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1. VŠEoBEcNÉpozNÁiltxyleezpeČHosr
Mosazné a oce|ové rozvaděče by mě|y být insia|ovány'
uváděny do chodu, obsiuhovány a demontovány pouze kva|í -
f]kovanými a proškolenými insta|átory. Před začátkem insta|ace
rozvaděčů je třeba se seznámit s návodem k montáŽi a pouŽití'
Rozvaděče mohou být pouŽívány pouze d|e jejich určení _
viz bod 4' návodu' Změny a modif]kace Výrobku' prováděné
neopráVněnými osobamí, mohou Způsobit ohroŽení a jsou
zakázány z bezpečnostních důVodŮ'

VŠEoBEcNÉ PozNÁMry n eEzpeČNosŤ

|\4osadzné a oce|,ové rozvádzače by ma|i b}'t' inštalované'
Uvedené do chodu, obs|uhované a demontované iba kva|i -
fikovanými a preško|enými inštalátormi'PIed začiatkominšta|ácie
rozvádzačov je treba sa zoznámit' s návodom na montáž a pouŽitie
Rozvádzače sa móŽu pouŽivat, iba pod|,a ich určenia _ pozrí
bod 4. náVodu' Zmeny a modifikácie Výrobku, VykonáVané
neoprávnenými osobami, mÓžu spósobit'ohrozenia a sú zakázané
Z bezpečnostnÝch dóVodov'

2, KONSTRUKCE

Rozvaděč se skládá ze dvou lišt (přívodní a zpáteční), uchycených pomocí objímek k montáŽním Úchytům (konzo|ám). Lišty rozvaděčů jsou
zhotovenyzmosazných nebooce|ových trubekajsouvybavenyuzávěrypodle typu a určení mohou b]ýt také vybaveny dodatečně
zátkami, odvzdušňovacími, uzavhacími, vypouštěcími' regulačními nebo termostatickými Veniily, a také indikátory prŮtoku.
K rozvaděčům je moŽné připojit od 2 do 12 topných obvodů'

KoNŠTRUKC|A

Rozvádzač sa skladá z dvoch |íšt (prívodnej a spiatočnej)' uchýených s pouŽilím objímok k montáŽnym Úchytom (konzolám)' Lišty rozvádzačw
sÚZhotovenézmosadzných a|ebooce|,o\^ých trubiekasúvybavenéuzáVermi'podl'atypuaurčenia móŽu by,t tieŽ Vybavené dodatočne
Zátkami, odvzdušňovacími,uzalváÍaciemu, Vypúšťacími, regulačnými alebo termostatickými Ventilmi' aj indikátormi prietoku' Ku rozvádzačom
je moŽné pripojiť od 2 do '12 Vykurovacích obvodov

uz€Yímci venti| flebo
.. .Brutokoměr

uiatvángí véntil álebo
' ' p{'iétókbfi!éi. .

'., l. ,.,,(nnlq" ,,.

..l'. koň2oIá,. '

|edukční T kus bezp€čnoshi
skupiny rozvaděče

€dukmi T kus bezpečnoslni
.skupihy,úzýádzáč{},'

t
mžnost mon|áŽe

q/po6lěci|p Ventí|u

rloarqii.mqntaŽe
v}',púš{tríVenli|Unosazná |išia ro4adě€ mosaózná 'iŠIa rcz€dzač€
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3. DOSTUPNEVERZE

LiŠty' zás|epky' Úchyty

Lišty, zás|epky, Úchy,ty' vsuvky

L]Šty' Úchyty' VsuVky, ruční regulační venti|y na obou
Iiš1ách, bezpečnostní skupina rozvaděče (automatický
odVZdušňovací Ventil, Vypouštěcí Venti|, redukční T kus)

LiŠty' úchyty, vsuvky' ruční reguIační ventiIy, termostatické
venti|y' bezpečnostní skupina rozvádzače (aUtomatický
odvzdušňovací ventil' vypúšťac.í yq!!gq{cnL] kEI
LiŠty' úchyty' VsUVky' průtokoměry' termostatické Ventiiy,
bezpeč.oslni skUpina rozvaděče {aulomatickÝ odvzdU -
šňovací vent'|' VypouŠtěci Venti|' Íedu(ční T kUs)

