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i powrocie znajdują się termometry kontrolne wraz  
z zaworami kulowymi. Po stronie powrotnej wbudo-
wany został zawór zwrotny zapobiegający nieprawi-
dłowemu przepływowi czynnika grzewczego. Wszyst-
kie grupy pompowe w ofercie Ottone są odwracalne 
tzn. możliwa jest zamiana zasilania z powrotem  
z prawej strony na lewą. W przypadku systemu  
DN 20 i DN 25 istnieją trzy rodzaje grup pompowych. 
Pierwsza z nich dedykowana jest głównie do ogrze-
wania grzejnikowego lub do podłączenia wężowni-
cy ładującej zasobnik c.w.u. Jest to tzw. grupa wy-
sokotemperaturowa. Drugim rodzajem jest grupa 
pompowa wyposażona w zawór mieszający z moż-
liwością podłączenia siłownika elektrycznego współ-
pracującego ze sterowaniem elektronicznym. Dzię-
ki temu zmiana temperatury wody zmieszanej 
dokonywana jest automatycznie przez regulator po-
godowy. Takie rozwiązanie umożliwia dostosowanie 
odpowiedniej temperatury czynnika grzewczego do 
warunków atmosferycznych i nie wymaga ingerencji 
użytkownika. Pozwala także na pewne oszczędności 
z tytułu obniżenia temperatury w układzie kiedy na 
zewnątrz zrobi się cieplej. Trzeci rodzaj grupy pompo-
wej oparty jest na zaworze mieszającym termosta-
tycznym. Nie potrzebują zewnętrznego sterowania, 
natomiast wymagają niekiedy ręcznej korekty nasta-
wy temperatury w momencie kiedy warunki pogodo-
we ulegną zmianie. Jeśli chodzi o system DN 32 w ofer-
cie Ottone znajdziemy grupę wysokotemperaturową 
oraz grupę mieszającą z zaworem współpracującym 
z siłownikiem i automatyką. Grupy pompowe DN 20  
i DN 25 wyposażone są w pompy Grundfos UPM3 na-
tomiast w systemie DN 32 pompę należy dokupić 
osobno według wytycznych z projektu.

Drugim bardzo ważnym elementem składowych 
całego systemu kotłowni są rozdzielacze poszcze-
gólnych pionów. Mają one za zadanie rozdzielić 
czynnik grzewczy do każdej ze stref. Ich przyłącza 
wyposażone są w obrotowe nakrętki umożliwiają-
ce bezpośrednie podłączenie rozdzielacza z grupą 

pompową. W komplecie z rozdzielaczem znajdu-
ją się również uchwyty i kołki montażowe. Całość 
pokryta jest najwyższej klasy izolacją termiczną.  

Pierwszą składową są grupy pompowe. Każ-
da z nich wyposażona jest w specjalną izolację ogra-
niczającą straty ciepła do minimum. Na zasilaniu  

Firma Ottone wyszła naprzeciw wymogom rynku jak również potrzebom 
instalatorów i wprowadziła do swojej oferty gotowe systemy grup pompowych, 
rozdzielaczy i sprzęgieł hydraulicznych. Oferta zawiera trzy średnice urządzeń 
DN 20, DN 25 i DN 32. Dzięki temu możliwe jest zbudowanie kotłowni o mocy  
do 180 kW za pomocą gotowych elementów.

Kotłownie z OTTONE
Łukasz Biernacki

W obecnym czasie dominującym ro-
dzajem ogrzewania są systemy nisko-
temperaturowe. Dodatkowo, coraz 
częściej nawet najmniejsze instalacje 
w domach jednorodzinnych dzielone 
są na strefy grzewcze po to, by moż-
liwe było łatwiejsze i bardziej precy-
zyjne sterowanie temperaturą czyn-
nika i powietrza w pomieszczeniach. 
Niekiedy istnieje konieczność współ-
pracy systemów niskotemperaturo-
wych z tradycyjnym systemem ogrze-
wania grzejnikowego. Rodzi to zawsze 
pewne komplikacje związane z sa-
mym wykonaniem kotłowni. Niekiedy 
wymaga to od instalatora większego 
nakładu pracy związanego z więk-
szą liczbą pionów (więcej stref grzew-
czych) oraz większą ilością połączeń 
w samym pomieszczeniu, w którym 
znajduje się źródło ciepła.

Grupa mieszająca DN 20 z zaworem przystosowanym do 
montażu siłownika

Grupa mieszająca DN 25 z zaworem termostatycznym 
OTTONE

http://www.instalreporter.pl
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Dodatkowo w systemie DN 25 możliwe jest podłącze-
nie grup pompowych od góry i od dołu, co niekiedy 
bardzo ułatwia montaż samej kotłowni ograniczając 
jej gabaryty do minimum. Rozdzielacze występują  
w rozmiarach: dla systemu DN 20 od 2 do 3 stref, dla 
systemu DN 25 od 2 do 7 stref natomiast dla syste-
mu DN 32 od 2 do 4 stref grzewczych. 

