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1 Obecné informace

1.1  Bezpečnostní informace
- Elektrické a hydraulické připojení můžeme realizovat pouze proškolený a autorizovaný personál.

- Zařízení jsou určena pro použití v uzavřených a suchých prostorách.
- Musí být dodrženy místní platné normy a předpisy pro elektrická připojení a normy pro topná zařízení.

-  Chyby v zapojení mohou vést k poškození zařízení ! V tomto případě společnost nenese žádnou zodpovědnost a

případná reklamace bude vyhodnocena jako neoprávněná.

1.2  Instalace a řízení
Rozdělovač pro topení / chlazení je určen pouze pro distribuci vody !

1.3  Příklady systémů zapojení

Systém s rozdělovačem

soklového topení 

Systém

TOUCH HK
TOUCH HK

Modulové
stěnové vytápění

Suché podlahové topení

Kotel

( nebo také nádrž ) 

tR = 

30 °C

tR = 

50 °C 

tF = 

40 °C

tF = 

60 °C

tF = 60 °C

tR = 50 °C

tR = 50 °C 

Systém s rozdělovačem a existujícím dvoutrubkovým systémem

Kotel

Systém soklového topení            
(s termostatickým ventilem)

TOUCH HK

Systém
stěnového topení

Podlahové topení

tR = 

30 °C

tR = 

50 °C

tF = 

40 °C

tF = 

60 °C

tF = 60 °C

Radiátor
(existující)

( nebo také nádrž ) 
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 Čerpadlo Microstation s fixním nastavením

 Rozdělovač s čerpadlem a regulátorem řízení dle venkovní teploty

čerpadlo 
Microstation

1–2 topné okruhy

2–15 topných okruhů

radiátor
(existující)

radiátor
(existující)

podlahové topení

Stěnový systém

tR = 
50 °C

tR = 
50 °C

tF = 
60 °C

tF = 
60 °C

tR = 30 °C

tR = 30 °C

tF = 40 °C

tF = 40 °C

Volitelné:
PIANO HK(T) s 
hodinami v referenční 
místnosti 

Rozdělovač 

s čerpadlem

Kotel
(nebo vyrovnávací nádrž)

Kotel
(nebo vyrovnávací nádrž)



17 °C *

8 °C * 12 °C *

21 °C *
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Výroba tepla
např. kotel na plyn, 
elektřinu, topné oleje, 
dálkové vytápění, 
vyrovnávací nádrž

Výroba chladu
venkovní použití

včetně bezpečnostních prvků

* Typické
nastavení teplot

Pokojový termostat
např. PIANO HK(T)
s hodinami

Čidlo rosného bodu

Potrubí s chladivem

Čerpadlo

Expanzní nádrž

Kulový ventil

Zpětná klapka

Filtr

Tepelný výměník

3 cestný směšovací ventil

Bezpečnostní ventil

Potrubí s chladivem

Zemní kolektor, vrt atd.

Potrubí s chladivem

Výroba v
pořádku

Vrt v 
pořádku

Nesmí být v rozporu s právními 
předpisy!

Rozdělovač

Čidlo rosného 
bodu

např. modulové
stropní chlazení

např. stěnové modulové
topení

Variotherm
komponenty

Příklady pro výrobu studené vody (není k dispozici a nebylo s ní počítáno):

Instrukce pro instalaci & design manuál
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2  Skříně rozdělovačů
Pokud máte v úmyslu použít pro rozdělovač skříň, ta musí být namontována před instalací potrubí.

2.1  Upevňovací tyče (upevnění na stěnu bez skříně):  
Upevňovací tyče se připevňují na zeď v dostatečné vzdálenosti v závislosti na velikosti 
rozdělovače pomocí 4 dodaných šroubů.Rozdělovač, rozdělovač s čerpadlem nebo 
čerpadlo Microstation je potom připevněno k těmto tyčím.

2.2  Skříň rozdělovače připevněná na stěnu
Skříň rozdělovače je umístěna na stěnu pevně. Instalace na držáky viz kapitola 2.4.

Typy skříní rozdělovačů VSA1 VSA2 VSA3 VSA4

B (mm) 430 630 930 1230

Rozdělovač pro počet okruhů 2-3  4-7 8-13 14-17

Rozdělovač s čerpadlem pro počet okruhů - 2-6 7-12 13-15

Čerpadlo Microstation pro počet okruhů 1-2 - - -

Přední kryt

Upevnění
zadní strany

Připevnění k fasádě

C-držáky

Instalace a řízení
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Typy skříní rozdělovačů VSU1 VSU2 VSU3 VSU4

A (mm) 459 598 898 1198

B (mm) 387 526 826 1126

C (mm) 395 534 834 1134

D (mm) 435 574 874 1174

1-4 5-7 8-13 14-17

- 2-4 5-10 11-15

1-2 - - -

Přední kryt

Zadní strana

Okraj omítky

Odklopná lišta pro
potrubní připojení

2.3  Skříň rozdělovače zapuštěná do stěny

C-držáky

Kontrolní ryska

Základová deska

Stěrka

FFOK

RDOK

* Minimální tloušťka zakrytí potrubí   podlahového vytápění

FFOK ... Horní okraj dokončené podlahy  
RDOK ... Horní okraj základové desky

Příklad instalace na stěnu

Instrukce pro instalaci & design manuál

Rozdělovač pro počet okruhů

Rozdělovač s čerpadlem pro počet okruhů

Čerpadlo Microstation pro počet okruhů

70 mm



93 - 113 mm37
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Kontrolní ryska

