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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

Серія OEC

Контролери для ефективного рішення 
окремих задач

OEC-CL — контролери захисту зворотньої лінії 
котла для роботи з частотно регульованим насосом

OEC-CZ — контролери захисту зворотньої лінії 
котла для роботи з приводом 3-х ходового клапану

OEC-SM — контролери контура опалення з 
постійною температурою лінії подачі

OEC-SX — контролери контура опалення з 
погодозалежним графіком

NEW NEW 

LED індикація

актуальні алгоритми

зручне підключення

просте налаштування

сучасний дизайн

Серія OSC

Контролери твердопаливних котельних

OSC-02 — контролер контура твердопаливного 
котла з функцією узгодження роботи з 
альтернативним джерелом енергії

 
LED індикація

актуальні алгоритми

зручне підключення

просте налаштування

сучасний дизайн

Серія OFC

Контролери для створення сучасних 
теплопунктів/котелень  

OFC-4M — базовий контролер котельні 
(теплопункта)  на 4 контура

OFC-2М — контролер змішувального контура

OFC-2М — контролер прямого контура

OFC-ER — контролер котельні (теплопункта) для 
керування декількома джерелами тепла

OFC-WR — контролер котельні (теплопункта) для 
керування декількома джерелами тепла та 
змішувальним контуром

NEWNEW  

TFT дисплей

великий вибір програм

мережі до 15 контролерів

сенсорне керування

зручне підключення

просте налаштування

сучасний дизайн
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

  

КонтролериКонтролери

OЕC-СL  

Застосування: 

Захист зворотньої лінії твердопаливного котла

Може застосовуватися для котлів потужністю до   100 кВт   в комплекті з 
насосом   Grundfos UPM3 HYBRID 25-70

Дозволяє максимально швидко забезпечити необхідну температуру зворотньої лінії

Плавно змінює потужність насосу лінії підмішування для забезпечення заданої температури

Контролер забезпечує керування одночасно двома насосами:

• Насос котлового контуру

• Насос лінії підмішування

Опис роботи контролера

1) Насос котлового контуру

• Вмикає насос при досягненні котлом заданої мінімальної температури

• Вимикає насос, якщо в котлі закінчилося паливо

• Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання

2) Насос лінії підмішування

• Змінює потужність насоса з частотним керуванням встановленного
на лінії підмішування забезпечуючи, таким чином, задану температуру на 
зворотній лінії

Зміна потужності насоса відбувається в діапазоні 0-100%

• Вимикає насос, якщо в котлі закінчилося паливо

• Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання
 

 Комплект поставки контролера OЕC-СL-K (з насосом  UPM3 HYBRID 25-70)

• контролер в корпусі для настінного монтажу

• датчик температури зворотньої лінії з кабелем 2 м

• датчик температури лінії подачі з кабелем 2 м

• насос  Grundfos UPM3 HYBRID 25-70

• кабель живлення насоса UPM3 HYBRID 1 м

• кабель сигнальний “насос”-контролер” 1м

Ціна комплекту: 227,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

  

КонтролериКонтролери

OЕC-СZ  

Застосування:

Захист зворотньої лінії твердопаливного котла

Контролер забезпечує керування:

• Приводом 220В з 3-х точковим керуванням 
3-х ходового змішувального клапана зворотньої лінії котла

• Насосом котлового контуру

Опис роботи контролера

1) 3-х ходовий змішувальний клапан

• Керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального 
клапана забезпечуючи потрібну температуру на зворотній лінії

2) Насос котлового контуру

• Вмикає насос при досягненні котлом заданої мінімальної температури

• Вимикає насос, якщо в котлі закінчилося паливо

• Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання

 Комплект поставки контролера OЕC-СZ

• контролер в корпусі для настінного монтажу 

• датчик температури зворотньої лінії з кабелем 2 м

• датчик температури лінії подачі з кабелем 2 м

Ціна: 77,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OЕC-SМ  

Застосування:

Забезпечення заданої постійної температури лінії подачі

(тепла підлога, радіаторне опалення)

Контролер забезпечує керування:

• Приводом 220В з 3-х точковим керуванням 
3-х ходового змішувального клапана лінії подачі

• Насосом опалювального контура

Опис роботи контролера

1) 3-х ходовий змішувальний клапан

Керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального 
клапана забезпечуючи потрібну температуру на лінії подачі

2) Насос лінії подачі

• Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання

• Вмикає насос в режимі “Антизамерзання”

До контролера можна підключити кімнатний термостат.

 Комплект поставки контролера OEC-SМ

• контролер в корпусі для настінного монтажу 

• датчик температури лінії подачі з кабелем 2 м

Ціна: 77,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OEC-SХ  

Застосування:

 Контур опалення з погодозалежним керуванням

(тепла підлога, радіаторне опалення)

Контролер забезпечує керування:

• Приводом 220В з 3-х точковим керуванням 
3-х ходового змішувального клапана лінії подачі згідно вибраній
кривій

• Насосом опалювального контура

Опис роботи контролера

• Контролер керує роботою 3-х точкового приводу 220В 
3-х ходового змішувального клапану забезпечуючі задану
температуру лінії подачі, яка обчислюється згідно вибраного 
графіка опалення

• Контролер періодично вмикає насос в режимі “Літо” для 
захисту від заклинювання

• Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

 Комплект поставки контролера OEC-SW

• контролер в корпусі для настінного монтажу 

• датчик температури лінії подачі з кабелем 2 м

• датчик вуличної температури без кабеля

Ціна: 93,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OSC-02  

Застосування:

Керування комбінованими котельними з твердопаливними котлами

Дозволяє забезпечити ефективну взаємодію твердопаливного котла з іншим джерелом енергії, 
максимально використовувати єнергію твердопаливного котла