Do kompletu z rozdzielaczami, Ottone oferuje  
typoszereg sprzęgieł hydraulicznych odpowiada-

jących za prawidłowe zrównoważenie instalacji oraz 
jej sprawne działanie. Ze względu na sposób monta-
żu i rozwiązania techniczne, dostępne są trzy typy: 
poziome, poziome zintegrowane z rozdzielaczem 
oraz pionowe. Wszystkie wyposażone są w izolację 
termiczną ograniczającą straty ciepła. Ich moc w za-
leżności od wielkości mieści się w zakresie od 55 do 
180 kW. W systemie DN 20 występuje tylko sprzęgło 
poziome zintegrowane z rozdzielaczem. W systemie 
DN 25 mamy do wyboru sprzęgło poziome do mon-
tażu bezpośrednio do rozdzielacza, sprzęgło zinte-
growane z rozdzielaczem oraz sprzęgła pionowe. Dla 
większych mocy powyżej 70 kW Ottone przewidzia-
ło wyłącznie sprzęgła pionowe.

Dla kompletacji oferty, Ottone proponuje również 
system sterowania poszczególnym strefami w za-
leżności od temperatury zewnętrznej. Przy obecnych 
bardzo rozbudowanych kotłowniach automatyka ko-
tłów nie wystarcza i konieczne jest dodatkowe ze-
wnętrzne sterowanie umożliwiające połączenie wszyst-
kich elementów w jeden sprawnie działający system. 
W skład oferty Ottone wchodzi: główny moduł steru-
jący umożliwiający sterowanie dwiema pompami  
i jednym zaworem mieszającym z siłownikiem, mo-
duł rozszerzający sterujący jedną pompą i jednym za-
worem mieszającym z siłownikiem oraz termostat po-
kojowy tygodniowy. Do modułu głównego możliwe 
jest podłączenie maksymalnie trzech modułów roz-
szerzających. Dzięki czemu możemy sterować mak-
symalnie pięcioma strefami grzewczymi.

Podsumowując, obecny kierunek roz-
woju systemów grzewczych w stronę 
coraz bardziej skomplikowanych in-
stalacji powoduje, że instalatorzy mu-
szą poświęcić więcej czasu na wykona-
nie jednej instalacji. Stosując gotowe 
rozwiązania z firmy Ottone, będą mo-
gli ten cenny czas zaoszczędzić. 

Rozdzielacz DN 25 z możliwością podłączenia grup 
pompowych od góry i od dołu

Sprzęgło 90 kW DN 25 pionowe

Iglotech zmienia logo i odświeża identyfikację

Firma Iglotech, która na rynku funkcjonuje od roku 
1993, wprowadza zmiany identyfikacji wizualnej.  
W tym roku zapadła decyzja o zmianie logo, która 
została poparta potrzebą unowocześnienia znaku  
i chęcią odświeżenia. Od teraz dominującymi kolora-
mi firmy będą niebieski, miętowy i grafitowy. Nowa 
kolorystyka i styl wskazują na innowacyjność, stabil-
ność i tradycję. Dynamika znaku ma być odniesieniem 

do dalszego szybkiego rozwoju. Logo jednocześnie 
zachowuje ciągłość i nawiązuje do rozpoznawalne-
go stylu z lat poprzednich. Nowa identyfikacja obo-
wiązuje od 16.09.2019 r.

ROCKWOOL – jesienna akcja dla wykonawców

Firma ROCKWOOL zaprasza do udziału w jesiennej 
edycji akcji dla wykonawców. Jest ona adresowa-
na do wszystkich profesjonalistów, którzy wykonu-
ją ocieplenia domów jednorodzinnych wełną skal-
ną. Do wygrania jest 1 z 6 gwarantowanych nagród. 
Akcja potrwa do 15 grudnia. 
W jesiennej edycji akcji dostępne są następujące na-
grody: stołek NEO z torbą monterską; stół warsztato-
wy WORKMATE BLACK&DECKER; zestaw ubrań I; ze-
staw narzędzi; zestaw ubrań II; 
zestaw z plecakiem i kubkami.
Zasady akcji są bardzo proste. 
Do odebrania nagrody prowa-
dzi tylko 5 kroków. Wystarczy:
1. Kupić wełnę skalną ROCK- 
WOOL do ocieplenia poddasza 
lub ścian zewnętrznych wol-
no stojącego domu jednoro-
dzinnego.
2. W momencie rozpoczęcia 
montażu wełny skalnej należy 
wysłać SMS pod numer 4622 

o treści „Mam realizację”. Koszt wysyłki SMS zgodny 
z taryfą operatora.
3. Poczekać na telefon. Reprezentanci firmy ROCK- 
WOOL skontaktują się z wykonawcą i ustalą szcze-
góły wykonywanego montażu. 
4. Doradca techniczno-handlowy potwierdzi mon-
taż wełny skalnej ROCKWOOL.
5. Teraz wystarczy tylko odebrać nagrodę!
Regulamin promocji dla Wykonawców

http://www.instalreporter.pl
https://www.rockwool.pl/superwykonawca/promocja/
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