Překlad

Základová deska

Stěrka

FFOK

RDOK

Příklad montáže vestavné skříně rozdělovače

1 Odstraňte přední a spodní kryt skříně rozdělovače.

2 Umístěte skříň rozdělovače do otvoru ve zdi, srovnejte pomocí nastavitelných nožek a připevněte k nedokončené podlaze.
3  Připevněte držáky na zadní straně skříně rozdělovače , viz kapitola 2.4.
4  Připevněte do rozdělovače C-držáky šrouby pro uchycení rozdělovače .
5 Připojte připojovací potrubí. Chcete-li tak učinit, odstraňte perforované otvory na levé a pravé straně skříně rozdělovače.
6  Skříň rozdělovače upevněte rychleschnoucím betonem nebo přichyťte šrouby k sádrokartonové konstrukci.
7 Rozvrhněte topné / chladící distribuční okruhy. Vsuňte do skříně rozdělovače všechny potrubní přívody.

Připevněte přední stranu rámu na skříň rozdělovače.
8a  Zastěrkujte přední část rámu, která bude pod úrovní dokončené podlady na úroveň předního krytu skříně rozdělovače .

Kde by mohlo dojít k poškození rámu, je nutné tuto část přelepit např. malířskou páskou. 

9a Po a zaschnutí dokončení  odstraňte pásku a připevněte přední kryt skříně rozdělovače.

Instalace a řízení

 Minimální tloušťka zakrytí potrubí   podlahového vytápění

FFOK ... Horní okraj dokončené podlahy  
RDOK ... Horní okraj základové desky

80 mm
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Montáž předního rámu:

8b.  Rám chraňte před poškozením nalepením např. malířské pásky, omítku zarovnejte souběžně s předním rámem skříně 

rozdělovače. Po zaschnutí omítky pásku odstraňte.

9b.  Připevněte přední kryt skříně rozdělovače. 

Překlad

Základová deska

RDOK

FFOK

Stěrka

Kontrolní ryska

2.4  Sada držáků a rozměry 

Držák
 4.8 x 9.5 mm 

C-držák fixační tyč

 Příklad montáže vestavné skříně rozdělovače

 4.8 x 9.5 mm

 4.8 x 19 mm

 4.8 x 19 mm

Demontáž:

Instrukce pro instalaci & design manuál

 Minimální tloušťka zakrytí potrubí   podlahového vytápění

FFOK ... Horní okraj dokončené podlahy  
RDOK ... Horní okraj základové desky

80 mm
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3  Rozdělovač 5�0

například 1,5 mm²

pokojový 
termostat 
např. TOUCH HK

Instalovaná délka

Rozdělovač s horním 
výstupem

Vstup

Výstup

230 V AC
50 Hz

Elektrický rozvaděč ( umístění v těsné 
blízkosti rozdělovače )

Rozdělovač je vyroben z plastových modulů , které jsou spojeny dle požadovaného počtu okruhů.

3.1 Montáž teploměru

Technická data:

Maximální tlak: 10 bar (jen voda) Maximální pracovní tlak: 6 bar

Pracovní teplota:  -20 °C do +90 °C (nemrznoucí směs)

Instalovaná hloubka rozdělovače: 93 mm onebo 80 mm bez teploměru 

Rozdělovač Instalovaná 
délka Rozdělovač Instalovaná�

délka

1 okruh 345 mm 10 okruhů 645 mm

2 okruhy 245 mm 11 okruhů 695 mm

3 okruhy 295 mm 12 okruhů 745 mm

4 okruhy 345 mm 13 okruhů 795 mm

5 okruhů 395 mm 14 okruhů 845 mm

6 okruhů 445 mm 15 okruhů 895 mm

7 okruhů 495 mm 16 okruhů 945 mm

8 okruhů 545 mm 17 okruhů 995 mm

9 okruhů 595 mm

Uzavírací vstupní ventil(1" vnitřní závit)      
Uzavírací výstupní ventil (1“ Vnitřní závit)  
Ruční odvzdušňovací ventil
Teploměr
Vypouštěcí ventil
Průtokoměr
Vstup s průtokoměrem  
Výstup se zpětnou klapkou

Termoelektrický servopohon
 Popisky
  Izolované ukončení 
  Upínací šroubení 3/4“ Euro s euro    

kuželem (pro Variotherm trubky    
ø11.6, ø16 a ø20 mm )

  Izolační průchodka

Fitinka 6/4" 90° (optimální ):

    instalovaná délka
+15 mm

Přední strana Zadní strana

        Šroub ponorné objímky                Nedotahujte úplně napouštěcí kohout 
              Těsnění zůstává viditelné.  

Instalace a řízení

    zašroubujte do otvoru a utáhměte silou 
   15  Nm , potom vložte teploměr. 
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Vstup zleva
výstup doprava

Jeden okruh
nahoru

Všechny okruhy
nahoru

3.2  Možné varianty

Základní verze
Příklad:
5- nízkoteplotních okruhů se 
systémem podlahového a 
stěnového topení.