Lišty' Úchyty' VsuVky' DrietoKomery' termostatické Venti.y'
bezpečnostni skupina rozváoZače (automatickÝ odVŽdu-
šňovaci venti|' VypÚšt'aci VentiI' redůkční T kusi

LiŠty' záslepky, Úchyty' uzavírací Ventily mlni se spolkou
peía|',automatický odvzdušňovací venti|,Wpouštěci

Líšty' zásIepky' Úchyty, uzatváracie VentiIymini so sp
peťa|'' aUtomatjcký odvzdušňovací venti|' vypúŠiaií

l-Ltt,}i 
uqt.}/t}/ VsUvky.,rUČni'regU'ační'ventiIy na obidvoch

I slaCn, oezpeCnostnr SKuptra rozvaozace (aUtOmatrckv
odvzdušňovací ventil, wpúšťací ventil' redúkční T kusÍ
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MoNTAŽ RoZVADĚČE

Doporučujeme montáŽ rozvaděče ve
nebo na omítku, což umoŽňu1e vo|ný

skříňce pod omítku
přístup k Zařízení'

Rozmístění skříněk je třeba p|ánovat tak' aby kaŽdý topný okruh
mě| vo|ně přístupný přívod i zpátečku (vzdá|enost mezi rozvaděčem
a jednot|ivými okruhy by neměla přesahovat 10m)' V případě
pouŽití e|ektrických regu|átorů teploty nebo soustav čerpadeI
je třeba pamatovat na zavedení e|ektrické insta|ace do skříňky'
Rozvaděč je třeba namontovat výše' neŽ je úroveň insta|ovaných
topných okruhů, aby by|o možné odvzdušnit Íozvod (cca 0,5m nad
konečnou úrovní podlahy)' KaŽdé poschodí by mělo být Vybaveno
samostatnou sadou ko|ektorů (není dovoleno propojovat podlahoVé

topení z různých pater do jednoho rozvaděče)'

Lišty rozvaděčů' kromě K1 a K2' mají namontované regu|ační
jednotky (přívodní liŠta má ventily s průtokoměry nebo ručně
nastaviteiné a také spojky' zpáteční |išta _ termostatické ventily nebo
Ventily s ruční regulací) a spojky' Na Vstupu i výstupu rozvaděče
doporučujeme přišroubovat ku|oVý Zavírací Ventil Ve|ikosti 1'. nebo
menší (po pouŽití redukční spojky)' Jako koncový moduI rozvaděče
doporučujeme použít 

',bezpečnostní 
blok'.' sestávající z automa-

tického odvzdušňovacího a Vypouštěcího Ventilu 
' 
které jsou napo _

jené na T kus'

Rozvaděč spo|u s úchytkami je třeba namontovat do skříňky
umistěné pod omítkou nebo na omítce. Dále je třeba dbát, aby
přívodní |išta byla namontovaná nahoře a zpáteční liŠta dole'
K takto připravenému rozvaděči je moŽné připojit koncovky topných
okruhŮ'

FUNGoVÁNÍRoZVADĚČE 'aE
Rozvaděč je zásobovaný topným médiem s maximá|ní tep|otou

90"C (pro pod|ahové topení je doporučená tep|ota 55"C). Přívodni
potrubí je třeba připojit k horní |iště rozvaděče' která je označená
červenou ná|epkou s nápisem,,PříVod.''

Přívodní |išta Přívodní |išta rozděIuje topné medium do jednot|ivých

okruhů. Topný prostředek při průtoku okruhy odeVZdáVá tep|o a
Vraci se to Zpáteční lišty ko|ektoru' odkud teče Zpět do topného
Zařízení (pece)'

4. URČENí,RozsAHAPoDMíNKYPoUŽ|Tí

l'4osazné rozvaděče jsou určeny pro rozvody tep|é a studené
Vody a pro rozvody pod|ahového a radiátorového topení'
Přípustné parametry práce jsou tyto:. Tep|ota do 90.C (pro pod|ahové topení max' tep|ota 55.C). Tlak do 1,0 N,,lPa

PouŽití rozvaděčů by mě|o být shodné s technickým prqektem,
vypracovaným pro daný objekt' kteý odpovídá místním normám
a pravid|ům'

URČENIE, RozsAH A PoDMIENKY PouŽ|Tn

|\4osadzné rozvádzače sÚ určené pre rozvody tep|ej a studené
vody a pre rozvody p|ošného a radiátorového topení'
Prípustné parametre práce sÚ tieto:
. Tep|ota do 90.C (pre plošné topení max' tep|ota 55.c). Tlak do 1,0 N/Pa

PouŽitie rozvádzačov by maIo byt,zhďdné s technickým projektom'
vypracovaným pre daný objekt' kto.ý odpovedá miestnym, normám
a pravidlom.

