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Regumaq X – zasada działania

Regumaq X to gotowe do montażu i uruchomienia 
urządzenie podgrzewające wodę w trybie prze-
pływowym. Dzięki temu użytkownik instalacji ma  
w każdej chwili dostęp do ciepłej, świeżej i biologicz-
nie nieskażonej wody. Urządzenie przystosowa-
ne jest do montażu w instalacjach wyposażonych  

dlaczego podgRzew wody w tRybie 
pRzepływowym?

Przygotowanie i dystrybucja wody pitnej podle-
gają w naszym kręgu cywilizacyjnym szczególnie 
ścisłej kontroli. Kosztuje to czasami dość dużo, 
ale dzięki temu każdy z nas – na gruncie prywat-
nym i wspólnym – może być pewny, że do domo-
wego przyłącza wodociągowego dociera woda 
czysta i dobrej jakości. Ale co dzieje się za wodo-
mierzem w instalacji wewnętrznej wykonanej na 
tradycyjny u nas sposób w układzie kocioł – za-
sobnik? w podgrzanej, pozostającej godzinami 
w stagnacji wodzie (w zasobnikach i w rurach 
instalacji) powstają idealne warunki do namna-
żania się niebezpiecznych dla zdrowia mikro-

organizmów. Należy wśród nich wymienić naj-
bardziej groźną – bakterię Legionella. wywołuje 
ona chorobę zwaną legionellozą (lub „chorobą 
legionistów”), charakteryzującą się bardzo cięż-
kim przebiegiem i stosunkowo wysokim współ-
czynnikiem śmiertelności.
Użytkownik instalacji z zasobnikiem ciepłej wody 
powinien regularnie sprawdzać jakość wody w tej-
że instalacji i regularnie ją dezynfekować. Tylko 
staranne dotrzymanie reżimu wykonawczo-eks-
ploatacyjnego obniża ryzyko wystąpienia pro-
blemów. w ustawodawstwie niektórych państw 
zachodnich na właścicieli obiektów służących 
do pobytu ludzi (hoteli, pensjonatów, restauracji 
itp.) nakłada się obowiązek regularnych przeglą-
dów takich instalacji, urzędowego sprawdzania  

jakości wody i protokołowania czynności związa-
nych z utrzymaniem wewnętrznej instalacji wo-
dociągowej we właściwym stanie higienicznym. 
wszystko to ma służyć ograniczeniu ryzyka wy-
stąpienia przypadków zachorowań wśród gości 
i innych użytkowników wymienionych obiektów. 
Pamiętajmy, że to na właścicielach ciąży odpowie-
dzialność za uszczerbek na zdrowiu względnie utra-
tę życia klienta/gościa z przyczyn leżących po ich 
stronie. Cena polis ubezpieczających właścicieli od 
odpowiedzialności cywilnej za opisane zdarzenia 
zależy wprost od jakości zabezpieczeń zastosowa-
nych w obiektach – rygory towarzystw ubezpie-
czeniowych są nie mniejsze od tych wymaganych 
przez ustawodawcę. Zapobieganie kosztuje, ale 
jest mimo wszystko tańsze, niż walka ze skutkami. 

Moduły świeżej wody,  
czyli ciepła woda bez zasobnika

Moduły świeżej wody Regumaq X Oventrop są gotowymi do montażu i uruchomienia 
urządzeniami podgrzewającymi wodę w trybie przepływowym – „just in time”,  

czyli tylko wtedy, kiedy w instalacji wystąpiło na nią zapotrzebowanie.

w ostatnich latach dużą popularnością cieszą 
się rozwiązania, w których zasobniki ciepłej 
wody – i związane z ich stosowaniem, wy-
żej wymienione problemy – nie występują. 
są to instalacje, w których podgrzew wody 
wykonywany jest w trybie przepływowym. 
Firma oventrop należy do grona dostawców 
oferujących odpowiednie dla takich instala-
cji urządzenia pod wspólną nazwą Regumaq 
X. moduł świeżej wody, czyli grupa armaturo-
wo-pompowa z wymiennikiem ciepła, umoż-
liwia higieniczne podgrzanie wody w trybie 
przepływowym.

http://www.instalreporter.pl
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w bufor ciepła (fot. 1). Źródłem ciepła mogą być 
kolektory słoneczne, pompa ciepła lub kotły na 
paliwo stałe, gaz lub olej. 
 