Kombinace - dva odlišné teplotní okruhy
Příklad:  6-nízkoteplotních okruhů pro stěnové a podlahové 
vytápění,2-vysokoteplotní okruhy pro radiátor a topnou lavici

1-okruhová varianta
Příklad:
1-nízkoteplotní okruh pro 
systém podlahového vytápění

    Dělicí deska
 Dělicí deska

Příklad diagramu:

Příklady návrhů přívodního potrubí pro rozdělovač vytápění ∆t (tF - tR) = 10 K
Topný okruh Tepelný výkon Měděné potrubí / vícevrstvé potrubí
≤ 6 ≤ 7.5 kW například Cu22x1.0 / 26x3

7 - 11 7.5 - 14 kW například  Cu28x1.0 / 32x3

12 - 17 14 - 20 kW například Cu35x1.2 / 40x4

Příklady návrhů přívodního potrubí pro rozdělovač chlazení  ∆t (tF - tR) = 4 K
Chladicí okruh Chladící výkon Měděné potrubí / vícevrstvé potrubí

≤ 6 ≤ 3.5 kW například  Cu22x1.0 / 26x3

7 - 11 3.5 - 6.5 kW například  Cu28x1.0 / 32x3

12 - 17 6.5 - 9.5 kW například  Cu35x1.2 / 40x4

Další varianty:

Instrukce pro instalaci & design manuál

M

40 °
C

55 °
C

55 °
C

45 °
C

30 °
C
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1 Hlavní napouštěcí i vypouštěcí ventil je uzavřen. 

3.3  Připojení potrubí

1  Přívodní potrubí ustříhněte rovně a zkalibrujte.
2  Zkalibrovanou trubku zasuňte nadoraz a v této poloze dotáhněte převlečnou matici. 
3  Utáhněte klíčem utahovacím momentem 35 Nm.

** Přívodní potrubí * Matice šroubení

Variomodular trubka 20x2 Laser 3/4"EUROx20 (Z1500)

VarioProFile trubka 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

Variomodular/VarioProFile trubka 11.6x1.5 Laser 3/4"EUROx11.6 (Z1300)

Předizolovaná Variomodular trubka 16x2 Laser 3/4"EUROx16 (Z1400)

Průtokoměr

Kleště pro rovný řez

Nástroj pro 
kalibraci a sražení 

hran

Rozdělovač
průtočný modul

Matice uzavíracího šroubení*

Přívodní potrubí**

Matice uzavíracího šroubení* 
3/4"EURO

3.4  Napuštění/vypuštění/odvzdušnění systému

Izolační průchodka nasazená na 
maticí uzavíracího šroubení při 
chlazení, zabraňující kondenzaci 
vody.

OFF

2. Všechny průtokoměry jsou otevřeny.

3. Tlakovací stanice je napojena na vstupní a výstupní ventil .

pro ø 11.6 mm
pro ø 16 mm

pro ø 20 mm

Instalace a řízení
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5 Následně první dva okruhy uzavřete. 

6 Ihned otevřete další dva okruhy a se stejným postupem pokračujte.

Takto postupujte, dokud nejsou natlakovány všechny okruhy.

7 Tento "promývací"proces proveďte u všech okruhů. 

3.5  Tlaková zkouška

4) Uzavřete ventily na vstupním potrubí do rozdělovače a snižte tlak na 2-3 bary.
Udržujte tento tlak až do dokončení objektu, aby se zjistilo případné poškození topného/chladícího systému.
Upozornění: Při náběhu podlahového topení se zvyšuje tlak v topném okruhu. Vždy používejte expanzní nádoby a pojišťovací 
ventil!

Zavřené hlavní 
ventily

Tlaková zkouška:
minimálně 4 bary
maximálně 6 barů

24 hodin Zkušební tlakovací pumpa

ONON

4 Otevřete vypouštěcí ventily a první dva okruhy topení / chlazení a 
důkladně propláchněte a natlakujte až nejsou vidět ve vodě žádné 
vzduchové bubliny.  Ostatní okruhy jsou uzavřeny.

8 Vypněte čerpadlo,zavřete na rozdělovači napouštěcí a vypouštěcí ventil
a otevřete vstupní a výstupní ventil na přívodním potrubí do 
rozdělovače.

Pozor: Proplachujte pouze jedním směrem!

Instrukce pro instalaci & design manuál

ON OFF
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3.6  Hydraulické vyvážení
Variotherm trubku (vytápěná plocha + přívodní potrubí), je možné připojit např. lisovacími spojkami. V jednotlivých okruzích 
topení / chlazení je nutné zjistit tlakové ztráty.Těmto tlakovým ztrátám je zvoleno příslušné oběhové čerpadlo a každému 
topnému / chladícímu okruhu zvolen určitý průtok vody.

Hydraulické vyvážení se provádí na průtokoměru ( oranžový segment ).

1. Plně otevřete ventily na vratce rozdělovače. Zavřete průtokoměry. Vytáhni oranžový segment průtokoměru nahoru a otáčej proti 
směru hodinových ručiček nadoraz. Potom segment stlač směrem dolů a zafixuj.

2. Pomalu a postupně otevírejte průtokoměry jednotlivých okruhů, dokud jednotlivé okruhy nedosáhnou požadovaný průtok.
Protože průtoky jednotlivých okruhů topení / chlazení jsou na sobě závislé, může být nutné provést opravy v jednotlivých 
průtocích.Vytáhni oranžový segment, pomalu otáčej po směru hodinových ručiček, po dosažení požadované hodnoty stiskem 
zafixuj.

* Hodnoty se mohou lišit v důsledku žádné nebo zněčistěné vody např. korozí.

Krátký okruh
> Upravte průtok vody  
     na průtokoměru

ČTI 
ZDE!*

Instalace a řízení
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-  Pevně držte rukou černý šroubový uzávěr a průhledné sklo odšroubujte rukou 
 nebo klíčem, vyteče malé množství vody 

- Vyčistěné sklo opět našroubujte zpět !

