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Při realizaci vytápěcích systémů, představuje
napojení kotle významné místo. Musí obsahovat
takové komponenty, které umožňují snadné
řízení, údržbu a případné opravy topného
systému.
Univerzální sestavy Giacomini poskytují veškeré
potřebné komponenty a příslušenství, čímž řeší
vynikajícím a moderním způsobem každý problém
spojený s kotelnou.
Šetří instalatérovi jeho drahocenný čas a zbytečnou námahu. Není třeba provádět pracné
svařování a řezání závitů i s následnými riziky této
práce, není třeba nákladných zařízení a velkého
místa na stavbě.
Univerzální kotlové sestavy jsou složeny z předmontovaných rozdělovačů, na které se napojuje
vybrané příslušenství, vhodné pro různé typy
rozvodu tepla.
Každý rozdělovač sestavy má čtyři připojovací
rozměry, dva 5/4“ a dva 1“. Umožňují připojení
kotle, případně dalších rozdělovačů, směšovacích
třícestných nebo čtyřcestných ventilů pro regulaci
jednotlivých stoupaček, automatického
dopouštěcího systému, napojení ohřevu teplé
užitkové vody ap..
Sestavy jsou vybaveny diferenčními ventily pro
ochranu oběhových čerpadel vylučujícími vznik
přetlaku v oběhových čerpadlech při uzavření
některé části obvodu a zpětnými klapkami, které
zamezují přirozenému oběhu vody a rušení mezi
čerpadly a napojenými stoupačkami. Těsnění
všech komponentů sestavy zajišťují speciální
těsnící kroužky, které umožňují spolehlivou a
rychlou montáž, bez dalších těsnících materiálů,
jako je konopí nebo těsnící pasta.
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Základní sada (1kotel, 1UTmix)

Sada

Rozšířená sada (1kotel, 1UTmix, 1UT)

Kód

Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným
motorem na vstupu a oběhovým čerpadlem na

Kód

Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným
R586YN01

směšovaném výstupu.

Katalogová cena bez DPH [Kč]

Sada

motorem na vstupu a oběhovými čerpadly na

R586YN02

směšovaných výstupech.

14,950.00

Katalogová cena bez DPH [Kč]

26,631.00

Sada obsahuje:

Sada obsahuje:

základní kotlovou sestavu - R586GY011

základní kotlovou sestavu - R586GY021

oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014

2 ks - oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014

motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101

motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101

adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295

adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295

NOVITERA

Rozšířená sada varianta s termoventilem
a By-passsem (1kotel, 2UTmix)

Rozšířená sada (1kotel, 2UTmix)

Sada

Kód
Sada

Kotlová sestava s čtyřcestným ventilem ovládaným
motorem na vstupu a směšované výstupy s

R586YN03

Kotlová sestava s dvěma směšovanými okruhy,
rozdělovač s nastavitelným by-passem,

oběhovými čerpadly.

Kód

termostatickým ventilem a čerpadlem pro okruh

R586YN04

kotle.

Katalogová cena bez DPH [Kč]

31,916.00

Katalogová cena bez DPH [Kč]

39,890.00

Sada obsahuje:

Sada obsahuje:

základní kotlovou sestavu - R586GY021

2 ks - základní kotlovou sestavu včetně izolace - R586RY102

třícestný mix R296

rozdělovač s uzavíratelným by-passem, včetně izolace
- pro 2 okruhy - R586SEY02

2 ks - oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014
oběhové čerpadlo Wilo Yonos 25/1-6 (180) Para RKA - P76WIY014
2 ks - motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101
termostatický ventil R157A - 1"/55°C - R157AY052
2 ks - adaptér P295Y001CZ pro montáž motoru K274 na R295
2 ks - motor pro směšovací ventily R295, R296, 230V K270Y101
6 ks kulový kohout k čerpadlu - R285Y001
6 ks převlečná matice k R285 - P18LY007
Kotlová sestava s dvěma směšovanými okruhy, rozdělovač
s nastavitelným bypassem, termostatickým ventilem a čerpadlem
pro okruh kotle.

Bez kotlové sestavy...
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novitera.cz

www.novitera.cz
Obchod a prodej
+420 776 186 788
info@novitera.cz
Objednávky a informace
+420 608 662 267
objednavky@novitera.cz
Technická podpora
+420 773 834 677
servis@novitera.cz

Tiskové chyby jsou vyhrazeny. Informace uvedené v této publikaci byly aktuální v okamžiku předání do tisku. Výrobce si vyhrazuje právo na změnu
specifikace, konstrukce nebo příslušenství kdykoliv, bez předchozího oznámení.

