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nia techniczne tych urządzeń nie były za-
awansowane.
W jednym tylko układzie można by taki grzej-
nikowy rozdzielacz zastosować do ogrzewa-
nia płaszczyznowego – w przypadku, gdy 
wszystkie obwody grzewcze, leżące w tym 
samym pomieszczeniu, miałyby identyczną 
długość, więc nie byłoby potrzeby regulacji 
przepływu.

HERZ
Można, ale po co?
Najczęściej typowe rozdzielacze do ogrze-
wania grzejnikowego są tańsze od typowych 
rozdzielaczy do ogrzewania podłogowego, 
w ramach oferty jednego producenta. Roz-
budowa typowych rozdzielaczy do ogrze-
wania grzejnikowego o dodatkowe wyposa-
żenie, tak aby mogły spełniać wymagania 
stawiane rozdzielaczom do ogrzewania pod-
łogowego, spowoduje wzrost ceny powy-
żej ceny typowych rozdzielaczy do ogrzewa-
nia podłogowego. Oczywiście przytoczona 
hipoteza ma zastosowanie, gdy analizujemy 
ceny rozdzielaczy do ogrzewania grzejniko-
wego, podłogowego oraz dodatkowe wy-
posażenie w ramach jednego producenta. 
W przypadku hydry, będących połączeniem 
różnych producentów, powyższe założenie 
nie musi mieć zastosowania. Otwartą kwestią 
pozostaje, kto właściwie jest producentem 
oraz kto poniesie brzemię gwarancji w przy-
padku wycieku lub innej awarii. 
Zasadnicza różnica pomiędzy rozdzielaczami 
do ogrzewania grzejnikowego i podłogowe-
go zasadza się na różnej przepustowości oraz 
różnym wyposażeniu. Nawet słabo wdrożony 
instalator jest w stanie rozróżnić rozdzielacze 
do ogrzewania grzejnikowego od rozdziela-
czy do ogrzewania podłogowego.
Różna przepustowość bierze się z różnych 
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OVENTROP
W drodze wyjątku można skorzystać z takiej 
możliwości. Firma Oventrop odradza jednak 
przeprowadzanie modyfikacji rozdzielaczy. 
Fabrycznie zmontowany rozdzielacz podda-
wany jest w procesie produkcji próbom ciśnie-
nia. Ingerując w budowę i wyposażenie ta-
kiego rozdzielacza, automatycznie po stronie 
wykonawcy pozostaje troska o dokładność 
prac i szczelność wykonanych połączeń.

KAN
Teoretycznie jest to możliwe np. poprzez 
wstawienie na podłączeniu między nyplami 

belki rozdzielacza a śrubunkiem przyłącze-
niowym zaworów regulacyjnych do regulacji 
przepływów w poszczególnych obwodach. 
Byłoby to jednak technicznie i eksploatacyj-
nie nieuzasadnione, a ekonomicznie po pro-
stu nieopłacalnie.
Większe byłoby w takim przypadku prawdo-
podobieństwo popełnienia błędu podczas 
montażu takiej hybrydy, więcej też potencjal-
nych miejsc do przecieków, taki rozdzielacz 
wymagałby też więcej miejsca.
Trzeba jednak zauważyć, że tak skonfiguro-
wane rozdzielacze występowały na rynku 
jeszcze kilkadziesiąt lat temu, gdy rozwiąza-

