 

možné přemístit do obytné části domu, kde zároveň může plnit funkci pokojového čidla 
teploty i vlhkosti.

• S tepelnými čerpadly RTC umožňuje chlazení do podlahy, stěn nebo stropu.

Obj. kód: 19896
RegulusHBOX 212 CTC 3/3 pro 
tepelná čerpadla EcoAir a EcoPart

Obj. kód: 19935
RegulusHBOX 212 RTC 3/1S pro 
tepelná čerpadla RTC 6i a 13e
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Topná tělesa o výkonu 12 kW spínaná 
v krocích po 2 kW

Třícestný zónový kulový ventil pro 
přepínání tepelného čerpadla mezi 

vytápěním a přípravou TV

Expanzní nádoba 12�l otopného systému

Přípojná místa doplňková zdroje

Regulátor IR RegulusHBOX

Elektroinstalace včetně svorkovnice pro 
snadné připojení tepelného čerpadla 
a dalšího příslušenství včetně jištění 

základních prvků

Kombinovaná akumulační HSK 
o celkovém objemu 210�l, rozdělená 
těsnou dělící přepážkou v poměru 
49�l (vytápění), 140�l (příprava TV), 21�l 
(nerezový výměník)

Bezpečnostní skupina otopného systému

Pojistná sada

Přípojné místo pro čerpadlovou skupinu 
pro cirkulaci teplé vody 
(není součástí dodávky)

Čerpadlová skupina okruhu tepelného 
čerpadla s oběhovým čerpadlem 

Wilo Para 25/8 iPWM1

Přípojná místa pro čerpadlovou skupinu 
otopného okruhu 
(není součástí dodávky)

RegulusHBOX v kombinaci s tepelným čerpadlem v systémech vytápění a přípravy teplé vody.

PŘÍKLAD ZAPOJENÍ