 Čisté sklo
Item no�: VT621

Průtokoměr 
Item no�: VT620

Směr

AF 15

Pevně držet

      DUO

položka: W046

Uzavírací ventil, 

položka: VT630

 3.7 Čistění skla průtokoměru

Výměna průtokoměru nástrojem DUO
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3.8  Charakteristiky průtoku

Pro zjištění tlakových ztrát topení / chlazení jednotlivých okruhů rozdělovače nebo pro 
zjištění jednotlivých okruhů rozdělovače ( bez tlakových ztrát ).

Pr
ůt

ok
 Q

 [l
t./

h]

Tlaková ztráta ∆p

K
v 

ho
dn

ot
a

Maximálně otevřený ventil na zpětném potrubí.

- s upínacím šroubením pro VarioProFile trubku11.6x1.5 

- s upínacím šroubením pro VarioProFile trubku 16x2

[mWC]
[bar]
[Pa]

Flow valve 1 turn opened

Flow valve 3/4 turns opened

Flow valve 1/2 turns opened

Flow valve 1/2 turns opened

Flow valve 3/4 turns openedFlow valve 1 turn opened

Flow valve 1/4 turns opened

Flow valve 1/4 turns opened

Instalace a řízení
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4  Termoelektrické servopohony
Termoelektrický servopohon okruhů topení / chlazení vždy okruh otevře nebo uzavře v závislosti na požadavcích pokojového 
termostatu.

4.1  Termoelektrický servopohon

4.2  Termoelektrický pohon se spínačem
Tato varianta termoelektrického servopohonu je vybavena interním přepínačem ( otevřené při vypnutí ), který se uzavře když je 
ventil pod napětím.

Technická data

Typ (napětí) 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC/DC 0-60 Hz
Aktivační proud < 550 mA (max. 100 ms) < 300 mA (max. 2 min.)
Provozní proud 4.3 mA 42 mA
Příkon
Design
Otevírací a zavírací interval
Efektivní zdvih
Síla na dříku
Teplota média

1 W
Při požadavku na vypnutí se 

uzavře do 3,5 min.
4 mm

100 N ±5 %
0 - 100°C

Teplota skladování -25 ... +60 °C ....
Provozní teplota 0 ... +60 °C ....
Krytí/ochranná třída IP 54 / II IP 54

Prohlášení o shodě dle normy
Materiál / barva:
Váha
Kabel

EN 60730
Polyamid/světlé modrý

100 g s 1 m připojovacího kabelu     
2 x 0,75 mm² PVC šedý / 1 m

Odolnost vůči přepětí dle 
normy EN 60730-1

min. 2.5 kV min. 2.5 kV

Technická data

Typ (napětí)) 230 V AC 50/60 Hz 24 V AC/DC 0-60 Hz
Aktivační proud < 550 mA (max. 100 ms) < 300 mA (max. 2 min.)
Provozní proud 4.3 mA 42 mA
Příkon
Design
Otevírací a zavírací interval
Efektivní zdvih
Síla na dříku

1 W
Při požadavku na vypnutí se 

uzavře do 3 min.
4 mm

100 N ±5 %
Limit sepnutí - spínací 
proud

230 V AC: 5 A odporová 
zátěž, 1 A induktivní zátěž

24 V DC: 3 A odporová 
zátěž, 1 A induktivní zátěž

Spínací zdvih max. 2 mm
Teplota média 0 - 100°C
Teplota skladování -25 ... +60 °C ....
Provozní teplota 0 ... +60 °C ....
Krytí/ochranná třída IP 54 / II IP 54 / III

Prohlášení o shodě dle normy
Materiál / barva:
Váhat
Kabel

EN 60730
Polyamid/světlé šedý

150 g s 1 m připojovacího kabelu 
4 x 0,75 mm² PVC šedý / 1 m

Odolnost vůči přepětí dle 
normy EN 60730-1

min. 2.5 kV 1 kV

PTC 
pružný 
materiál 

PTC 
časový spínač

Instrukce pro instalaci & design manuál

Funkce otevření*

pružný 
materiál 

Funkce otevření*
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Popis funkce:

Čerpadlo běží pokud alespoň jeden termoelektrický servopohon je pod napětím
 Pokud jsou termoelektrické servopohony vypnuty, čerpadlo je zastaveno.

4.3  Instalace termoelektrického servopohonu

Systém není nutné vypouštět.
1 Odeberte z ventilu černé ochranné víčko
2 Našroubujte šedý prstenec adaptéru
3 Nacvakněte termoelektrický servopohon

Příklad zapojení několika termoelektrických servopohonů se spínačem

Schéma základního zapojení

Popis funkce :

1  Žádný požadavek na topení / chlazení, pokojový termostat má otevřen výstup > časový spínač je otevřen, jak termoelektrický 
servopohon uzavře příkon energie> čerpadlo se vypne

2  Je požadavek na topení / chlazení, pokojový termostat uzavře relé > časový spínač se uzavře, jak je vpuštěn proud

do termoelektrického servopohonu > čerpadlo se rozběhne

Termoelektrický servopohon se spínačem

Pokojový termostat

čerpadlo

 Termoelektrický servopohon se spínačem  

Termoelektrický servopohon bez spínače

1-3....Termoelektrický servopohon a pokojový termostat 1 (RT1),např. obývací pokoj

4-5....Termoelektrický servopohon a pokojový termostat 2 (RT2), např. ložnice

Instalace a řízení
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5  Termostaty

5.1  Typy termostatů
Centrální topný / chladící systém musí být vybaven zařízením k automatickému řízení teploty v místnosti.