1. Wielu producentów oferuje inne rozdzielacze do podłogówki, a inne  
do instalacji c.o. z grzejnikami. Czy jednak można kupić tańszy do c.o.  
i doposażyć go tak, aby zastosować go do ogrzewania płaszczyznowego?
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warunków pracy instalacji. Typowa instala-
cja grzejnikowa pracuje przy ochłodzeniu 
czynnika grzewczego pomiędzy 15 a 25oC. 
Typowa instalacja z grzejnikami powierzch-
niowymi pracuje przy ochłodzeniu czynni-
ka grzewczego pomiędzy 8 a 15oC. Powyższe 
parametry pracy powodują, iż przepusto-
wość rozdzielaczy do ogrzewania powierzch-
niowego jest ok. dwukrotnie większa od 
przepustowości rozdzielczy do ogrzewania 
grzejnikowego.
Różnica w wyposażeniu bierze się z różnych 
funkcji obu typu rozdzielczy. Rozdzielacze 
do ogrzewania grzejnikowego w najprost-
szej wersji są to tzw. „belki” z przyłączami. 
W wersji bogato wyposażonej mają dodat-
kowo zawory kulowe do ocinania obiegów. 
Równoważenie instalacji realizowane jest za 
pomocą nastaw wstępnych na zaworach 
powrotnych, zasilających lub wkładkach ter-
mostatycznych wbudowanych w grzejniki. 
Regulacja termostatyczna realizowana jest 
za pomocą zaworów termostatycznych lub 
grzejnikowych wkładek termostatycznych. 
Rozdzielacze do ogrzewania powierzchnio-
wego w najprostszej wersji wyposażone są 
we wkładki termostatyczne na jednej belce 
(np. rozdzielającej) i wkładki odcinające na 
drugiej belce rozdzielacza (a właściwie ko-
lektora). W wersji bogato wyposażonej roz-
dzielacze do ogrzewania powierzchniowego 
mają wkładki regulacyjne do równoważe-
nia instalacji lub rotametry do regulacji i po-
miaru przepływu. Należy nadmienić, że bel-
ki do rozdzielaczy ogrzewania podłogowego 
mają wbudowane gniazda do zabudowy 
wkładek termostatycznych, wkładek odcina-
jących, rotametrów... Rozdzielacze do ogrze-
wania grzejnikowego zazwyczaj mają zaś tyl-
ko nagwintowane króćce.
Rozbudowa rozdzielaczy do ogrzewania 

grzejnikowego o dodatkowe zewnętrzne wy-
posażenie, umożliwiające spełnienie wyma-
gań stawianym do ogrzewania grzejnikowe-
go jest możliwa, aczkolwiek ekonomicznie  
i technicznie nieuzasadniona. To tak jakby się 
drapać lewą ręką za prawym uchem, można 
ale dlaczego akurat tak?

ROTH
Właściwe wyposażenie rozdzielacza do insta-
lacji ogrzewania podłogowego zawiera kil-
ka nieodzownych elementów. Musimy mieć 
świadomość, że tradycyjny rozdzielacz grzej-
nikowy nie ma możliwości odcięcia poszcze-
gólnych obiegów grzewczych oraz nie za-
pewnia  jakiejkolwiek regulacji hydraulicznej. 
Kupujemy zatem tańszy rozdzielacz do c.o. 
Mając na uwadze konieczne komponenty 
rozdzielacza w podłogówce, próbujemy za-
adoptować do naszych potrzeb rozdzielacz 
do. c.o.  Uzbrojenie wygląda następująco: 
dokładamy zawory do regulacji przepływu, 
wkładki zaworów termostatycznych celem 
zamontowania siłowników oraz ewentual-
nie przepływomierze.  Zwracamy uwagę na 
precyzję ich zamontowania, ponieważ każdy 
błąd zostanie odzwierciedlony w późniejszej 
pracy instalacji. Rozdzielacz po takiej przebu-
dowie nie podlega już zazwyczaj gwarancji 
producenta. 
Poniżej obraz przykładowego rachunku  
kosztów:
1) gotowy rozdzielacz do podłogówki uniwer-
salny 2-obwodowy – ca. 155-340 zł netto
kompletowany: baza rozdzielacz do c.o. 
2-obwodowy – ca. 70-150 zł netto
dodatek zawór termostatyczny – ca. 30 zł 
netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy – ca. 10 zł 
netto/szt. (zasilanie i powrót na każde po-
trzebne 2 szt.)

dodatek zawór regulacyjny – ca. 17 zł netto 
/szt. (2 szt.)
rachunek: ca. 244 zł netto
Oszczędność inwestycji względem gotowego 
modelu rozdzielacza do podłogówki a trady-
cyjnego do c. o. po przebudowie (na pod-
stawie cen uśrednionych): ca. 1,6%

2) gotowy model rozdzielacza do podłogów-
ki z przepływomierzami 2-obwodowy –  
ca. 230-350 zł netto 
kompletowany: baza rozdzielacz do c.o. 
2-obwodowy – ca. 70-150 zł netto
dodatek przepływomierz na zasilaniu – ca. 