Опис роботи контролера

1) Контролер керує роботою насоса/клапана лінії подачі з бака-акумулятора

з обмеженням заданої мінімальної температури подачі по 

(залежно від вибраної схеми та налаштування контролера):

Варіант 1    -  вибраному погодозалежному графіку опалення 

Варіант 2    -  по заданой різниці температур лінії подачі з бака-акамулятора 
та зворотньої лінії системи опалення

2) Контролер керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального 

клапану, встановленного на лінії підмішування між лінією подачі та зворотньою лінією

Контролер також забезпечує 

• відкриття клапана при перевещенні  котлом максимально 
допустимої температури

• відкриття клапана по команді захистного термостату, якщо підключен 
захисний термостат

• закриття клапана якщо температура в бойлері аккумуляторі вища 
ніж на лінії подачі котла, таким чином не дозволяє котлу охолоджувати 
бак-акумулятор

Комплект поставки:

 контролер в корпусі для настінного монтажу з кабелем живлення 1 м

 датчик температури  з кабелем 2 м  - 3 шт.

 датчик вуличної температури без кабеля

Ціна: 149,00 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OFC-4М set&useset&use   

   1        2    3       4  

 +         +        /

Контролер забезпечує керування

2-ма прямими контурами  та  2-ма змішувальними контурами

• Контролер може бути об’єднаний в єдину мережу з іншими контролерами серії ОFC
• Для кожного контура можна задати пріорітет роботи, при об’єднанні в мережу

враховуються всі приоритети контурів
• Для кожного з контурів можна задати графік(режим) роботи по годинам на день, тиждень

а також пори року

Варіанти керування змішувальним контуром 
(для кожного контура програми вибираються окремо)

Програми для контура радіаторного опалення:

1) Контур опалення з забезпеченням заданої температури лінії подачі. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

2) Контур опалення  з забезпеченням  заданої температури лінії подачі з 
корегуванням температури згідно погодозалежного графіка опалення. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

3) Контур опалення з забезпеченням  заданої температури приміщення з 
корегуванням температури лінії подачі згідно з накопиченими даними по 
реакції приміщення на зміну вуличної температури

Програми для контура теплої підлоги:

1) Контур теплої підлоги з забезпеченням заданої температури лінії подачі. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

2) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури лінії подачі з 
корегуванням температури згідно погодозалежного графіка опалення. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

3) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури плити пола. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

4) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури плити пола з 
корегуванням температури згідно погодозалежного графіка опалення. 
Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

Програма для котлового контура

керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального 
клапану забезпечуючи задану постійну температуру лінії подачі
періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання

Варіанти керування прямим контуром 
(для кожного контура програми вибираються окремо)

1) Контур ГВП. Можна задавати температуру ГВП, гістерезис нагріву 
ГВП, пріоритет контуру, графік температури ГВП по дням тижня

2) Контур рециркуляції ГВП. Можна задавати час роботи насоса 
по годинам доби, та дням тижня

3) Контур басейну. Можна задавати температуру басейна, 
пріоритет контура. Робота насоса залежить від роботи фільтрувальної станції

4) Контур опалення. Можна задавати пріоритет контура

5) Контур вентиляції. Можна задавати пріоритет контура

Комплект поставки контролера OFC-4М

• контролер в корпусі для настінного монтажу з кабелем живлення 1 м

Ціна: 273,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OFC-2M set&useset&use   

Контролер змішувального контура

Контролер забезпечує керування:

1-м змішувальним  контуром (3-х ходовий клапан + насос)

Може встановлюватися як окремий контролер так і як модуль розширення до OFC-4M

• Контролер може бути об’єднаний в єдину мережу з іншими контролерами серії ОFC
• Для кожного контура можна задати пріорітет роботи, при об’єднанні в мережу враховуються 

всі приоритети контурів
• Для кожного з контурів можна задати графік(режим) роботи по годинам на день, тиждень,

а також пори року

Програми для контура радіаторного опалення:

1) Контур опалення з забезпеченням заданої температури лінії подачі. Температура може бути обмежена по 
сигналу кімнатного термостату

2) Контур опалення  з забезпеченням  заданої температури лінії подачі з корегуванням температури згідно 
погодозалежного графіка опалення. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

3) Контур опалення з забезпеченням  заданої температури приміщення з корегуванням температури лінії 
подачі згідно з накопиченими даними по реакції приміщення на зміну вуличної температури

Програми для контура теплої підлоги:

1) Контур теплої підлоги з забезпеченням заданої температури лінії подачі. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

2) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури лінії подачі з корегуванням температури згідно погодозалежного графіка 
опалення. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

3) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури плити пола. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

4) Контур теплої підлоги з забезпеченням  заданої температури плити пола з корегуванням температури згідно погодозалежного графіка 
опалення. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

Програма для котлового контура

Керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального клапану забезпечуючи задану постійну температуру лінії подачі.
Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинювання

Комплект поставки контролера OFC-2M

• контролер в корпусі для настінного монтажу

Ціна: 169,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

КонтролериКонтролери

OFC-2Н set&useset&use   

Контролер прямих контурів

 /

Контролер забезпечує керування:

2-ма прямими контурами

Може встановлюватися як окремий контролер так і як модуль роширення до OFC-4M

• Контролер може бути об’єднаний в єдину мережу з іншими контролерами серії ОFC
• Для кожного контура можна задати пріорітет роботи, при об’єднанні в мережу враховуються 

всі приоритети контурів
• Для кожного з контурів можна задати графік(режим) роботи по годинам на день, тиждень, 