MoNTAŽ RozVÁDzAČE ,'.gl
odporÚčame montáŽ rozvádzače V skrinke pod omietku a|ebo
na omietku' čo umožňuje vo|'ný prístup ku zariadeniu'

Rozmiestnenie skÍiniek je treba p|ánovať tak' aby kaŽdý
Vykurovací okruh ma| Vo|,ne prístupný príVod i spíatočku
(Vzdia|enosť medzi rozvádzačom a jednotlivými okruhy by nema|a
presahovať 10m). V prípade pouŽitÍa e|ektrických regulátorov
teploty a|ebo zostav čerpadieI je treba památať na zavedenie do

skrinky eIektrickej inšta|ácie. Rozvádzač je treba namontovať
vyššie, ako je Úroveň inštaIovaných Vykurovacích okruhov,

aby bo|o moŽné odvzdušniť rozvod (cca 0,5m nad konečnou
Úrovní pod|ahy)' KaŽdé poschodie by ma|o byt' vybavené
osobitnou sÚpravou ko|ektorov (nie je povoIené prepojovať
pod|ahové kúrenie Z róZnych poschodí do jedného rozvádzače)'

Lišty rozvádzačov' okrem K1 a K2, majÚ namontované regu|ačni
jednotky (prívodná |išta má Venti|y s prietokomery a|ebo ručne
nastavite|'né a takisto spojky, spiatočná |išta -termostatické venti|y

a|ebo venti|y s ručnou regu|ácou) a spojky' Na vstupu i výstupu
|ozvádzača odporÚčame priskrutkovať gu|ový Zatvárací Venti|

ve|,kosti 
,1.'a|ebo 

menší (po pouŽitiu redukčnej spojky)' Ako
koncový modul rozvádzača odporÚčame pouŽit',,bezpečnostný

bIok',, sk|adajúci sa z automatického odvzdušňovacieho a
vypÚšťacieho ventilu' ktoré sú napojené na T kus' Rozvádzač
spo|u s Úchytkami je treba namontovať do umiestnenej pod a|ebo
nad omietkoU skrinky. Da|ej je treba sa postarať' aby prívodná lišta
bo|a namontovaná hore a spiatočná |išta do|e. K takto pripravenému

rozvádzačU je moŽné pripojiť koncovky vykurovacích okruhov'

FUNGoVAN|E RozvÁDzAČA ,-;i.Íl
Rozvádzač je Zásobovaný vykurovacím médiom s maximá|nou
tep|otou 90.C (pre p|ošné Vykurovanieje odporúčaná tep|ota 55.C).
Prívodné potrubie je treba pripojít'kU hornej Iište rozvádzača, ktorá
je označená červenou ná|epkou s nápisom ,,PríVod'.'

PríVodná |išta rozde|'uje vykurovacie médium do jednot|iuj'ch

okruhov' Vykurovacie médium pri prietoku okruhmi odovzdáva
tep|o a Vracia sa to spiatočnej |išty ko|ektoru' odkia|'tečie spáť do
vykurovacieho zariadenia (pece).
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7. NASTAVENíRoZVADĚČE

DIe výpočtÚ uVedených v projektové dokumentaci je třeba provést
VstUpní nastavení prijiokoměrů nebo ručních Venti]ů'

NAsTAVEN|ERoZVÁDZAČA

Pod|'a výpočtov uvedených V pro]ektovej dokumentácii je treba
\,rykonat' Vstupné nastavenie prietokomerov a|ebo ručných Ventilov'

|\,4aximální pracovní t|ak
Maximálny pracovní tlak

Maximá|ní pracovní teplota
|\4aximálna pracovná tep|ota

Regu|aceprůtoku:
1 ' Sundejte blokovací krouŽek (1)'

2' Ručně ka|ibrujie otočením regulátoru (2) (ne stupnicí) tak,

aby by] nastaven spráVný průtok.