40 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy na zasilaniu – 
ca. 10 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek zawór termostatyczny na powrocie 
– ca. 30 zł netto/szt. (2 szt.)
dodatek nypel przyłączeniowy na powrocie 
– ca. 9 zł netto/szt. (2 szt.)
rachunek: ca. 288 zl netto
Oszczędność inwestycji względem gotowego 
modelu rozdzielacza do podłogówki a trady-
cyjnego do c. o. po przebudowie (na pod-
stawie cen uśrednionych): ca. 0,7%
Uzasadnienie ekonomiczności poszczegól-
nych inwestycji pozostawiam Państwa ocenie. 

2. Zawory regulacyjne – czy błędem jest ich zastosowanie na rozdzielaczu  
do ogrzewania z grzejnikami?

KAN
Zawory regulacyjne na rozdzielaczach grzej-
nikowych nie są stosowane, ponieważ nie ma 
potrzeby regulacji instalacji grzewczej grzej-
nikowej na rozdzielaczach. Taką regulację re-
alizuje się poprzez zawory grzejnikowe (wbu-
dowane lub nie) z podwójną regulacją. Do 
rozdziału ciepła do poszczególnych grzejników 
wystarczy najprostszy rozdzielacz składający 
się z dwóch „belek” z nyplami do podłączenia 
przewodów rozdzielczych. Choć wbudowane 
w belki zawory odcinające nie są niezbędne 
(a mogą być potencjalnym miejscem przecie-
ku oraz źródłem hałasu), większość producen-
tów (w tym KAN) oferuje też takie rozwiązanie 
(stosowane np. w przypadku bezpośrednie-
go podłączenia rur przyłącznych do grzejnika, 
bez zaworów powrotnych).

OVENTROP
W zależności od koncepcji projektowej prowa-

dzenia instalacji c.o. może się okazać, że do-
datkowa armatura regulacyjna będzie ko-
nieczna, aby zapewnić prawidłową pracę 
układu. Niejednokrotnie na etapie prac projek-
towych okazuje się, że konieczne jest zastoso-
wanie np. regulatorów różnicy ciśnienia przed 
poszczególnymi rozdzielaczami lub zaworów 
regulacyjnych wyposażonych w siłowniki.

RETTIG HEATING
Większość modeli grzejników ma wbudo-
wane wkładki zaworowe, dlatego stosowa-
nie dodatkowych zaworów regulacyjnych na 
rozdzielaczu nie ma sensu. Wyjątkiem są sytu-
acje, kiedy chcemy zastosować  system ter-
mostatów elektrycznych z siłownikami, do 
sterowania temperaturą pomieszczenia i pra-
cą grzejników. Wtedy niezbędny jest rozdzie-
lacz wyposażony we wkładki zaworowe do 
montażu siłowników (rozdzielacz do ogrze-
wania podłogowego).
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3. Regulacja hydrauliczna na rozdzielaczu do ogrzewania podłogowego może 
się odbywać poprzez nastawy na zaworach lub z zastosowaniem dodatkowych 
elementów, jak rotametry lub przepływomierze. Jak bardzo jednak cena tych 
dodatkowych elementów podnosi koszt rozdzielacza i czy dobry instalator nie 
wykona poprawnie regulacji tylko na nastawach? Po co więc je stosować?

OVENTROP
Rotametry lub przepływomierze zdecydowa-
nie ułatwiają proces regulacji. Dodatkowo 
stosowanie tych elementów umożliwia bły-
skawiczne stwierdzenie: czy i jak następuje 
przepływ czynnika. Każde zakłócenie prze-
pływu jest od razu widoczne na wskazaniach 
przepływomierzy. Oczywiście dobry insta-
lator da sobie radę poprzez stosowanie sa-
mych zaworów regulacyjnych, ale rotame-
try znacznie ułatwiają i przyspieszają pracę. 
Cena dobrego rozdzielacza z rotametrami  
w stosunku do całości kosztów inwestycyj-
nych nie stanowi zbyt dużego obciążenia 
stąd też coraz większe jest zainteresowanie 
tego typu rozdzielaczami.