а також пори року

Варіанти керування прямим контуром 
(для кожного контура програми вибираються окремо)

1) Контур ГВП. Можна задавати температуру ГВП, гістерезіс нагріву ГВП, пріорітет контуру, 
графік температури ГВП по дням тижня

2) Контур рециркуляції ГВП. Можна задавати час роботи насоса по часам доби, та дням тижня

3) Контур басейну. Можна задавати температуру бассейна, пріорітет контура. Робота насоса залежить 
від роботи фільтровальної станції

4) Контур опалення. Можна задавати пріорітет контура

5) Контур вентиляции. Можна задавати пріорітет контура

Комплект поставки контролера OFC-2Н

• контролер в корпусі для настінного монтажу

Ціна: 169,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Контролери Контролери 

OFC-ER set&useset&use   

Контролер котельних з альтернативними джерелами енергії

Контролер забезпечує:

Взаємодію контурів керуємих контролерами OFC та контролерами насосних груп серії OZ з джерелами тепла

Програми контролера дозволяють об’єднати контури споживачів з джерелами тепла в єдину систему:

• задавати пріоритети роботи 3-х різних джерел тепла (електрокотла, газового котла, 
твердопаливного котла з баком-акумулятором тепла)

Наприклад: 
• пріорітетне джерело енергії — бак-акумулятор, якщо може забезпечити запит 

споживачів
• електрокотел вмикається за ночним тарифом
• газовий котел вмикається тільки в тих випадках, коли недостатньо тепла від 

бака-акумулятора і електрокотел не працює відповідно часу доби

Пріорітети можна задавати залежно від запитів споживачів, часу доби

• передавати споживачам інформацію про наявний стан роботи джерел тепла, забезпечуючи 
таким чином максимальне використання найбільш дешевих джерел тепла

Наприклад: забезпечувати макимально можливий нагрів бака ГВП від бака-акумулятора, 
чи по ночному тарифу електрокотлом

Комплект поставки контролера OFC-ER

• контролер в корпусі для настінного монтажу з кабелем живлення 1 м

Ціна: 99,00 Євро
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Контролери Контролери 

OFC-WR set&useset&use   

Контролер котельних з альтернативними джерелами енергії

Може використовуватися як окремий контролер,
 а також в единій мережі з іншими контролерами 

OLE-PRO

Контролер забезпечує:

1.  Керування роботою 3-х джерел тепла згідно з заданими пріоритетами роботи.

Програми контролера дозволяють об’єднати контури споживачів з джерелами тепла в єдину систему:

Пріорітети можна задавати залежно від запитів споживачів, часу доби

Наприклад: 
• пріорітетне джерело енергії — бак-акумулятор, якщо може забезпечити запит 

споживачів
• електрокотел вмикається за ночним тарифом
• газовий котел вмикається тільки в тих випадках, коли недостатньо тепла від 

бака-акумулятора і електрокотел не працює відповідно часу доби

Пріорітети можна задавати залежно від запитів споживачів, часу доби

2. Керування роботою змішувального контура (2 варіанта)

Програма для котлового контура

Керує роботою 3-х точкового приводу 220В 3-х ходового змішувального клапану забезпечуючи задану постійну температуру лінії подачі.
Періодично вмикає насос в режимі “Літо” для захисту від заклинюванн 

Програма для контура опалення

Контур опалення  з забезпеченням  заданої температури лінії подачі з корегуванням температури згідно 
погодозалежного графіка опалення. Температура може бути обмежена по сигналу кімнатного термостату

При використанні програми для контура опалення контролер сприймає ций контур як споживача та керує роботою джерел енергії згідно запитам 
на тепло цього контуру

Комплект поставки контролера OFC-ER

• контролер в корпусі для настінного монтажу з кабелем живлення 1 м

Ціна: 199,00 Євро

Додаткова комплектація до контролерів

 Датчик вуличної температури OS-W-0

 Ціна: 21 Євро з ПДВ

 Датчик температури (ГВП, бойлер...) довжина кабелю 3 м.п. OS-Н-3

 Ціна: 14 Євро з ПДВ

 Кабель для об’єднання контролерів в мережу OS-E-0

 Ціна: 7 Євро з ПДВ

 Гильз захистна для датчика температури  ТСП-100
 L=100 R 1/2”

 Ціна: 9,5 Євро з ПДВ Ціна: 9,5 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія OZ

Революційні рішення в насосних групах

вбудовані контролери з TFT дісплеєм

великий вибір програм

просте об’єднання в мережу до 15 груп

сенсорне керування

set&use                                    set&use                                      

Серія OD

Революційні рішення в насосних групах

вбудовані контролери з LED дісплеєм

сучасні алгоритми

просте об’єднання в мережу до 15 груп

set&use                                    set&use                                      

Серія OT

Сучасні групи для сучасних котельних

індікація температури на LED дісплеї

точне вимірювання температури

ізоляція ЕРР

   

Серія OS

Компактні насосні групи 

оптимальна комплектація

висока надійність

100% контроль якості

ізоляція ЕРР

   

Серія OE Base

Компактні насосні групи

оптимальна комплектація

висока надійність

100% контроль якості
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія ОZ set&useset&use   

Створювати котельну/теплопункт просто та зручно

 Техничні характеристики та гідравлічні підключення груп серії ОZ 

Типорозмір груп - DN25
Максимальна температура — 110°С
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -180 мм 
Приєднання до системи — 1” ВР. 
Приєднання до колектора — 1 1/2” ЗР
Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ): 

Встановлюються на колектори Серії ОКС-x-x-х-НГ без додаткових фітінгів.