Regumaq X – budowa

wydajny, płytowy wymiennik ciepła skonstru-
owany jest w sposób wymuszający zawirowanie 
(turbulencję) przepływu, co zapewnia w dużym 
stopniu jego samooczyszczanie się. Jeżeli – np. 
ze względu na jakość wody – zachodzi potrzeba 
wykonania instalacji o podwyższonej odporno-
ści, zaleca się użycie modułu z wymiennikiem 
zabezpieczonym na całej powierzchni krzemo-
wą powłoką Sealix. Powłoka chroni wymiennik 
przed kamieniem, korozją i zamuleniem, istotnie 
obniżając bieżące koszty konserwacji. 
Inne podstawowe elementy składowe to: elektro-
nicznie regulowana pompa obiegu pierwotnego,  

zawory odcinające, zawór bezpieczeństwa, ste-
rownik cyfrowy i inne drobne elementy. Sterow-
nik i inne elektryczne składniki urządzenia oka-
blowane są „na gotowo”. Kompletne urządzenie, 
zmontowane fabrycznie na płycie nośnej, dostar-
czane jest wraz z estetyczną łupiną izolacyjną. w 
instalacji, w której pożądana jest funkcja cyrku-
lacji ciepłej wody – można zastosować wariant 
wyposażony dodatkowo w pompę cyrkulacyjną 
montowaną na stronie wtórnej. 

Regumaq X – Regulacja

Otwarcie poboru w dowolnym punkcie instala-
cji wywołuje impuls włączający pompę obiegu 
pierwotnego (między buforem a wymiennikiem). 
w zależności od zadanej temperatury ciepłej 
wody regulator dobiera odpowiednie obroty wir-
nika pompy. wydatek ciepłej wody i procesową  

różnicę temperatur Δt można ustawiać indywidu-
alnie, dopasowując je do zastanych parametrów 
instalacji. Ta funkcjonalność sprawia, że każdy 
moduł można łatwo wkomponować w instalację 
opartą na niskotemperaturowym źródle ciepła 
(lub bazującym na energii odnawialnej). w razie 
rozbudowy modułu o funkcję cyrkulacji sterow-
nik umożliwia jej zaprogramowanie. Jeżeli wy-
datek pojedynczego urządzenia nie zaspakaja 
potrzeb – kolejne można włączać do instalacji 
równolegle, zwiększając tym sposobem wydaj-
ność podgrzewu nawet do 500 litrów na minutę.
Fabryczny sterownik Regtronic KM-TCP moż-
na integrować z nadrzędną automatyką budyn-
ku. Sterownik obsługuje m.in. funkcje przegrze-
wu dezynfekcyjnego, optymalizacji parametrów  
i komunikacji błędów. 

Regumaq X – modele

Regumaq X-25 – do domu jednorodzinnego. 
Parametryzacja przy użyciu przełączników DIP. 
Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika turbinowe-
go i pompy w technologii LIN (fot. 2).
Regumaq X-45 – do domu dwurodzinnego, żłob-
ka, przedszkola, pensjonatu. Sterownik z ekranem 
dotykowym w pokrywie modułu obsługujący – 
poza prostą parametryzacją – liczne funkcje do-
datkowe. Szybka reakcja dzięki użyciu czujnika 
turbinowego i pompy w technologii LIN (fot. 3).
Regumaq X-80 – do obiektów sportowych, hoteli, 
szkół, domów opieki, urzędów, pomieszczeń socjal-
nych w biurach i zakładach przemysłowych, budyn-
ków wielorodzinnych itp. Szybki sterownik Regtro-
nic RQ może być połączony z rejestratorem danych 
Datalog CS-BS celem parametryzacji, monitorowa-
nia i wizualizacji zdalnej (również przez internet lub  
z poziomu automatyki budynku). Płynna, stabilna re-
gulacja już od wydatku na poziomie 1 l/min. (fot. 4).
Źródło: materiały Oventrop

ZAKRESY MOCY

PROCESOWA 
RÓŻNICA 
TEMPERATUR
(PRT)

PRT

Regumaq X-

Regumaq X- do

Regumaq X-

wg. procedury SPF

mieszkaniowe

Großer Leistungsbereich 
bei kleinster Temperaturüberhöhung.