ROTH
Rozważmy dwa poniższe aspekty: opłacal-
ność inwestycji w model rozdzielacza z prze-
pływomierzami oraz łatwość i precyzję 
regulacji hydraulicznej dla fachowca. W od-
powiedzi na pierwsze ze względów racjonal-
nej polityki handlowej różnica cenowa po-
między modelami rozdzielaczy utrzymuje  
się mniej więcej na tym samym poziomie  
u wszystkich producentów.  Najbardziej po-
pularne modele od 4 do 6 obwodów z prze-
pływomierzami w odniesieniu do modeli uni-
wersalnych wykazują różnicę w cenie 7-10%.
Należy przy tym stwierdzić, że elementem 
wyposażenia, który dyktuje cenę rozdziela-
cza jest właśnie przepływomierz. Ale dzięki 

niemu mamy bezpośrednią możliwość odczy-
tu strumienia wody w danej pętli grzewczej. 
Zatem instalator nie tylko z większą łatwością, 
ale również i precyzją, dokona regulacji insta-
lacji ogrzewania podłogowego. W przypad-
ku modelu rozdzielacza uniwersalnego re-
gulacje przeprowadza się przy użyciu klucza 
imbusowego wg nomogramu obrazującego 
opory przepływu na zaworze, licząc liczbę 
wykonanych obrotów. W tym wypadku nie 
mamy możliwości odczytu, a jednocześnie 
weryfikacji poprawności wykonania regula-
cji. W każdym jednak przypadku, żeby ustrzec 
się ewentualnych zakłóceń w pracy instala-
cji, nie należy powierzać czynności regulacji 
przypadkowemu instalatorowi. 

RETTIG HEATING
Regulacja obiegów ogrzewania podłogo-
wego to najtrudniejszy etap prac. Duża bez-
władność utrudnia pracę, ponieważ zmiany 
przynoszą efekty dopiero po paru godzi-
nach. W dodatku zmiana nastawy na jed-
nym zaworze, skutkuje zmianą przepływów 
na wszystkich! Bez przepływomierzy instala-
tor działa w pewnym sensie „na ślepo”, dla-
tego regulacja trwa często kilka dni. 
Mając rozdzielacz wyposażony w przepły-
womierze, regulację można przeprowadzić 
błyskawicznie. Należy pamiętać, że dłuższe 
obiegi muszą mieć większy przepływ, np. 1,5-
2 l/min, natomiast krótsze coraz mniejsze, aż 
do 0,5-1 l/min. Takie stopniowanie przepły-
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wu zapewni właściwą moc w każdym obie-
gu ogrzewania podłogowego i zaoszczędzi 
mnóstwo czasu oraz pieniędzy. Jest to roz-
wiązanie znacznie bardziej profesjonalne.
W rozdzielacze z przepływomierzami nie war-
to inwestować, jeśli obiegi mają bardzo zbli-

żone długości lub jeśli mamy do dyspozycji 
obliczenia hydrauliczne z nastawami wstęp-
nymi na poszczególnych zaworach. Zarówno 
pierwszy, jak i drugi przypadek nie zdarzają 
się często, natomiast wyniki obliczeń zazwy-
czaj trzeba korygować już na budowie. 

4. Kiedy naprawdę opłacalne jest stosowanie rozdzielaczy modułowych?

KAN
Rozdzielacze modułowe pozornie są wygod-
nym rozwiązaniem. Producenci przedstawia-
ją je jako rozwiązanie elastyczne, umożliwia-
jące skonfigurowanie urządzenia na budowie 
i ewentualną rozbudowę instalacji w przyszło-
ści. Rzadko jednak się zdarza, aby popraw-
nie zaprojektowana instalacja w przyszłości 
rozbudowywana była o dodatkowe grzejniki, 
a jeszcze rzadziej o dodatkowe pętle grzew-
cze. Nawet, jeśli taki sporadyczny wypadek 
(wskutek np. błędu podczas projektowania 
lub zamówienia) miałby miejsce, to istnieje 
możliwość dołożenia do standardowych, jed-
nolitych belek rozdzielacza elementów prze-
dłużających (które występują np. w ofercie 
KAN).
Wątpliwy jest argument, że takie rozdzielacze 
ze względu na budowę modułową charak-
teryzują się większą elastycznością w miejscu 
montażu. „Składanie” takiego rozdzielacza na 
budowie wymaga więcej czasu i stwarza wię-
cej możliwości popełnienia błędu podczas 
montażu. Występowanie w tego typu rozwią-
zaniach większej liczby połączeń gwintowych 
potencjalnie zwiększa możliwość wystąpienia 
nieszczelności.
Trzeba też pamiętać, że rozdzielacze moduło-
we mają na ogół mniejsze przepływy w po-
równaniu do rozdzielaczy „jednobelkowych” 

o podobnym profilu.  
Stosowanie rozdzielaczy modułowych może 
mieć sens np. w rozwiązaniach przemysło-
wych, gdzie zakłada się etapowość rozwoju 
instalacji. 