Максимальна потужність серії ОZ груп DN25:

При V теплоносія — 1,5 м/с При V теплоносія — 1,0 м/с

ᐃТ = 15°С Q=55кВт ᐃТ = 15°С Q=36кВт

ᐃТ = 20°С Q=73,5кВт ᐃТ = 20°С Q=49кВт

 1. Проєктування

1.1. При використанні в проєкті групп серії OZ не потрібно займатися вибором контролера для забезпечення  роботи контурів. Потрібно тільки 
вибрати групу за принципом роботи — пряма, змішувальна з клапаном на  лінії подачі, змішувальна з клапаном на зворотній лінії.

Всі можливі задачі для групп вже є в програмі контролера, а також передбачена іх злагоджена робота по пріоритетам.

1.2. При складанні спеціфікації на котельну/теплопункт з насосними групами  серії OZ окрім самих групп потрібно додати тільки датчики, які 
знаходяться за межами груп, наприклад — датчик бойлера ГВП чи датчик плити теплої підлоги, кабель для об’єднання груп в мережу (якщо 
потрібно), та електричний кабель для підключення груп до електромережі.

Завдяки тому, шо електричні підключення насосів та клапанів відбуваються в межах групи — окремий кабель, автомати и т.д. для іх підключення 
додавати не потрібно. Також не потрібно шукати місце для встановлення контролерів.

Приклад схеми з використанням груп OLE-PRO серії OZ

 2. Монтаж

2.1. Мінімум монтажа електрокабелю при використанні  групп серії OZ. До однієї групи тільки один кабель від електрощитка, всі електричні 
підключення (клапан, насос, контролер) відбуваються в межах групи.

2.2. Датчики лінії подачі та зворотньої лінії вже встановлені на групі. Не потрібно шукати їм місце, встановлювати фітинг чи гільзи.

 3. Налагодження

3.1. Не потребує спеціальної кваліфікації для налагодження мережи.

3.2. При призначенні в меню налаштувань типу групи, наприклад “Тепла підлога” контролер формує меню налаштуваннь відповідне вибраному 
типу групи.
Таким чином значно спрощує налаштування та не дає можливості встановити параметри,  по необережності, аварійні для такого типу контуру.

3.3. Меню сервісних налаштуваннь є закритим для користувача, що виключає можливість зміни налаштувань виконаних інженером по сервісу. 

 4. Користування

4.1. Інтуітивно зрозуміле меню користувача. Нічого зайвого, тільки дійсно необхідні налаштування для комфорту та енергозбереження.

4.2. Меню швидкого доступу до налаштуваннь, які використовуються найбільш часто.

4.3. Комфортні налаштування для енергозбереження. Режими “ЕСО”, “Відпустка”, “Зима/Літо”. Графік опалення по годинам на день, тиждень.
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Насосні групи ОZН set&useset&use   

OZН - прямі групи без змішувача  Можна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OZ та контролерами серії OFС

Застосування: гаряче водопостачання, вентиляція, басейн, радіаторне опалення

 Функції контролера та програми

1) Контур ГВП

Контролер керує роботою насоса залежно від:

• встановленої температури ГВП
• гістерезісу темпрератури бойлера ГВП
• часу доби, дня тижня з врахуванням режимів “ЕСО”, “Відпустка”, “Зима/Літо” 
• встановленного режиму дезинфекції
• пріоритету роботи контура ГВП

При використанні бойлерів з 2-ма теплообмінниками можна встановлювати режиму нагріву 
ГВП в залежності від роботи групи 2-го теплообмінника та часу доби

При використанні групи в режимі “Контур ГВП” є можливість підключити на контролер групи 
насос рециркуляціїї ГВП та керувати роботою насоса рециркуляції ГВП згідно з заданим графіком 
роботи на день, тиждень

2) Контур басейну

Контролер керує роботою насоса залежно від:

• встановленої температури басейну
• часу дня, тижня з врахуванням режимів “ЕСО”, “Відпустка”, “Зима/Літо”
• пори року
• пріоритету роботи контура басейна 
• режиму роботи фільтровальної станції

3) Контур опалення

Контролер керує роботою насоса залежно від:

• пори року
• температури зворотньої лінії
• пріоритету групи
• температури на вулиці
• з обмеженням роботи по сигналу кімнатного термостату

В комплектації OZH-G-05 можна керувати роботою насоса по різниці температур між
лінією подачі та зворотньої лінії, забезпечуючи таким чином максимально еффективне
використання приборів опалення

4) Вентиляція

Контролер керує роботою насоса залежно від пріоритету групи та температури на вулиці

В комплектації OZH-G-05 можна керувати роботою насоса по різниці температур між
лінією подачі та зворотньої лінії, забезпечуючи таким чином максимально еффективне
використання приточної установки

 Комплектація груп серії ОZН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 3 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії
6. Контролер
7. Ізоляція EPP

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs
OZH

Ціна, ЄВРО з ПДВ

OZH-0-00 -

9,7

259,00

OZH-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 324,00

OZH-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 406,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Насосні групи ОZM set&useset&use   

ОZM - групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном          Можна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OZ та контролерами серії OFС

Застосування: радіаторне опалення, тепла підлога, котловий контур

 Функції контролера та програми

1) Контур радіаторного опалення з погодозалежним керуванням

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленого погодозалежного графіка опалення та наявної температури лінії подачі
• часу доби, дня тижня з врахуванням режимів “ЕСО”, “Відпустка”, “Зима/Літо”

2) Контур радіаторного опалення з погодозалежним керуванням та підтриманням заданої 
температури приміщення (необхідно приєднати датчик температури приміщення)

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленого погодозалежного графіка опалення, наявної температури лінії подачі, забезпечуючі 