3. Nasadte blokovací prstenec (í) na násadu Venti|u' tím jej

Zabezpečíte proti náhodnému přenastavení. Stupnici je

uké rrožné odšroubovat a Vycistit'
Čištění stuonice:
1. Zceia Uzavřete příVody do kolektoru'
2' UchycenÍm za regu|átor (2) ručně odšroubujte průsvtnou

stupnicí pohybem proti hodinovým ručičkám'
3' Po vyčištění stupnici zpět zašroubujte'
4' Proved'te opětovnou regu|aci průtoku'

Regu|áciaprietoku:
1 ' Z|ožte b|okovací kúŽok ('l)'
2' Ručne ska|ibru]te otočením regu|átoru (2) (nie merad|om)

tak' aby bo| nastavený správny prietok'

3' Nasadte b]okovací krúŽok (1) na násadu venti|u, tým ho

zaistlte proti náhodnej zmene nastavenia. |Verad|a sa aj

odskrutkovať a vyčistiť
Čistenie meradIa:
1 ' Úp|ne zavrite privody oo ko|e(toru'

2' Uchytením za regu|átor (2) ručne odskrutkujte priesvitné

meradIo pohybom proi hodinovým ručičkám'
3' Po VyčisteniU meradlo spáť zaskrutkujte'
4' Vykonajte opátovnou regu|áciu prietoku'

Regu|ace uzavíracích Venti|ů:,J\tffi-,
\

'1. Odšroubujte zás|epku venti|u (1) spo|u s těsněním (2)'

2. S pouŽitím imbusu 6 mm (3) Ventil Zašroubujte (Ve

směru pohybu hodinových ručiček) nebo odšroubujte
(proti pohybu směru hodinových ručiček) až do získání
DoŽadovaného Drútoku.

Regulácia uzatváracích ventiIov:
1 ' odskrutkujte záslepku Venti|U (1) spolu s tesnením (2)

2' S pouŽitím imbusu 6 mm (3} Venti| zaskrutkujte (Vo smere pohybu

hodjnových ručičiek) a]ebo odskrutkujte (proti smeru pohybu hodinových

ručičiek) aŽ Získate požadovaný prietok'

VentiIU (í)
6085.601/10 EAB Rev. 1 october 2019
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8' MoNTÁŽ ELEKTR|cKÝcH sERVoMoroRŮ Hl
TERMosTATIcKÝcH VENTILEcH

Montáž eIektrického servomotoru:

1. odšroubujte k|obouček termostatického ventiIu (í)'
2. NašroubUjte servomotor (2} na termostatický Venti|'

3. PripoJte seíVomotor k příVodu e|ektřiny'

,3t
MoNTAŽ ELEKTR|CKÝcH sERVoMoToRov NA
tenuosTlttcxÝcH VENTILocH

Montáž e|ektrického servomotoru :

1' odskrutkujte k|obÚčik termostatického ventiIu (1)'

2' Naskrutkujte servomotor (2) na termostatický venti|.

3' Pripojte servomotor ku príVodu e|ektriny'

9. scHÉMA MoNTAŽE sEsTAvY
nozvnoĚČŮ

mosazné a oce|oVé rozvaděče mohou
Spo|upracovat s elektronickými
termostaty určenými pro

řízení tep|oty V místnostech
(termostatickými kabeIovými
nebo přenosnými regu|átory

a e|ektronickými řídicími Iištami)'

Pro účinné uŽívání podIahového

vytápění doporučujeme pouŽíVat

směŠovací soustavy čerpade|'

scttÉun NoHrnŽe zosTAVY
RozVÁDzAčoV
Mosadzné a oceIové rozvádzaČe mÓŽu
spo|upracovať s e|ektronickými
termostatmi určenými pre

riadenie teploty v miestnostiach
(termostatickými kábloVými
regU|átormi aIebo prenosnými

a e|ektronickými riadiacimi Iištami)'

Pre Účinné VyuŽíVanie
podIahového kúrenia odporúčame
pouŽíVať ZmiešaVacie sÚstaVy
čerpadie|'

RID]CI LISTA
{pio.eiéttricto.šeruomót'o1y,
s pmpou, peci, koUem pm

Ústřední topení)
,t. ':, .:,:Ill,.:.: :":.. .