TOUCH HK elektronický pokojový  
termostat pro topení / chlazení. Označení:  RT48

Provozní napětí : 230 V AC, 50 Hz
Releový výstup:

Regulace pokojové teploty : +5 ... +35 °C
Teplotní diference: ±0,1 do  ±1,0 K
Krytí: IP 30

Funkce:

Display: LED červená ( topení ) a LED modrá ( chlazení )
Ochranná třída: II

Rozměry (h x w x d): 81 x 81 x 16 (36) mm 
Připevnění : na stěnu
Barva: RAL 9010 čistá bílá

zátěž

PIANO HK(T) elektronický pokojový  termostat s hodinami
pro topení / chlazení. Označení: RT43

Provozní napětí : 230 V AC, 50 Hz
Releový výstup: přechodný výstup1) (není 

kontakt), 5 A, 230 V AC
Regulace pokojové teploty : +5 ... +30 °C
Teplotní diference: nastavitelné
Krytí: IP 30
Funkce:

KTY polovodičové čidlo
Připojení šrouby
Kontrola stavu displeye
Digitální hodiny s týdením programováním 

32 okruhů (topení) a 32 okruhů (chlazení)
(volitelné: operativně s čidlem rosného 
bodu, označení: RT422)

Váha: 190 g
Ochranná třída: II
Rozměry (h x w x d): 81 x 81 x 16 (36) mm 
Připevnění : na stěnu
Barva: RAL 9010 čistá bílá

1) Dodržujte bezpečnou vzdálenost připojení(EN 60730-1) individuální dle místních předpisů!

Instrukce pro instalaci & design manuál

-       
 SET    PROG      +

čidlo rosného bodu
       volitelné

 SET    PROG      +
-       

2
3
4
5
6

A
C

D
C

PE N L 

zátěž

* ccchraná  3:

Útlum požadované teploty
Kontakt otevřen → žádaná teplota
Kontakt uzavřen → snížení požadované teploty

Konfigurace topení/chlazení 
Kontakt otevřen → topení 
Kontakt zavřen → chlazení

Triac výstup, 0,8 A, 230 V, max. 8 thermohlavic
VT30 , VT33 nebo 1 čerpadlo PVS / PMS

- LED digitální display , stmívatelný          - Nastavení senzoru
- 3 tlačítka
-  Vstup pro externí topení / chlazení
- Interní polovodičový senzor
- Push-in připojení
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    elektrokabeláž

elektrokabeláž 

Čidlo rosného bodu

Čidlo rosného bodu

inspekční otvorČidlo rosného bodu

Krabice pod omítku

100 x 100 mm

PIANO HKT
s hodinami

kabelová spojka teplonosná pasta VarioProFile trubka Variomodular trubkateplonosná pastakabelová spojka

průtok

průtok

5.2  Čidlo rosného bodu

 PIANO HKT s hodinami, jsou dodávány s čidlem rosného bodu . 

Použití : Systém stěnového topení,systém  EasyFlexWall chlazení , modulové stěnové/modulové stropní chlazení.
Čidlo rosného bodu musí být namontováno na trubku, kde je očekávána první možná kondenzace vody. 
Čidlo rosného bodu je k trubce přichyceno pomocí kabelových spojek. Ujistěte se, že mezi čidlem rosného bodu a 
trubkou je dobrý kontakt.

Příklad systému stěnového chlazení Příklad systému modulového stropního chlazení

Instrukce pro instalaci & design manuál

-        SET    PROG      +

-        SET    PROG      +

PIANO HKT
s hodinami
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höher als die eingestellte Heizkurventemperatur sein 
(= Flächenheizung Vorlauftemperatur     ). 
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6  Rozdělovač 5.0 s čerpadlem

6.1  Popis 
• Pro instalaci nízkoteplotních topných systémů (2 – 15 topných okruhů) a vysokoteplotního topného systému (2-trubkový

systém) s cirkulačním čerpadlem.

• Teplota kotlového okruhu musí být vyšší minimálně o 10 stupňů Kelvina než v okruhu topném.

• Podle počtu okruhů, průtoku  a tlakových ztrát je k rozdělovači dodáváno i patřičné čerpadlo !

Varianta 
A nebo B

Ventil s pevně nastavitelnými hodnotami: 
Teplota povrchu topného okruhu lze plynně 
nastavit od 20 do 70 °C.  Hodnoty teplot jsou 
vyznačeny na hlavici ventilu.

Topné křivky WHR36:

rozdělovač s pevně nastavitelnými teplotami rozdělovač s možností nastavení teploty 

 equithermní čidlo

nepovinné:
PIANO HK(T)
s hodinami

Spotřebiče s nastavitelným 
průtokem

Spotřebiče s nastavitelným 
průtokem

Zdroj tepla 

hlavní čerpadlo hlavní čerpadlo

termoelektrický
 servopohon 

(VT30FC)

Ventil pro 
nastavení teploty

Zdroj tepla 

230V AC
50 Hz

60 °C

60 °C
40 °C

45 °C

50 °C

30 °C

30 °C

230V AC
50 Hz

WHR36

60 °C

60 °C
40 °C

45 °C

50 °C

30 °C
30 °C

Instalace a řízení
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∆p

30 °C

4360 W
150 l/h4360 W

5 x 75 l/h

20 mbar
(0,2 mWS)

30 °C

150 l/h

20 mbar
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6.2   Rozdělovač s čerpadlem a možností řízení dle venkovní teploty

