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System zabudowy kotłowni do 70 kW
Grupa pompowa KOMBIMIX

  system składający się z rozdzielacza i kompaktowych 

grup pompowych

  różne opcje konfiguracji;  w wariancie z mieszaczem 

i siłownikiem (MK) lub bez mieszacza (UK)

 do mocy 51 kW (MK/UK) dla ΔT = 20 K

 do mocy 24 kW (MK/UK) dla ΔT = 10 K

  możliwość podłączenia czujników temperatury do 

kieszeni znajdujących się na zasilaniu i na rozdzielaczu

  możliwość przestawienia układu rozdzielacza przy 

użyciu zaworu przełączającego z rozdzielacza 

standardowego na rozdzielacz z funkcja sprzęgła 

hydraulicznego

  zawór zwrotny na zasilaniu

  izolacja EPP w zestawie

  możliwość podłączenia dodatkowego obiegu 

grzewczego np. podgrzewacza c.w.u.

Produkt:Produkt: Zalety:

Grupa pompowa KOMBIMIX
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System składający się z rozdzielacza i kompaktowych grup pompowych. Grupy pompowe wypo-

sażone w pompy (dł. 130 mm)  o wysokiej efektywności energetycznej. Występuje w wariancie  

z mieszaczem i siłownikiem (MK) lub bez mieszacza (UK). Możliwość podłączenia czujników tem-

peratury, zawór zwrotny na przewodzie zasilającym, termometry w uchwycie na zasilaniu i po-

wrocie. Trzeci obieg grzewczy np. do podgrzewacza c.w.u. Izolacja EPP w zestawie.

Wyposażenie Nr kat. Cena Euro

Wykonanie: dwa obiegi bez mieszacza (UK)

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto nowość

z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6 nowość 26103.2 811,3

Wyposażenie Nr kat. Cena Euro

Wykonanie: jeden obieg bez mieszacza (UK) 
i jeden obieg z mieszaczem (MK) oraz z siłownikiem

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto nowość

z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6 nowość 26102.2 955,0

Wyposażenie Nr kat. Cena Euro

Wykonanie: dwa obiegi z mieszaczami (MK) oraz siłownikami

z pompą Grundfos UPM3 15-70 Auto nowość

z pompą Wilo Yonos Para RS 15/6 nowość 26101.2 1098,6

Wyposażenie Nr kat. Cena Euro

Wyposażenie dodatkowe:

zestaw do ładowania zasobnika* 1", bez pompy nowość 66356.84 164,0

zestaw do ładowania zasobnika* 1",  
z pompą UPM3 15-70 Auto

nowość 66356.87 359,9

zestaw do ładowania zasobnika* 1",
z pompą Yonos PARA RS 15/6

nowość 66356.86 378,1

* Dodatkowy obieg bez mieszacza

Dane techniczne:

DN 20 20

Moc na obieg grzewczy (MK/UK): do 24 kW (10 K) / do 51 kW (20 K)

Do obwodów grzewczych: Podłączenie: GW ¾"; rozstaw osi: 90 mm

Do kotła: Podłączenie: GZ 1"; rozstaw osi: 270 mm

Wymiary izolacji EPP (wys. x szer. x głeb.) 460 x 410 x 260 mm

Pompa: Długość montażowa 130 mm

Temperatura pracy: do 110°C

Ciśnienie robocze: PN 6