RlqotncnltŠrn
(pre e|ektrické seryomolory,
z čerpad|om' pmu, kotlom

pre úsf.edné kwenie)
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,8
t o. tupt-HĚHí l pnoPúcHNUTí RozVADĚČŮ

Před připojením rozvaděčů k potrubí ústředního topení doporučujeme
provést průp|ach a odvzdušnění zařízení' Je oroto třeba neidříve
Zkonkolovat těsnost veškených spojů a pak napInit rozvaděč voiou s
maximá|ním t|akem 5 bar a prop|áchnout jej'

4
tt'ruxovÁ zxouŠxn

T|akovou zkoušku se provádí po dobu 2 hodin' rozvaděč se vystaví
t|aku 1 0 bar (pro rozvaděče K5 max t|ak 6 ba0' Po této době je třeba
zkontro|ovat, zda nikde Voda nevytéká. Přípustný pok|es t|aku je 0'2
bar' Po Úspěšné tlakové zkoušce je možné nap|nit rozvaděč Vodou'

,'G
,l2.TRANSPoRT A sKLADoVÁNí

Rozvaděče je třeba převáŽet a skladovat v obalech' které je ochrání
před poškozením' Není dovo|eno rozvaděči házet. Skladujte v suché
a čisté místnosti' chraňte před v|hkem a špínou.

4
í3.zARUKA

Výrobce poskytuje záruku 25 |et na |išty rozvaděčů a 2 roky na da|ší
prvky' Záruka se nevztahuje na neprofesionální předě|ávky a použití
jiné, neŽ je uvedeno v tomto návodu na použití.

14.KoNcoVÉPozNÁMKY 
,-G

Výrobce nezodpovídá za škody Vzniklé v důs|edku nepřizpůsobení
se pokynům tohoto náVodu k použití a montáži'
Mosazné a oce|ové rozvadéče jsou provedeny z recyk|ovatelných
materiálŮ' P0Z0R, dbejte na Životní prostředí a rozvaděče
odevzdejte ve sběrném dvoře'

a
NAPLNENIE A PREpncnNurle nozvÁoaČov
Pred pripojením rozvádzačov k potrubiu Ústredného kÚrenia
odporúčame vykonat' vyp|achovanie a odvzdušnenie zariadenia' Je
preto treba najskór skontro|ovať tesnosť všetkých spojov a potom

napIniť rozvádzač vodou s maximálnym t|akom 5 bar a Vyp|áchať ho.

4t
TLAKoVÁ sKÚŠKA

T|aková skúška sa vykonáva cez dobu 2 hodín, rozvádzač sa Vystaví
t|aku 10 bar (pre rozvádzače K5 max t|ak 6 bar). Po tejto dobe je
treba skontro|ovať, či nikde nevytéká voda' Prípustný pok|es tlaku
je 0'2 bar' Po úspešnej t|akove] skÚške je moŽnó nap|niť rozvádzač
vodou.

at
TRANSPORT A SKLADOVANIE

Rozvádzače je treba preváŽat' a skladovať v oba|och, ktoré ich
ochránia pred poškodením' Nie je dovo|ené rozvádzačom hádzať.
Skladujte v suchej a čistej miestnosti, chráňte pred v|hkom a špinou'

-áí1ZARUKA

Výrobca poskytuje Záruku 25 rokov na |išty rozvádzačov a 2 roky na
ďa|šia prvky. Záruka sa nevzťahuje na neprofesioná|ne prerábanie a
iné použitie, ako je uvedené V tomto náVodu na pouŽitie'

ZAVEREČNÉ PozNÁMfi 4l

Výrobca nezodpovedá za škody Vzniknuté v dós|edku
neprispósobenia sa pokynom tohto náVodu na pouŽitie a montáž'
|\4osadzné a oce|bvé rozvádzače sÚ Vyrobené z recyk|ovatel'ných
materiá|ov P0Z0R' starajte sa o Životné prostÍedie a rozuádzače
odovzdáVajte V zbernom dvore'
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