SCHEMAT IDEOWY 
NA PRZYKŁADZIE 
REGUMAQ X-80

 

       

  woda użytkowa zimna    woda użytkowa ciepła    cyrkulacja c.w.u.

10 Regumaq X Frischwasserstationen

23.03.21   14:28

jednostki

zakres mocy

zakres mocy

zakres mocy

LEISTUNGSBEREICHE

TEMPERATUR-
ÜBERHÖHUNG
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Regumaq X25: Leistungsbereich 14 l/min 25 l/min
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Regumaq X80: Leistungsbereich 38 l/min 77 l/min
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REGUMAQ X-80  
FÜR MEHRFAMILIENHÄUSER UND NICHTWOHNGEBÄUDE
1381580 | 82
Kupfergelötet | Sealix® Vollversiegelung

 • Besonders leistungsstark

 • Anlagenparameter mit elektronischem Regler  
Regtronic RQ einstellbar

 • Anschluss an den Datenlogger Datalog CS-BS möglich: 
vernetzen, visualisieren oder aus der Ferne zugreifen

 • Webinterface zum Einstellen und Auslesen des Reglers  
oder Weitergeben der Reglerdaten an die Gebäude  
leittechnik (GLT)



7Regumaq X Frischwasserstationen

ovt21007_OVE400_RT21_bro_Regumaq_RZ02.indd   7 23.03.21   14:28

 

 
FÜR EINFAMILIENHÄUSER
1381125 | 27
Kupfergelötet | Sealix® Vollversiegelung

 • Kompakt und leistungsstark

 • Anlagenparameter per DIP-Schalter einstellbar

 • Für Niedertemperatursysteme geeignet

 •  Schnelle Regelungstechnik durch 
Turbinen-Sensorik und LIN-Pumpentechnologie 

 • Einfache Ein-Mann-Montage
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1381140 | 42
Kupfergelötet | Sealix® Vollversiegelung

 • Leistungsstark und variabel im Einsatz

 • Intuitiv bedienbar am Touch-Display aus Glas, im  
Nutzer- oder Expertenmodus für Fachhandwerker

 • Zahlreiche Zusatzfunktionen wie z. B. Rücklauf-
einschichtung oder Nachheizung

 • Für Niedertemperatursysteme geeignet

 • Präzise Regelungstechnik durch Turbinen-Sensorik und 
LIN-Pumpentechnologie (Parallelschaltung möglich)

 • Einfache Ein-Mann-Montage
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do współpracy 

z pompami ciepła
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Zalety systemu Z modułem świeżej wody Regumaq X:

•	instalacja	c.w.u.	bez	zasobnika,	czyli	stały	dostęp	do	świeżej,	nieskażonej	biologicznie	
ciepłej wody. Tylko tyle wody jest podgrzewane, ile się jej aktualnie zużywa. Eliminacja 
warunków do rozwoju np. bakterii Legionella;
•	obniżenie	strat	ciepła	o	te	wynikające	z	konieczności	magazynowania	ciepłej	wody;
•	oszczędności	na	zużyciu	energii	koniecznej	np.	na	przeprowadzenie	dezynfekcji	termicznej	
urządzeń zasobnikowych;
•	możliwość	uzyskania	dużej	wydajności	z	pojedynczego	urządzenia;
•	intensywne	schładzanie	czynnika	grzejnego	na	stronie	pierwotnej	umożliwia	efektywne	
łączenie z instalacją solarną;
•	wysoka	efektywność	już	przy	niskiej	temperaturze	zasilania,	wydajna	współpraca	 
z niskotemperaturowymi źródłami ciepła;
•	zwarta	konstrukcja	ułatwiająca	integrację	w	istniejącej	instalacji	z	buforem	ciepła;
•	rozbudowany	typoszereg	umożliwiający	dopasowanie	urządzenia	do	obiektu,	w	którym	
ma być montowany;
•	łatwość	montażu	i	obsługi;
•	możliwość	przepłukania	wymiennika	bez	konieczności	demontażu;
•	regulacja	elektroniczna	obrotów	pompy	na	stronie	pierwotnej	i	wykonanie	w	opcji	 
z cyrkulacją umożliwiają dopasowanie wydajności do indywidualnych wymagań.  
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Budma 2022 – Budownictwo 
gotowe do spotkań 
 