задану температуру приміщення
• корегує графік враховуючи накопичені данні по змінам температури в приміщенні/на вулиці
• часу доби, дня тижня з врахуванням режимів “ЕСО”, “Відпустка”, “Зима/Літо”

3) Контур теплої підлоги з підтриманням постійної заданої температури лінії подачі

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленної температури лінії подачі та наявної температури лініїї подачі
• з врахуванням режимів “Відпустка”, “Зима/Літо”

4) Контур теплої підлоги з підтриманням постійної заданої температури плити теплої підлоги

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленної температури плити теплої підлоги та наявної температури
• з врахуванням режимів “Відпустка”, “Зима/Літо”

5) Контур теплої підлоги  з погодозалежним керуванням

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленого погодозалежного графіка опалення та наявної температури лінії подачі
• з врахуванням режимів “Відпустка”, “Зима/Літо”

6) Вентиляція

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• пріоритету групи
• температури на вулиці
• температури зворотньої лінії

7) Котловий контур 

Контролер керує роботою привода 3-х ходового клапана та насоса залежно від:
• встановленої температури зворотньої лінії. Забезпечує задану температуру зворотньої лінії 
• наявної температури в бойлері-акумуляторі. Відкриває клапан при температурі  якщо на лінії подачі вища ніж температура бака-

акумулятора
• встановленої мінімальної температури твердопаливного котла. Якщо температура котла менше встановленої мінімальної температури -

вимикає насос
• режиму “Зима/Літо”. В режимі “Літо” вмикає насос та привод для захисту від заклинювання

 Комплектація груп серії ОZМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт.
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії
5. Контролер
6. 3-х ходовий змішувальний клапан
7. Привод 3-х точковий 220В
8. Ізоляція EPP

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs OZM
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OZM-0-10 -

6,2

407,00

OZM-G-12 Grundfos UPS 25-60 180 472,00

OZM-G-15 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 554,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія ОD set&useset&use

 1. Проєктування

1.1. При використанні в проєкті групп серії OD не потрібно займатися вибором контролера для забезпечення
роботи контурів. 

Потрібно тільки вибрати групу за принципом роботи та з відповідним по функціям контролером:

• пряма
◦ контур ГВП
◦ контур опалення
◦ контур вентиляції
◦ контур басейну

• змішувальна з клапаном на лінії подачі
◦ контур теплої підлоги/опалення з постійною температурою лінії подачі
◦ контур опалення з погодозалежним графіком опалення

• змішувальна з клапаном на зворотній лінії
◦ захист зворотньої лінії котла

Всі необхідні алгоритми для груп вже є в контролері, а також передбачена іх злагоджена робота по 
пріоритетам.

1.2. При складанні спеціфікації на котельну/теплопункт з насосними групами  серії OD окрім самих групп
потрібно додати тільки датчики, які знаходяться за межами груп, наприклад — датчик бойлера ГВП, кабель 
для об’єднання груп в мережу (якщо потрібно), та електричний кабель для підключення груп 
до електромережі.

Завдяки тому, шо електричні підключення насосів та клапанів відбуваються в межах групи — окремий кабель, 
автомати и т.д. для іх підключення додавати не потрібно.

1.3. Не потрібно шукати місце для встановлення контролерів. 

 2. Монтаж

2.1. Мінімум монтажа електрокабелю при використанні  групп серії OD. До однієї групи тільки один кабель від
електрощитка, всі електричні підключення (клапан, насос, контролер) відбуваються в межах групи.

2.2. Датчики лінії подачі та зворотньої лінії вже встановлені на групі. Не потрібно шукати їм місце,
встановлювати фітинг чи гільзи.

 3. Налагодження

3.1. Не потребує спеціальної кваліфікації для налагодження мережі.

3.3. Меню сервісних налаштувань є закритим для користувача, що виключає можливість зміни налаштувань
виконаних інженером по сервісу. 

 4. Користування

4.1. Просте меню користувача. 

 Техничні характеристики та гідравлічні підключення груп серії ОD 

Типорозмір груп - DN25
Максимальна температура — 110°С
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -180 мм 
Приєднання до системи — 1” ВР. 
Приєднання до колектора — 1 1/2” ЗР
Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ): 

Встановлюються на колектори Серії ОКС-х-х-х-НГ без додаткових фітінгів.

Максимальна потужність серії ОD груп DN25:

При V теплоносія — 1,5 м/с При V теплоносія — 1,0 м/с

ᐃТ = 15°С Q=55кВт ᐃТ = 15°С Q=36кВт

ᐃТ = 20°С Q=73,5кВт ᐃТ = 20°С Q=49кВт
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Насосні групи ОDН set&useset&use

ОDН  - прямі групи без змішувача  Можна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OD 
та контролерами серії OFС

Застосування: контур ГВП, радіаторне опалення, басейн, вентиляція. 

 Функції контролера та програми

Контур ГВП     

Контролер керує роботою насоса залежно від:

• встановленої температури ГВП
• гістерезісу температури бойлера ГВП
• встановленного режиму дезинфекції
• пріоритету роботи контура ГВП

Контур опалення   (радіаторне опалення, басейн, вентиляція)

Контролер керує роботою насоса залежно від:

• пріоритету групи
• температури на вулиці
• з обмеженням роботи по сигналу кімнатного термостату

При використанні груп серії OD та об’єднанні груп в мережу достатньо 1 датчика зовнішньої температури для всіх груп та 
контролерів об’єднаних в одну мережу

 Комплектація груп серії ОDН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт

2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію

3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора

4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії (вбудовані в групу)

6. Контролер

7. Ізоляція EPP

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

ODH-0-00 -

9,7

209,00

ODH-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 244,00

ODH-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 326,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Насосні групи ОDМ set&useset&use

