


Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.58.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.

Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-130“

DN 20 pentru pompele de lungime 130 mm

Grupurile de pompare „Regumat-130“ sunt disponibile cu sau fără pompa de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec) sau ca model cu ventil de amestec cu 3 căi și servomotor.

Dimensiuni: înălțime = 360 mm, lățime = 230 mm, adâncime = 190 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec

„Regumat S-130“ „Regumat M3-130“

Pagina din catalog 6.07 6.08

Dispozitiv de izolare cu 2 robineţi sferici, 

2 termometre și suport de fixare pe perete
X X

Țeavă de legătură cu ventil de sens X

Distanțier X

Ventil de amestec cu 3 căi, cu ventil de sens și

servomotor (potrivit pentru cazane cu reglare standard)
X

Termoizolație X X
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Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-130“

DN 25 pentru pompele de lungime 130 mm

Grupurile de pompare „Regumat-130“ sunt disponibile cu sau fără pompa de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec), modele cu ventil de amestec cu 3 sau 4 căi cu baipas reglabil și servomotor.

Ulterior, se poate monta o supapă de descărcare.

Dimensiuni: înălțime = 364 mm, lățime = 248 mm, adâncime = 197 mm

Model fără funcție

de amestec

Model cu funcție

de amestec

„Regumat M3-130“„Regumat S-130“

Dispozitiv de izolare

cu termometru X X

(fără supapă de descărcare)

Ventil de amestec cu 3 căi,

cu servomotor (potrivit pentru X

cazane cu reglare standard)

Țeavă de legătură cu ventil de sens X X

Distanțier X

Termoizolație X X
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Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.59.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.
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Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-180“ cu robinet pentru pompă

DN 25 pentru pompele de lungime 180 mm

Grupurile de pompare „Regumat-180“ cu robinet sferic pentru pompă sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență

(clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec), modele cu ventil de amestec cu 3 sau 4 căi cu baipas reglabil și servomotor.

Ulterior, se poate monta o supapă de descărcare.

Dimensiuni înălțime = 512 mm, lățime = 248 mm, adâncime = 211 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

Stellmotor Stellmotor

„Regumat S-180“ „Regumat M3-180“ „Regumat M4-180“

Dispozitiv de izolare 

(fără supapă de X X X

descărcare)

Țeavă de legătură

cu ventil de sens X X X

Ventil de amestec cu 3 căi,

cu servomotor (potrivit pentru cazane X

cu reglare standard)

Ventil de amestec cu 4 căi, 

cu servomotor (potrivit pentru cazane X

cu reglare standard)

Robinet sferic

înainte de pompă
X X X

Distanțier X

Termoizolație X X X

Pagina din catalog 6.13 6.14 6.15

Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.59.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.
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Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-180“ fără robinet pentru pompă

DN 25 pentru pompele de lungime 180 mm

Grupurile de pompare „Regumat-180“ fără robinet sferic pentru pompă sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență

(clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec), modele cu ventil de amestec cu 3 sau 4 căi cu baipas reglabil și servomotor.

Ulterior, se poate monta o supapă de descărcare.

Dimensiuni: înălțime = 414 mm, lățime = 248 mm, adâncime = 210 mm

„Regumat M3-180“ „Regumat M4-180“„Regumat S-180“

Dispozitiv de izolare

(fără supapă de descărcare)
X X X

Țeavă de legătură cu ventil de sens X X X

Ventil de amestec cu 3 căi,

cu servomotor (potrivit pentru X

cazane cu reglare standard)

Ventil de amestec cu 4 căi,

cu servomotor (potrivit pentru  X

cazane cu reglare standard)

Termoizolație X X X

Distanțier X

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

Pagina din catalog 6.17 6.18 6.19

Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.59.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.
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Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-180“ 

DN 32 pentru pompele de lungime 180 mm

Grupurile de pompare „Regumat-180“ sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec),

modele cu ventil de amestec cu 3 sau 4 căi cu servomotor.