Kotlový okruh

Vytápěná plocha 
okruhy

  Čti zde !

v kotlovém okruhu    Teplota
v topném okruhu 

Teplota v
kotlovém okruhu Výkon

Průtok v kotlovém okruhu: 50 l/h

40/30 °C 50 °C 1163 W

40/30 °C 60 °C 1745 W

40/30 °C 70 °C 2326 W

Průtok v kotlovém okruhu: 150 l/h

40/30 °C 50 °C 3489 W

40/30 °C 60 °C 5234 W

40/30 °C 70 °C 6978 W

Konstantní tlakový 
rozdíl (∆p-c), pro 
povrchové vytápění 

 Ventilátor

 Variabilní tlakový 
rozdíl (∆p-v)

         Průtok [m³/h]

op
tim

ál
ní

 n
as

ta
ve

ní
 [m

W
C

]

6.3  Čerpadlo PVS (WILO Yonos PARA 15/6)

6.4   Regulační ventil– tlak v okruhu kotle
Průtok v kotlovém okruhu se nastavuje pomocí regulačního ventilu, kdy je na regulátoru nastavena pevná hodnota nebo je úplně 

otevřen. 

Průtok [l/h]

Příklad - 5 topných okruhů:

Zavřeno

Otevřeno

tovární  
nastavení

plně
otevřeno

Příklad

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 [m

ba
r]

Řešení pro:
ztráta tlaku a průtoku v kotlovém okruhu,ventil je 
otevřen na 3
Potřeba: 
teplota kotlového okruhu: 55 °C
teplota topného okruhu: 40/30 °C 
požadavek na průtok v topných okruzích: 5 x 75 l/h

20 mbar
(0.2 mWC)

Instrukce pro instalaci & design manuál

Příklady výkonů v závislosti na teplotě                Průtokoměr
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6.5  WHR36 – regulátor řízení dle venkovní teploty

Kontrolky:
Diagnostika se provádí při prvním spuštění. Červená LED bliká asi 
5 sekund a zhasne.Asi po 5 minutách začne regulátor nastavovat 
topnou křivku. Pokud stále červená LED svítí je něco špatně. Je 
potřeba zkontrolovat zapojení.Alarm se zapíná pokud teplota v 
topných okruzích přesahuje 55 °C. Alarm se vypne při poklesu 
teploty pod  52 °C.

připevnění magnety

Terminálový blok A Terminálový blok B

Užij blokování terminálu 

k dispozici zákazníkovi

Nastavení topné křivky:

zelená LED ..termoelektrický servopohon 
                        aktivován

červená LED ...  autodiagnostika nebo   
                              alarm

       

zelená LED ... čerpadlo PVS

oranžová LED ... Napájení

WHR36,
terminal 
block B

PIANO 
HK(T) s 
hodinami

Dew point sensor
(Optional)

Během procesu náběhu teploty je venkovní senzor odpojen (svorkovnice B, 3-4). Ovladač funguje 
od 25 °C  do 45 °C . Teplota se nastavuje manuálně každý den.

Vysoušení:

Připevnění:

Terminálový blok A, 230V AC
1 Napájecí přívod - fáze
2 Neutrální vodič
3-4 Přemostění

5-6
PVS čerpadlo včetně bezpečnostního termostatu, spínací 
proudové relé max. 0,8 A

7-8 Termoelektrický servopohon (přípustný pouze VT30FC )

9-0 Připojení kotle, s kontakty připojení 5-6  (spínací proudové relé, 
max. 0.8 A)

Terminálový blok B, bezpečnostní nízké napětí

1-2 Přemostění, nebo volitelné: Pokojový termostat s hodinami 
(označení RT43) 

3-4 externí čidlo1) (s kabelem např. 2 x 0.75 mm², max. 50 m)
5-6 čidlo průtoku1) (s kabelem např. 2 x 0.75 mm², max. 50 m)
7-8 Přemostění

1) Použít pouze originální čidlo!

Elektrické připojení:

Hodnoty odporu:

Čidlo teploty (NTC odpor ) Venkovní čidlo (NTC odpor )

+15 °C +20 °C +25 °C +30 °C +35 °C +40 °C -20 °C -10 °C 0 °C +10 °C +20 °C +25 °C
18.00 kΩ 14.00 kΩ 10.00 kΩ 7.50 kΩ 5.50 kΩ 4.10 kΩ 8.23 kΩ 4.90 kΩ 3.00 kΩ 1.90 kΩ 1.25 kΩ 1.00 kΩ

WHR36 otevřen

Varianta 1:
vnitřní strana dveří 

Varianta 2: 

zadní strana skříně

25 °C 45 °C

Instalace a řízení

Zadní strana
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6.6 Seznam chybových hlášení
Porucha Rady při potížích

• Teplota v topném okruhu je příliš nízká • Hlavní čerpadlo musí být spuštěno
• Zkontrolujte sepnutí čerpadla PVS
• zkontroluj regulátor teploty WHR36,

oranžová LED (napájení je
OK) & zelená LED
(čerpadlo zapnuto)

-Zkontrolujte nastavení topné křivky
•  Nastav teplotu topného okruhu
• Zkontroluj regulační ventil v kotlovém okruhu
• Zkontroluj topný okruh např. radiátorů
• Nastav vyšší stupeň otáček hlavního čerpadla
• Zkontroluj průtok do kotle
• Zkontroluj, jestli není systém zavzdušněn
• Zkontroluj jestli není přivřený kulový ventil
• Zkontroluj, jestli není topný okruh narušen a není vidět vlhkost např. na stěně

• Teplota v topném okruhu je příliš
vysoká

Rozdělovač s pevně nastavenou teplotou:
•  Pevná hodnota nastavení teploty nezapadla
Rozdělovač s možností nastavení teploty:
• Termoelektrický servopohon je zaseknutý
• Zkontroluj nastavení topné křivky

Instrukce pro instalaci & design manuál

 s pevným regulátorem  se sledováním počasí

Montážní pozice
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7 Čerpadlo Microstation

7.1  Popis 
• Pro instalaci topných systému (1-2 okruhy) a vysokoteplotního topného systému (2-trubkový systém) s cirkulačním čerpadlem.