ОDМ  - групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном на лінії подачі Можна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OD 
та контролерами серії OFС

Застосування: радіаторне опалення, тепла підлога

 Функції контролера та програми

Контур опалення з фіксованою температурою лінії подачі  (тепла підлога, радіаторне опалення, вентиляція)

Контролер керує роботою клапана та насоса залежно від:

• пріоритету групи
• режиму “Зима/Літо”
• з обмеженням роботи по сигналу кімнатного термостату

Контур опалення з регулюванням температури лінії подачі по погодозалежному графіку  
(тепла підлога, радіаторне опалення)

Контролер керує роботою клапана та насоса залежно від:

• пріоритету групи
• вибраного погодозалежного графіку
• режиму “Зима/Літо”
• з обмеженням роботи по сигналу кімнатного термостату

При використанні груп серії OD та об’єднанні груп в мережу достатньо 1 датчика зовнішньої температури
для всіх груп та контролерів об’єднаних в одну мережу

 Комплектація груп серії ОDМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт

2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію

3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора

4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії

5. 3-х ходовий змішувальний клапан

6. Привод 3-х точковий 220В

7. Контролер

8. Ізоляція EPP  

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

ODМ-0-10 -

6,2

356,00

ODМ-G-12 Grundfos UPS 25-60 180 421,00

ODМ-G-15 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 503,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія ОT

Сучасні насосні групи з електронною індікацією температури
Не потребують додаткових електричних підключень, та забезпечують точну індікацію температури

 Техничні характеристики та гідравлічні підключення груп серії ОТ 

Типорозмір груп - DN25
Максимальна температура — 110°С
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -180 мм 
Приєднання до системи — 1” ВР. 
Приєднання до колектора — 1 1/2” ЗР
Габаритні розміри в ізоляції (ВхШхГ): 
Встановлюються на колектори Серії ОКС-х-х-х-НГ без додаткових фітінгів.

Можна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OZ та контролерами серії OFСМожна об’єднувати в єдину мережу з групами серії OZ та контролерами серії OFС
При об’єднанні в єдину мережу контролер групи передає керуючому контролеру стан
температури лінії подачі та зворотньої лінії, а також данні по вуличной температурі при 
підключенні на группу відповідного датчика 

Максимальна потужність серії ОТ груп DN25:

При V теплоносія — 1,5 м/с При V теплоносія — 1,0 м/с

ᐃТ = 15°С Q=55кВт ᐃТ = 15°С Q=36кВт

ᐃТ = 20°С Q=73,5кВт ᐃТ = 20°С Q=49кВт

Насосні групи ОТН

ОTН - прямі групи без змішувача  Застосування: контур ГВП, радіаторне опалення, басейн, вентиляція 

 Комплектація груп серії ОТН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 3 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії
6. Електронний контролер температури з автономним живленням
7. Ізоляція EPP

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OТH-0-00 -

9,7

135,00

OТH-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 200,00

OТH-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 282,00

Насосні групи ОТМ

ОТМ - групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном на лінії подачі Застосування: радіаторне опалення, тепла підлога

 Комплектація груп серії ОТМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. Датчики температури лінії подачі та зворотньої лінії
6. Електронний контролер температури з автономним живленням
7. 3-х ходовий змішувальний клапан
8. Ізоляція EPP

без привода При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OТМ-0-00 -

6,2

185,00

OТМ-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 250,00

OТМ-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 332,00

з приводом 3-х точковим 220В змішувального клапана 

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OТМ-0-10 -

6,2

285,00

OТМ-G-12 Grundfos UPS 25-60 180 350,00

OТМ-G-15 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 432,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія ОS

Компактні насосні групи в ізоляції EPP

 Техничні характеристики та гідравлічні підключення груп серії ОS 

Типорозмір груп - DN25
Максимальна температура — 110°С
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -180 мм 
Приєднання до системи — 1” ВР. 
Приєднання до колектора — 1 1/2” ЗР
Встановлюються на колектори Серії ОКС-х-х-х-НГ без додаткових фітінгів.

Максимальна потужність серії ОS груп DN25:

При V теплоносія — 1,5 м/с При V теплоносія — 1,0 м/с

ᐃТ = 15°С Q=55кВт ᐃТ = 15°С Q=36кВт

ᐃТ = 20°С Q=73,5кВт ᐃТ = 20°С Q=49кВт

Насосні групи ОSН

ОSН - прямі групи без змішувача  

Застосування: контур ГВП, радіаторне опалення, басейн, вентиляція. 

 Комплектація груп серії ОSН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 3 шт

2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію

3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора

При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OSH-0-00 -

9,7

99,00

OSH-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 164,00

OSH-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 246,00

Насосні групи ОSМ

ОSМ -  - групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном на лінії подачі

Застосування: радіаторне опалення, тепла підлога

 Комплектація груп серії ОSМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. 3-х ходовий змішувальний клапан

без привода змішувального клапана При замовленні треба вказувати положення насоса на групі.  L — ліворуч. R — праворуч

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OSM-0-00 -

6,2

148,00

OSM-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 213,00

OSM-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 295,00

з приводом 3-х точковим 220В змішувального клапана

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OSM-0-10 -

6,2

248,00

OSM-G-12 Grundfos UPS 25-60 180 313,00

OSM-G-15 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 395,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи 

Серія ОE Base
Компактні насосні групи без ізоляції

 Техничні характеристики та гідравлічні підключення груп серії ОЕ 

Типорозмір груп - DN25
Максимальна температура — 110°С
Максимальний тиск — 6 бар
Міжцентрова відстань — 125 мм
Розмір насоса -180 мм 
Приєднання до системи — 1” ВР. 
Приєднання до колектора — 1 1/2” ЗР
Встановлюються на колектори Серії ОКС-х-х-х-НГ без додаткових фітінгів.