OVENTROP
Rozdzielacz kompaktowy w odróżnieniu od 
modułowego pozwala oszczędzić czas mon-
tażu, uniknąć potrzeby sprawdzania szczel-
ności pojedynczych przyłączy, ułatwia i 
usprawnia eksploatację. W jednym produk-
cie dostarczany jest zestaw armatury po-
chodzącej od jednego producenta. Kom-
paktowa budowa rozdzielczy umożliwia ich 
zabudowę w szafce podtynkowej lub natyn-
kowej – tak, aby równocześnie możliwy był 
wgląd we wszystkie nastawy i ustawienia.  
W przypadku rozdzielaczy do ogrzewania 
płaszczyznowego i umieszczenia ich np. we 
wnękach ogólnodostępnych klatek schodo-
wych, możliwa jest kontrola i regulacja ukła-
du bez konieczności wchodzenia do konkret-
nego lokalu.

ROTH
Każdy producent systemu instalacyjnego ma 
najlepszą świadomość, że o wyposażeniu in-
stalacji niejednokrotnie decyduje instalator. 
Jak trudno przekonać fachowca do produk-

tu, który dopiero zaczyna wchodzić na ring 
instalatorski i próbuje mierzyć się z tradycją – 
tzn. z rozdzielaczem z mosiądzu. Przy tej wypo-
wiedzi pragnę zwrócić uwagę, że firma Roth 
nie zdecydowała się jeszcze na wprowadze-
nie rozdzielaczy modułowych na rynek pol-
ski, ale zagraniczne rynki naszych przedstawi-
cielstw m.in. centrali Roth w Niemczech oraz 
Roth w Hiszpanii obserwują szczególne za-
interesowanie tym produktem w obszarach 
tzw. inwestycji  przemysłowych – obiektów 
o znacznej kubaturze, w tym hale sporto-

we. Przy ewentualnych zmianach koncep-
cji praktyczna modułowa konstrukcja pozwo-
li doposażyć instalację w dodatkowe obiegi 
grzewcze bez konieczności powielania do- 
datkowych tradycyjnych rozdzielaczy oraz  
ich komponentów, które w ostatecznej kalku-
lacji podniosą  koszt inwestycji. Rozdzielacz  
z tworzywa można zamawiać w postaci po-
szczególnych modułów od 2 do 6. Średnice 
kolektorów takich rozdzielaczy wynoszą 1½”. 
Modułowość pozwala osiągnąć nawet do  
20 obwodów w pełni regulowanych. 

Prawdą jest, że materiał, który jest obojętny 
chemicznie i fizycznie będzie najtrwalszy.  
A to właśnie poliamid nie wchodzi w żadne 
reakcje chemiczne z wszelkimi substancjami  
zanieczyszczeniami, które mogą się pojawić  
w instalacji. Poliamid dodatkowo nie ulega 
korozji, odcynkowaniu ani nie zarasta kamie-
niem kotłowym.
Cena kompletnie wyposażonych rozdziela-

czy poliamidowych ProCalida AFRISO nie 
odbiega od cen konkurencyjnych rozdzie-
laczy mosiężnych lub wykonanych ze sta-
li nierdzewnej. Dodatkowo w jednym zesta-
wie przekazujemy instalatorowi kompletnie 
wyposażony rozdzielacz do ogrzewania pod-
łogowego z kolanami i zaworami montażo-
wymi, termometrami i odpowietrznikami au-
tomatycznymi.

b. Z czego wynika opór instalatorów przed montowaniem rozdzielaczy 
poliamidowych? 

5. Rozdzielacze poliamidowe kontra… mosiężne i stalowe
Na pytania w pkt.5 odpowiada przedstawiciel firmy AFRISO

a. Czy prawdą jest, że rozdzielacze mosiężne są najtrwalsze i pracować będą 
najdłużej i czy prawdziwa jest opinia, że rozdzielacze stalowe są najtańsze,  
a poliamidowe najdroższe?