• Teplota kotlového okruhu musí být vyšší minimálněo 10 stupňů Celsia než v okruhu topném.

• Podle počtu okruhů, průtoku  a tlakových ztrát je k rozdělovači dodáváno i patřičné čerpadlo Microstation !

Varianta 
A nebo B

Ventil s pevně nastavitelnými hodnotami:
Teplota povrchu topného okruhu lze 
plynně nastavit od 20 do 70 °C.  Hodnoty 
teplot jsou vyznačeny na hlavici ventilu.

Topné křivky WHR36:

rozdělovač s pevně nastavitelnými teplotami rozdělovač s možností nastavení teploty

 equithermní čidlo

nepovinné:
PIANO HK(T)
s hodinami

Spotřebiče s nastavitelným 
průtokem

Spotřebiče s nastavitelným 
průtokem

Zdroj tepla 

hlavní čerpadlo hlavní čerpadlo

Termoelektrický
servopohon 

(VT30FC)

Ventil pro 
nastavení teploty

Zdroj tepla 

230V AC
50 Hz

60 °C

60 °C

40 °C

45 °C

50 °C

30 °C

30 °C

230V AC
50 Hz

WHR36

60 °C

60 °C

40 °C

45 °C

50 °C

30 °C
30 °C

Instalace a řízení



170 l/h

145 l/h
120 l/h

60 l/h

0
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2,0

3,0

4,0

5,0

6,0

0,2 0,4 0,6 0,8 1,0 1,2 1,4 1,6 1,8 2,0 2,2 2,4 2,6

1 1

3 3

6 6

0
0
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250
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2,0

2,5

3,0

4,0

3 mbar
(0,03 mWS)

∆p

40 °C

55 °C30 °C

1860 W
74 l/h

1860 W
2 x 80 l/h

30 °C

74 l/h

3 mbar
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7.2   Rozdělovač s čerpadlem Microstation a možností řízení dle venkovní teploty

Kotlový okruh
Vytápěná plocha 

okruhy Čti zde !

Teplota
v topném okruhu 

Teplota v�
kotlovém okruhu Výkon

Průtok v kotlovém okruhu: 50 l/h

40/30 °C 50 °C 1163 W

40/30 °C 60 °C 1745 W

40/30 °C 70 °C 2326 W

Průtok v kotlovém okruhu: 100 l/h

40/30 °C 50 °C 2326 W

40/30 °C 60 °C 3489 W

40/30 °C 70 °C 5234 W

Konstantní tlakový 
rozdíl (∆p-c),pro 
povrchové vytápění 

 Ventilátor

Variabilní tlakový 
rozdíl (∆p-v)

Průtok [m³/h]

op
tim

ál
ní

 n
as

ta
ve

ní
  [

m
W

C
]

7.3  Čerpadlo PMS (WILO Yonos PARA 15/6)

7.4   Regulační ventil– tlak v okruhu kotle
Průtok v kotlovém okruhu se nastavuje pomocí regulačního ventilu, kdy je na regulátoru nastavena pevná hodnota nebo je úplně 

otevřen.  ( )

Průtok [l/h]

Příklad - 2 topné okruhy:

Zavřeno

Otevřeno

tovární 
nastavení

plně
otevřeno

Příklad

Tl
ak

ov
á 

zt
rá

ta
 [m

ba
r]

Řešení pro:
ztráta tlaku a průtoku v kotlovém okruhu,ventil je 
otevřen na 3
Potřeba: 
teplota kotlového okruhu: 55 °C
teplota topného okruhu: 40/30 °C 
požadavek na průtok v topných okruzích: 5 x 80 l/h

3 mbar
(0.03 mWC)

Instrukce pro instalaci & design manuál

Průtokoměr    
v kotlovém okruhu



- +

0

Rear sideZadní stranae

50 mm

155 mm

11
5 

m
m

0
9
8
7
6
5
4
3
2  N
1  L  

1  2  3  4  5  6  7  8

230V AC
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7.5  WHR36 – regulátor řízení dle venkovní teploty

Kontrolky:
Diagnostika se provádí při prvním spuštění. Červená LED bliká asi 
5 sekund a zhasne.Asi po 5 minutách začne regulátor nastavovat 
topnou křivku. Pokud stále červená LED svítí je něco špatně. Je 
potřeba zkontrolovat zapojení.Alarm se zapíná pokud teplota v  
topných  okruzích  přesahuje  55 °C.  Alarm  se vypne  při poklesu 
teploty pod  52 °C.

Terminálový blok A Terminálový blok  B

Nastavení topné křivky:

zelená LED ...  termoelektrický servopohon 
  aktivován 

červená LED ...  autodiagnostika nebo   
      alarm  

zelená LED ... čerpadlo PMS

oranžová LED ... Napájení

WHR36,
terminal 
block B

PIANO 
HK(T) s 
hodinami

Dew point sensor
(Optional)

Během procesu náběhu teploty je venkovní senzor odpojen (svorkovnice B, 3-4). Ovladač funguje 
od 25 °C  do 45 °C . Teplota se nastavuje manuálně každý den.

