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Kollektoriga ühendatav  
reguleersõlm  

 
 
   

Artikli number  Kirjeldus  Hind €  

              039080  Põrandakütte reguleersõlm SKS               214 € / tk 

 

Reguleersõlm monteeritakse 02–12 kütteringiga (vt tabeli) kollektori külge ja see ühendab 
olemasolevate kõrgel temperatuuril töötavate seadmetega madalal temperatuuril töötava pinnakütte. 
Komplekti kuuluvad: 

 
- lisada pump  AX12-3/180, AX 25-4/180, AX 25-6/180 või PrimAX 25-8/180 

- soovi korral individuaalne 1“ adapter 130 mm pikkuse pumba sobitamiseks erinevatesse 
kollektorikappidesse 5 mm kaupa 

- peale- ja tagasivool – kahepoolne, kummalgi pool sulgemiseks 1“ isetihkestuv kuulkraan  
- 2 × 1“ üheosaline messingist termostaat maksimeeritud ristlõikega ning peale- ja tagasivoolu 

suunal integreeritud termomeetritega  
- 1 × katla pealevool – kahepoolne 3/4“ SK termostaadiventiil vedelikuanduriga 
- 1 × katla tagasivool – kahepoolne 3/4“ SK regulaatorventiil 
- tagasivool – mõlemal poolel tagasilöögiklapp takistuseks ja soojuse 

põrandakütteringesse tagasi juhtimiseks  
- põrandakütte kollektor 02 kuni 12 ringele  
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Pealevool 

Tagasivool 

 

Mõõtmete tabel 
 
 

    Tagasivool 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

      Pealevool 
 
 
 

 

Kütteringe Pikkus koos täite- ja 
tühjendusventiiliga 

Pikkus koos täite- ja 
tühjendus-ventiili ja 

kuulkraaniga 

Pikkus koos täite- ja 
tühjendus-ventiili, 

kuulkraani ja 
termostaadiga 

02 ringi 200 mm 280 mm 510 mm 
03 ringi 250 mm 330 mm 560 mm 
04 ringi 300 mm 380 mm 610 mm 
05 ringi 350 mm 430 mm 660 mm 
06 ringi 400 mm 480 mm 710 mm 
07 ringi 450 mm 530 mm 760 mm 
08 ringi 500 mm 580 mm 810 mm 
09 ringi 550 mm 630 mm 860 mm 
10 ringi 600 mm 680 mm 910 mm 
11 ringi 650 mm 730 mm 960 mm 
12 ringi 700 mm 780 mm 1010 mm 
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Nimimõõtmed: 
 
  
 

Nimikõrgus × laius × sügavus 355 × 310 (ilma kollektorita) × 95 mm 

Maksimummõõtmed Kõrgus 395 mm Sügavus 95 mm Laiust vt tabelist 

Peale- ja tagasivoolu vahe 242,5 mm *   

Tagasivoolu kaugus seinast 41 mm   

Pealevoolu kaugus seinast 56 mm   

Põrandakütteringi ühendused  1“ VK 

Kollektori ühendusega 1⁄2“ SK Ventiili kaugus 50 mm 

Katla ühendused 3/4“ SK  

Pumba pikkus 180 mm  

Kollektori kinniti raster 337 mm. Pumba ja termostaadi vahele paigaldatavate adapteriga *(vt. artikli 
numbreid) 5 mm kaupa pikendatav 

  
 
 

Reguleersõlm skeem  
 

 
 

Mõõtmed on ligikaudsed ja võivad olenevalt termosta adist 
varieeruda.  

 
 

pealevool 

katlast 

tagasivool 

katlasse 

1/2" 

sise-

keere 

pumba 

voolusuund 

põrandaküte 

tagasivool 

sinine 

1/2" sise-

keere 

punane 

kaitsetermostaat 

3/4" sise-

keere 

3/4" sise-

keere 