Opór przed montowaniem rozdzielaczy po-
liamidowych jest zupełnie nieuzasadniony. 
Przecież już od wielu lat z powodzeniem w in-
stalacjach grzewczych stosowane są różne-

go typu materiały sztuczne. Dziś już nikt nie 
wyobraża sobie instalacji ogrzewania podło-
gowego bez rur wykonanych w technologii 
PE-X lub PE-RT. 
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c. Sposób wykonania i rodzaj gwintów oraz króćców podłączeniowych do 
obiegów na kolektorach zasilania i powrocie…

Główne przyłącze rozdzielacza poliamido-
wego wykonane jest z wysokiej jakości mosią-
dzu. Jest ono wykonane w postaci śrubunku 
z przyłączem płaskim. W ramach standardo-
wej dostawy AFRISO przekazuje także zawo-

ry odcinające i kolana z przyłączami płaskimi 
oraz komplet uszczelek. Przyłącza obiegów 
ogrzewania podłogowego są także wykona-
ne z mosiądzu. Jest to przyłącze z uszczelnie-
niem stożkowym – tzw. „eurokonus”.

d. Czy rozdzielacz z tworzywa zamawia się w całości, czy też można go składać 
z pojedynczych modułów?

Rozdzielacze poliamidowe ProCalida AFRISO 
są wykonane z monolitycznej belki poliamido-
wej o określonej liczbie obiegów grzewczych. 
Istnieje jednak możliwość dołożenia dodat-
kowych obiegów grzewczych. Rozszerzenie 
rozdzielacza o dodatkowy obieg (rozdzielacz 
można rozszerzyć maksymalnie o 6 obiegów) 
jest bardzo proste i wykonuje się je bez użycia 

narzędzi. Należy odkręcić ręką poliamidowe 
zakończenie rozdzielacza i przykręcić dodat-
kowy obieg grzewczy. Szczelność takiego po-
łączenia gwarantują uszczelki o-ring.
ProCalida oferujemy w zakresie 3÷12 obie-
gów grzewczych. Istnieje możliwość rozsze-
rzenia każdego rozdzielacza o maksymalnie 
6 dodatkowych obiegów grzewczych.

6. Czy zawsze osie króćców podłączeniowych kolektora zasilającego  
i powrotnego są przesunięte względem siebie? O ile i w jakim kolektorze?

ROTH
Taka konstrukcja rozdzielacza wydaje się być 
uzasadniona. 
Osie króćców podłączeniowych kolekto-
ra zasilającego i powrotnego są przesunię-
te względem siebie, ponieważ pozwala to na 
swobodny montaż siłownika zaworu na każ-

dym króćcu kolektora rozdzielacza i nie za-
chodzą tzw. kolizje tranzytów zasilających  
i powrotnych do poszczególnych belek roz-
dzielacza. 
Rozstaw króćców przyłączeniowych w przy-
padku modeli rozdzielaczy firmy Roth wyno-
si 54 mm, przesunięcie 27 mm w osi króćców 

mien�ni�kiem� umoż�li�wia� do�stęp� do
każ�dej� płasz�czy�zny� przez� otwar�cie
jed�nej�kla�py.�Ko�tły�Gi�gar�mo�gą�ogrze�-
wać�po�wierzch�nie�od�90�do�730�m².
Cha�rak�te�ry�zu�ją�się�bez�ob�słu�go�wą�pra�-
cą�na�wet�do�5�dni�na�jed�no�ra�zo�wym
za�sy�pie.� Ko�tły� są� do�stęp�ne� z� pal�ni�-
kiem� Duo� umoż�li�wia�ją�cym� spa�la�nie
mia�łu� wę�glo�we�go.� Gi�gar� ob�ję�ty� jest
gwa�ran�cją� 50� mie�się�cy.� Do�dat�ko�wy
ruszt�że�liw�ny�jest�w�ce�nie�ko�tła!�
l Ma�xdrew�to�ko�tły�do�spa�la�nia�drew�-
na.�Du�że�pa�le�ni�sko�umoż�li�wia�spa�la�-
nie�po�lan�o�dłu�go�ści�53�cm�już�w�naj�-