Максимальна потужність серії ОЕ груп DN25:

При V теплоносія — 1,5 м/с При V теплоносія — 1,0 м/с

ᐃТ = 15°С Q=55кВт ᐃТ = 15°С Q=36кВт

ᐃТ = 20°С Q=73,5кВт ᐃТ = 20°С Q=49кВт

Насосні групи ОEН Base

ОЕН - прямі групи без змішувача  

Застосування: контур ГВП, радіаторне опалення, басейн, вентиляція. 

 Комплектація груп серії ОЕН

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 3 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора

Модель Насос Kvs
OEH

Ціна, ЄВРО з ПДВ

OEH-0-00 -

9,7

59,00

OEH-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 124,00

OEH-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 209,00

Насосні групи ОEМ Base

ОЕМ -  - групи з 3-х ходовим змішувальним клапаном на лінії подачі

Застосування: радіаторне опалення, тепла підлога

 Комплектація груп серії ОЕМ

1. Кульовий запірний кран з накидною гайкою 1 1/2” - 2 шт
2. Зворотній клапан вбудований в зворотню лінію
3. Різьба 1 1/2” для приєднання до колектора
4. 3-х ходовий змішувальний клапан

без привода змішувального клапана

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OЕM-0-00 -

6,2

100,00

OЕM-G-02 Grundfos UPS 25-60 180 165,00

OЕM-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 250,00

з приводом 3-х точковим 220В змішувального клапана 

Модель Насос Kvs Ціна, ЄВРО з ПДВ

OЕM-0-10 -

6,2

200,00

OЕM-G-12 Grundfos UPS 25-60 180 265,00

OЕM-G-05 Grundfos UPM3 HYBRID 25-70 180 350,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Насосні групи Насосні групи КомплектуючіКомплектуючі

Датчик вуличної температури

OS-W-0
21 Євро з ПДВ

Датчик температури (ГВП, бойлер ...) довжина 
кабелю 3 м.п.

OS-Н-3

14 Євро з ПДВ

Накидна гайка 1” х 1 1/2”. Латунь

OFL-1
4,2 Євро з ПДВ

Привід 3-х точковий 220В 99 Євро з ПДВ

Клапан 3-х ходовий змішувальний 1”ВР 50 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPS 25-60
в комплекті з роз’ємним фітингом для зварювання з 
накидними гайками 1” х 1 1/2”

OPK-GUPS25/60/180W — база 180мм
OPK-GUPS25/60/130W — база 130мм

69 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPS 25-60
в комплекті з латунними накидними гайками 1” х 1 
1/2”

OPK-GUPS25/60/180S — база 180мм
OPK-GUPS25/60/130S — база 130мм

73 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPS 25-60
в комплекті з шаровими кранами з накидними 
гайками 1” х 1 1/2”

OPK-GUPS25/60/180B — база 180мм
OPK-GUPS25/60/130B — база 130мм

79 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPM3 
HYBRID в комплекті з роз’ємним фітингом для 
зварювання з накидними гайками 1” х 1 1/2”

OPK-GUPM25/70/180W — база 180мм
OPK-GUPM25/50/130W — база 130мм

157 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPM3 
HYBRID в комплекті з латунними накидними гайками 
1” х 1 1/2”

OPK-GUPM25/70/180S — база 180мм
OPK-GUPM25/50/130S — база 130мм

161 Євро з ПДВ

Комплект до насосних груп: насос Grundfos UPM3 
HYBRID в комплекті з шаровими кранами з накидними
гайками 1” х 1 1/2”

OPK-GUPM25/70/180B — база 180мм
OPK-GUPM25/50/130B — база 130мм

167 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-КР-2-х-х-і

Серія компактних колекторів об’єднаних з гідравлічними розділювачами в ізоляції EPP

Виробляються виключно з холоднокатоної сталі та безшовної товстостінної труби. Спеціальне покриття гарантує неможливість виникнення корозії 
на зовнішній поверхні колектора

Приєднання до джерела енергії — 1 1/2”ЗР (накидна гайка)

В гідравлічному розділювачі встановлена муфта ВР 1/2” в яку встановлюється гільза датчика температури

·  Максимальний витрати теплоносія — 2,5 м3

·  Максимальний тиск: 6 бар

100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Міжосьова відстань: 125 мм

Дозволяє встановлювати групи OLE-PRO та групи інших виробників

∆T Потужність колектора ОКС-КP-2-х-НГ-і

5 15 кВт

10 29 кВт

15 44 кВт

20 57 кВт

OKC - KР - 2 - 2 -НГ-і OKC - KР - 2 - 3 -К-НГ-і OKC - KР - 2 - 3 -НГ-і

OKC - KР - 2 - 5 -НГ-і OKC - KР - 2 - 7 -НГ-і

Moдель
ізоляція ЕРРізоляція ЕРР Кількість контурів 

Кількість контурів, на
які можна встановити

насосну групу 

Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів(залежно

від контура)
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - KР - 2 - 2 -НГ-і 2 2

1 ”ЗР 1 1/2”НГ/ 1”ЗР

206,00

OKC - KР - 2 - 3 -К-НГ-і 3 2 224,00

OKC - KР - 2 - 3 -НГ-і 3 3 239,00

OKC - KР - 2 - 5 -НГ-і 5 4 272,00

OKC - KР - 2 - 7 -НГ-і 7 6 317,00

Комплект для кріплення колектора  ОКС-КР-2-х-НГ-і до стіни ОКК-3-і 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-К-х-х-НГ-і