Ponad 300 wystawców zadeklarowało udział  
w przyszłorocznych targach budownictwa i archi-
tektury BUDMA. Powrót po „krótkiej przerwie” za-
powiada się znakomicie – w Poznaniu będziemy 
mogli liczyć na prezentację kilkuset nowości i pre-
mier rynkowych, a spora część wystawców targów 
ubiega się także o przyznanie dla ich produktów pre-
stiżowej nagrody Złotego Medalu targów BUDMA.
Zaplanowana na 1-4 lutego 30 edycja targów 
BUDMA nabiera rozpędu. Na co można liczyć  
w Poznaniu? – Spodziewamy się udziału około 
600 firm z szeroko pojętego zakresu budownictwa. 
Targi tradycyjnie ułożone będą według tematycz-
nych salonów. Zobaczymy silne reprezentacje firm 
z branży stolarki otworowej, dachów, ścian, stro-
pów, posadzek, systemów wykończeniowych, rusz-
towań i szalunków, narzędzi i sprzętu pomocnicze-
go, prefabrykacji czy także architektury miejskiej 
i rozwiązań smart home oraz smart city – mówi 
Dariusz Muślewski, dyrektor targów BUDMA. – 
Początek roku to idealny czas na premiery rynko-
we, wdrożenie nowych systemów czy rozwiązań 
czy zaobserwowania najnowszych trendów oraz 
„dotknięcie” innowacyjnych technologii i produk-
tów. Według zapowiedzi naszych wystawców zo-
baczymy ich w Poznaniu aż kilkaset. Najważniej-
sze jest jednak to, że cała branża budowlana jest 
gotowa do spotkań, a na te już dzisiaj serdecznie 
zapraszam.
Targi to nie tylko możliwość bezpośredniego 
nawiązania relacji biznesowych na stoisku wy-
stawcy, ale także szereg wydarzeń towarzyszą-
cych, które odbywają się na kilku płaszczyznach.  
Prawidłowe techniki montażu stolarki otworo-
wej i najbardziej dopasowanych do tego zadania 
narzędzi zobaczymy w ramach akcji Dobry Mon-
taż, Pokazy Sztuki Dekarskiej czy Strefa Podłóg  

i warsztatów Parkie-
ciarskich. Niezwykle 
ciekawie zapowiada się 
Strefa Testów organizo-
wana przy współpra-
cy z Grupą Prace wy-
kończeniowe. Oprócz 
pokazów niezwykłych umiejętności Ambasado-
rów Grupy – znakomitych fachowców – będzie 
można liczyć na szereg dodatkowych atrakcji,  
a także spotkać niecodziennych gości. Planowa-
na jest także strefa pokazowa dla operatorów ma-
szyn budowlanych w ramach odbywających się  
w tym samym czasie targów INTERMASZ/INFRATEC.
Dzień przed rozpoczęciem targów, 31 stycznia, 
wystartuje dwudniowy Kongres budownictwa 
polskiego. w niezwykłej scenerii Sali Ziemi 
w obiekcie Poznań Congress Center spotkają się 
przedstawiciele sektora budownictwa i branż to-
warzyszących. wydarzenie obejmie cykl debat, 
wykładów i obrad. – Dwa dni, pięć bloków tema-
tycznych, kilkanaście debat z udziałem przedsię-
biorców, top managerów, przedstawicieli świata 
nauki i administracji rządowej. Przedstawimy nie 
tylko największe problemy sektora budownictwa, 
ale także strategie współpracy, racjonalne roz-
wiązania i kierunki, które pozwolą nam na rzetel-
ną realizację kontraktów. A to wszystko na bazie 
przepisów regulujących prawa i obowiązki strony 
zamawiającej i wykonawczej – mówi Jan Styliń-
ski, prezes Polskiego Związku Pracodawców Bu-
downictwa, organizatora Kongresu. 
Forum Designu i Architektury D&A w dniach 2-3 
luty będzie skupiało projektantów, uczniów i stu-
dentów kierunków architektonicznych, designe-
rów i producentów poszukujących nowych tren-
dów wokół innowacyjnych rozwiązań w obszarze 
szeroko pojętego projektowania przestrzeni. 
Bilety na targi są już dostępne on-line: 
www.tobilet.pl, www.budma.pl
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