mniej�szej� jed�no�st�ce� o� mo�cy� 16� kW.
Zdej�mo�wa�na�kla�pa,�za�my�ka�ją�ca�ko�mo�-
rę�prze�pły�wu�spa�lin,�uła�twia�czysz�cze�-
nie�ko�tła�i�za�po�bie�ga�zja�wi�sku�co�fa�nia
pło�mie�nia�pod�czas�otwie�ra�nia�drzwi�-
czek.�Ko�tły�ty�pu�Ma�xdrew�wy�po�sa�żo�-
ne�są�w�ruszt�że�liw�ny�i�mo�gą�ogrze�wać
po�wierzch�nie�od�100�do�230�m².�Ob�ję�-
te�są�rów�nież�gwa�ran�cją�50�mie�się�cy.�
l Er�co�no�mik�to�ko�tły�mia�ło�we.�W�ko�-
tle�za�sto�so�wa�no�li�stwy�do�pro�wa�dza�ją�-
ce�po�wie�trze�na�ścia�nach�ko�mo�ry�spa�-
la�nia.�To�roz�wią�za�nie�umoż�li�wia�bar�-
dzo�wol�ne�spa�la�nie�mia�łu�wę�glo�we�go.

Gwa�ran�tu�je�my� sta�ło�pal�ność� 24� h� na
jed�no�ra�zo�wym�za�sy�pie.�Ko�tły�Er�co�no�-
mik�wy�po�sa�żo�ne�są�w�ruszt�że�liw�ny,
do�stęp�ne�wy�łącz�nie�w�wer�sji�ze�ste�ro�-
wa�niem.�Do�ko�tłów�wy�ma�ga�ne�są�ko�-
mi�ny�za�bez�pie�czo�ne�przed�dzia�ła�niem
spa�lin�mo�krych.�Moż�li�wość�ogrze�wa�-
nia�po�wierzch�ni�od�90�do�260�m².�Ob�-
ję�te�są�24-mie�sięcz�ną�gwa�ran�cją.

Piotr Ma chaj
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Podwójne przyłącze grzejnikowe „Multiblock T” i termostat „Uni SH” stanowią najlepsze pod
względem techniki i wyglądu zewnętrznego rozwiązanie połączenia nowoczesnych grzejników
łazienkowych z instalacją c.o.
Po nałożeniu maskownicy dekoracyjnej armatura komponuje się wizualnie z grzejnikiem. 
Zalety:
- prostota i elegancja formy
- maskownice dekoracyjne w kolorze białym, chromowanym, antracytowym lub inox
- podejście proste lub kątowe
- łatwość utrzymania czystości dzięki gładkiej, zamkniętej powierzchni

      
       

     
     

     
    

   
     

    
   

    
  

 
    

     
   

     
  

   
   

 

    
 

 
 

 
 
 

   
   

  
   

   
  

   

Termostat „Uni SH” z podwójnym przyłączem grzejnikowym „Multiblock T”: 
armatura do grzejników dekoracyjnych

Innowacja + Jakość

Schemat instalacji
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Poliamid stosowany w rozdzielaczach jest bar-
dzo wytrzymały zarówno na ciśnienie, jak i na 
wysoką temperaturę. Jest dodatkowo wyjąt-

kowo odporny na uszkodzenia mechaniczne. 
Z poliamidów wykonuje się także trzonki sie-
kier, a nawet śruby okrętowe.

względem kolektora dolnego powrotnego. 
Na tle innych modeli będących na rynku wy-
gląda to podobnie. 

RETTIG HEATING
Kolektory w rozdzielaczach Purmo zawsze są 
przesunięte względem siebie o 25 mm – dol-
ny kolektor jest dalej. 

7. W jakim miejscu najczęściej pojawiają się nieszczelności na rozdzielaczu? 
Jakie materiały są najczęściej stosowane do uszczelniania – najlepsze i te 
awaryjne?

RETTIG HEATING
Przecieki najczęściej powstają na króćcach 
przyłączeniowych, które są elementami wkrę-
canymi w kolektor. Pomijając wady materia-
łowe lub produkcyjne, wynikiem tych prze-
cieków są rury podłączane do króćców za 
pomocą nakrętek ze stożkiem eurokonus. Zja-

wisko to jest charakterystyczne dla rur jed-
norodnych (bez wkładki aluminiowej), które 
znacznie bardziej prężą, zwłaszcza przy nie-
profesjonalnym podejściu rurami pod rozdzie-
lacz i niestosowaniu łuków prowadzących. 
Przeciek może się też pojawić na niewyko-
rzystywanych króćcach, jeśli zostały one za-

http://www.instalreporter.pl
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8. Kiedy rozdzielacze mogą hałasować? Które elementy muszą mieć wkładki 
tłumiące? 