Vysoušení:

Připevnění:

Terminálový blok A, 230V AC

1 Napájecí přívod - fáze
2 Neutrální vodič
3-4 Přemostění

5-6
PVS čerpadlo včetně bezpečnostního 
termostatu, spínací proudové relé max. 0,8 A

7-8 Termoelektrický servopohon (přípustný pouze VT30FC )

9-0
Připojení kotle, s kontakty připojení 5-6  (spínací proudové relé, 
max. 0.8 A)

Terminálový blok B, bezpečnostní nízké napětí

1-2
Přemostění, nebo volitelné: Pokojový termostat s 
hodinami (označení RT43) 

3-4 externí čidlo1) (s kabelem např. 2 x 0.75 mm², max. 50 m)
5-6 čidlo průtoku1) (s kabelem např. 2 x 0.75 mm², max. 50 m)
7-8 Přemostění

1) Použít pouze originální čidlo!

Elektrické připojení:

Hodnoty odporu:

Čidlo teploty (NTC odpor ) Venkovní čidlo (NTC odpor )

+15 °C +20 °C +25 °C +30 °C +35 °C +40 °C -20 °C -10 °C 0 °C +10 °C +20 °C +25 °C
18.00 kΩ 14.00 kΩ 10.00 kΩ 7.50 kΩ 5.50 kΩ 4.10 kΩ 8.23 kΩ 4.90 kΩ 3.00 kΩ 1.90 kΩ 1.25 kΩ 1.00 kΩ

WHR36 otevřen

Varianta1:
vnitřní strana dveří

Varianta 2: 
zadní strana skříně

25 °C 45 °C

Instalace a řízení

Užij blokování terminálu 

k dispozici zákazníkovi

připevnění magnety
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7.7  Seznam chybových hlášení
Porucha Rady při potížích

• Teplota v topném okruhu je příliš nízká •  Hlavní čerpadlo musí být spuštěno
•  Zkontrolujte sepnutí čerpadlaPMS
• zkontroluj regulátor teploty WHR36,

oranžová LED (napájení je 
OK) & zelená LED
(čerpadlo zapnuto)

-Zkontrolujte nastavení topné křivky
•  Nastav teplotu topného okruhu
• Zkontroluj regulační ventil v kotlovém okruhu
• Zkontroluj topný okruh např. radiátorů
•  Nastav vyšší stupeň otáček hlavního čerpadla
•  Zkontroluj průtok do kotle
•  Zkontroluj, jestli není systém zavzdušněn
•  Zkontroluj, jestli není topný okruh narušen a není vidět vlhkost např. na stěn

• Teplota v topném okruhu je příliš
vysoká

Rozdělovač s pevně nastavenou teplotou
•  Pevná hodnota nastavení teploty nezapadla
Rozdělovač s možností nastavení teploty:
• Termoelektrický servopohon je zaseknutý
• Zkontroluj nastavení topné křivky

Zpětný ventil 
(označení: PMX42)

Termoelektrický servopohon
(označení: VT30)

7.6  Modifikace s termoelektrickými pohony 

Nejprve odstaňte krytku a nasaďte zpětný ventil. Na něj upevněte termoelektrický servopohon.

Instrukce pro instalaci & design manuál
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8  Omezovač teploty na zpátečce (pro jeden topný okruh)

8.1 RTL ventil

8.2  RTLTventil (s termostatickou hlavicí)

spotřebič

Kotel

termostatický ventil
Rozměry montážního boxu
 W x h x d = 300 x 200 x 60 
mm

Roměry montážního boxu
 W x h x d = 
300 x 200 x 60 mm

Rozměry víka
W x H = 340 x 235 mm

Rozměry víka
W x h = 340 x 235 mm

Lid of RTLT valve with opening 
for thermostatic valve

vidlice

pás na přichycení

uzavírací ventil

omezovač teploty 
zpátečky s čidlem
 20 - 40 °C  
nastavitelné otáčením

napouštěcí ventil 3/4"
pro napouštění topného 
okruhu

nastavení 2 
teplota vratky*

1 šroub na 
připojení čidla 

např. olyn, olej, kotel 
na tuhá paliva, 

dálkové topení, 
vyrovnávací nádrž

s nastavením průtoku 

průtokoměr
 nastavitelné rozmezí 
0.5 - 2.5 l/min s aretací

Kotel vstup 3/4” Eurocone, max. 60 °C

Kotel výstup: 3/4" Eurocone

 Topný okruh-vstup: 3/4" Eurocone

 Topný okruh -výstup: 3/4" Eurocone  

Čerpadlo: zvolte čerpadlo s odpovídajícím výkonem

Uzavřete montážní boxVložte vidlice a termostatický ventilUpevnění ventilu

*Rozsah nastavení 2 - 4 s cílovou teplotou:
2 2,5 3 3,5 4

20 °C 25 °C 30 °C 35 °C 40 °C

Instalace a řízení

napouštěcí ventil 3/4"
pro napouštění topného 
okruhu



DaC

Společnost 
roku

2014

Váš Variotop partner:

VARIOTHERM 
Variotherm je rakouská firma se stovkami partnerů po celém světě

VARIOTHERM  vyvíjí, vyrábí a prodává inovativní, 
ekologické a úsporné systémy pro povrchové vytápění a 
chlazení od roku 1979.
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