Modelul cu ventilul de amestec cu 4 căi este echipat suplimentar cu baipas reglabil manual.

Ulterior, se poate monta o supapă de descărcare.

Dimensiuni  înălțime = 471 mm, lățime = 248 mm, adâncime = 207 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

„Regumat M4-180“„Regumat S-180“

Dispozitiv de izolare 

(fără supapă de descărcare)
X X X

Țeavă de legătură cu ventil de sens X X X

Ventil de amestec cu 3 căi,

cu servomotor (potrivit

pentru cazane cu
X

reglare standard)

Ventil de amestec cu 4 căi,

cu servomotor (potrivit 

pentru cazane cu
X

reglare standard)

Distanțier X

Termoizolație X X X

„Regumat M3-180“

Pagina din catalog 6.21 6.22 6.23

Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.60.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.
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Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.60.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.

Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-180“ cu robinet pentru pompă

DN 32 pentru pompele de lungime 180 mm

Grupurile de pompare „Regumat-180“ sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec), modele cu ventil de amestec cu 3 căi cu servomotor.

Dacă se folosesc pompele standard de recirculare (pompe asincron), pot fi folosite cu supapă de descărcare

Dimensiuni: înălțime = 485 mm, lățime = 280 mm, adâncime = 211 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

„Regumat S-180“ „Regumat M3-180“
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Dispozitiv de izolare cu 2 robineți sferici și

2 termometre (fără supapă de descărcare)
X X

Țeavă de legătură cu ventil de sens X X

Robinet sferic înainte de pompă X X

Distanțier X

Ventil de amestec cu 3 căi, cu servomotor

(potrivit pentru cazane cu  reglare standard)
X

Termoizolație X X
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Robinet de închidere pentru tur cu termometru

şi cu ventil de golire/spălare
X X

Pagina din catalog 6.29 6.30

Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-220“ 

DN 40 pentru pompele de lungime 220 mm

Grupurile de pompare „Regumat-220“ sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec) sau

modele cu ventil de amestec cu 3 căi cu servomotor.

Dimensiuni: înălțime = 610 mm, lățime = 410 mm, adâncime = 290 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

„Regumat M3-220“ DN 40

Robinet de închidere pentru retur, cu ventil de sens integrat,

termometru şi cu ventil de golire/spălare
X X

Ventil de amestec cu 3 căi, cu servomotor

(potrivit pentru cazane cu reglare standard)
X

Termoizolație X X

„Regumat S-220“ DN 40

Robinet sferic pentru pompă cu ventil de golire/spălare X

Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.60.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.



e

g
d

f

c

ab



c

b a

d

e

g

f



Seturile de mufe de racordare se găsesc ca accesorii la pagina 6.60.

Regulatorul electronic pentru circuitul de încălzire „Regtronic RH-B“ pentru reglarea temperaturii de pe ţeava de tur a instalaţiei de

încălzire în funcţie de temperatura exterioară se găseşte la pagina 6.65.

Robinet de închidere pentru tur cu termometru

şi cu ventil de golire/spălare
X X
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Alegerea grupurilor de pompare „Regumat-280“ 

DN 50 pentru pompele de lungime 280 mm

Grupurile de pompare „Regumat-280“ sunt disponibile cu sau fără pompă de înaltă eficiență (clasa de eficiență energetică A).

Ca și model standard (fără ventil de amestec) sau

modele cu ventil de amestec cu 3 căi cu servomotor.

Dimensiuni: înălțime = 670 mm, lățime = 410 mm, adâncime = 340 mm

Model fără ventil de amestec Model cu ventil de amestec 

„Regumat M3-280“ DN 50

Robinet de închidere pentru retur, cu ventil de sens integrat,

termometru şi cu ventil de golire/spălare
X X

Ventil de amestec cu 3 căi, cu servomotor 

(potrivit pentru cazane cu reglare standard)
X

Termoizolație X X

„Regumat S-280“ DN 50

Robinet sferic pentru pompă cu ventil de golire/spălare X
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