OVENTROP
Występowanie hałasów przepływu jest zja-
wiskiem świadczącym o niepoprawnej pracy 
instalacji. 
Instalacje, w przypadku których niepopraw-
nie wykonano równoważenie i w których ob-
serwuje się jakiekolwiek stuki i szumy, muszą 
zostać odpowiednio wyregulowane. Poprzez 
wykonanie odpowiednich nastaw (zastoso-
wanie odpowiedniej armatury) należy prze-
prowadzić równoważenie hydrauliczne insta-
lacji. Należy sprawdzić, czy parametry pracy 
instalacji odpowiadają wymaganiom produ-
centa co do parametrów pracy poszczegól-
nej armatury. 
Rozdzielacze Oventrop wyposażone są do-
datkowo w obejmy o zgodnej z wymogami 
dźwiękochłonności, tak aby ewentualne za-
kłócenia nie przenosiły się poza konkretny 
obieg grzewczy.
KAN 
Są dwie przyczyny emisji dźwięków pocho-
dzących od rozdzielaczy: nadmierne prędko-
ści przepływu czynnika oraz występowanie 
powietrza w rozdzielaczu. W pierwszym przy-
padku należy odpowiednio wyregulować 

przepływy w obiegach, tak aby była zacho-
wana odpowiednia różnica ciśnienia na za-
worach dla zapewnienia ich bezszumnej pra-
cy. W drugim przypadku należy dokładnie 
odpowietrzyć rozdzielacze (oraz grzejniki, jeśli 
jest to instalacja grzejnikowa).
Aby ograniczyć przekazywanie dźwięków na 
przegrody budowlane, obejmy mocujące 
belki rozdzielaczy muszą być wyposażone we 
wkładki tłumiące. Takie wkładki znajdują się 
we wszystkich rozdzielaczach KAN-therm.

RETTIG HEATING
Hałasy podczas pracy instalacji są wynikiem 
drgań powstających wskutek przepływu 
wody oraz zmian jej temperatury. 
Niewskazane są prędkości przepływu powy-
żej 0,5 m/s, gdyż powoduje do duże drgania, 
jak również szybsze zużycie się zaworów  
i uszczelnień. 
Zmiany temperatury medium powodują roz-
szerzanie się i kurczenie rozdzielacza, dla-
tego powinien on być zamocowany na 
ruchomych prowadnicach w szafce rozdzie-
laczowej. Obejmy mocujące powinny mieć 
podkładki tłumiące z gumy EPDM.

9. Jak na rozdzielaczu z kolektorami o profilu kwadratowym zamontować  
wkładki zaworowe czy zawory regulacyjne?

ROTH
Na początek należy wyraźnie zaznaczyć, że 
produkcja rozdzielaczy obwodów o profilu 
kwadratowym w porównaniu do modeli o pro-
filu okrągłym, wymaga aż kilku czynności tech-
nologicznych m.in. procesu frezowania i cięcia, 
podczas gdy nowoczesny proces wytwarzania 
belek okrągłych nie dość, że jest w pełni zauto-
matyzowany, to wymaga jednej techniki ob-
róbki plastycznej. Dzięki temu następuje lepsze 
utwardzanie materiału oraz jego oszczędność. 
Dziś profil okrągły belki jest już niezaprzeczal-
nym standardem i podstawą jakości produktu.
Zarówno profile kwadratowe, jak i okrągłe 

belek poddawane są dalszej obróbce, któ-
ra ma na celu przygotować produkt do ada-
ptacji pozostałych komponentów, a tym sa-
mym zapewnić produkt finalny. Wykonywane 
są specjalne nawiercenia kolektorów, a w 
końcowym etapie ewentualny montaż za-
worów i nypli (ewentualny, ponieważ na ryn-
ku obecne są również modele do samodziel-
nego uzbrojenia). Profil kwadratowy belki nie 
stanowi zatem problemu, aby zamontować 
dodatkowe wyposażenie. A krótki opis pro-
cesu miał na celu zawrócić Państwa uwagę, 
że technologia produkcji w przypadku belki 
kwadratowej wymaga wielu czynności. 
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mknięte tylko poprzez zakręcenie plastikowej 
nakrętki, zaworu regulacyjnego lub wskaźnika 
przepływu. Wymienione elementy nie są za-

worami odcinającymi! Wolne króćce należy 
dodatkowo zamknąć poprzez nakrętkę  
z uszczelką, aby mieć stuprocentową pewność.
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