Серія компактних колекторів в ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби. Спеціальне покриття гарантує неможливість виникнення корозії 
на зовнішній поверхні колектора

Приєднання до споживачів 1 1/2” НГ для встановлення насосних груп OLE-PRO

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Міжосьова відстань: 125 мм
Дозволяє встановлювати групи OLE-PRO та групи інших виробників

∆T 
Потужність колекторів 

ОКС-К-3-х-НГ-і ОКС-К-6-х-НГ-і ОКС-К-9-х-НГ-і ОКС-К-15-х-НГ-і

5 17 34 51 88

10 34 67 101 176

15 51 101 152 264

20 67 135 202 351

OKC-K-x-2-НГ-і OKC-K-x-3-К-НГ-і OKC-K-x-3-НГ-і

OKC-K-x-5-НГ-і OKC-K-x-7-НГ-і

Maксимальні витрати теплоносія – 2,9 m3/h

Moдель
ізоляція ЕРРізоляція ЕРР

Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 3 - 2 -НГ-і 2

1 1/2”НГ 1 1/2”НГ

125,00

OKC - K - 3 - 3 -К-НГ-і 3 142,80

OKC - K - 3 - 3 -НГ-і 3 158,00

OKC - K - 3 - 5 -НГ-і 5 192,00

OKC - K - 3 - 7 -НГ-і 7 236,00

Maксимальні витрати теплоносія – 5,8 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 6 - 2 -НГ-і 2

1 1/4 ”ЗР 1 1/2”НГ

125,00

OKC - K - 6 - 3 -К-НГ-і 3 143,00

OKC - K - 6 - 3 -НГ-і 3 159,00

OKC - K - 6 - 5 -НГ-і 5 195,00

OKC - K - 6 - 7 -НГ-і 7 238,00
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-К-х-х-НГ-і

Maксимальні витрати теплоносія – 8,7 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 9 - 2 -НГ-і 2

1 1/2 ”ЗР 1 1/2”НГ

142,00

OKC - K - 9 - 3 -К-НГ-і 3 162,00

OKC - K - 9 - 3 -НГ-і 3 171,00

OKC - K - 9 - 5 -НГ-і 5 222,00

OKC - K - 9 - 7 -НГ-і 7 270,00

Maксимальні витрати теплоносія – 15,1 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 15 - 2 -НГ-і 2

2 ”ЗР 1 1/2”НГ

159,00

OKC - K - 15 - 3 -К-НГ-і 3 180,00

OKC - K - 15 - 3 -НГ-і 3 191,00

OKC - K - 15 - 5 -НГ-і 5 244,00

OKC - K - 15 - 7 -НГ-і 7 295,00

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-3-х-НГ-і до стіни ОКК-3-і 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-6-х-НГ-і до стіни ОКК-6-і 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-9-х-НГ-і до стіни ОКК-9-і 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-15-х-НГ-і до стіни ОКК-15-і 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-К-х-х-НР Base
Серія компактних колекторів без ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби.
Спеціальне покриття гарантує неможливість виникнення корозії на зовнішній
поверхні колектора

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Міжосьова відстань: 125 мм
Дозволяє встановлювати групи OLE-PRO та групи інших виробників

∆T 
Потужність колектора 

ОКС-К-3-х-НР ОКС-К-6-х-НР ОКС-К-9-х-НР ОКС-К-15-х-НР

5 17 34 51 88

10 34 67 101 176

15 51 101 152 264

20 67 135 202 351

Maксимальні витрати теплоносія – 2,9 m3/h

Moдель Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 3 - 2 -НР 2

1 ”ЗР 1 ”ЗР

65,00

OKC - K - 3 - 3 -К-НР 3 69,00

OKC - K - 3 - 3 -НР 3 73,00

OKC - K - 3 - 5 -НР 5 93,00
Maксимальні витрати теплоносія – 5,8 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 6 - 2 -НР 2

1 1/4 ”ЗР 1 1/4 ”ЗР

80,00

OKC - K - 6 - 3 -К-НР 3 87,00

OKC - K - 6 - 3 -НР 3 92,00

OKC - K - 6 - 5 -НР 5 119,00
Maксимальні витрати теплоносія – 8,7 m3/h

Moдель Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 9 - 2 -НР 2

1 1/2 ”ЗР 1 1/2 ”ЗР

113,00

OKC - K - 9 - 3 -К-НР 3 121,60

OKC - K - 9 - 3 -НР 3 130,00

OKC - K - 9 - 5 -НР 5 163,40
Maксимальні витрати теплоносія – 15,1 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - K - 15 - 2 -НР 2

2 ”ЗР 2 ”ЗР

127,00

OKC - K - 15 - 3 -К-НР 3 139,20

OKC - K - 15 - 3 -НР 3 150,80

OKC - K - 15 - 5 -НР 5 185,60

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-3-х-НР до стіни ОКК-3 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-6-х-НР до стіни ОКК-6 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-9-х-НР до стіни ОКК-9

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення колектора  ОКС-К-15-х-НР на стіну ОКК-15 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-Р-х-х-НР-і

Серія колекторів з роздільними балками в ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби. 

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Міжосьова відстань: 125 мм
Дозволяє встановлювати групи OLE-PRO та групи інших виробників

∆T 
Потужність колектора 

ОКС-Р-3-х-НР-і ОКС-Р-6-х-НР-і ОКС-Р-9-х-НР-і ОКС-Р-13-х-НР-і

5 17 34 51 73

10 34 67 101 147

15 51 101 152 220

20 67 135 202 293

Maксимальні витрати теплоносія – 2,9 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 3 - 2 -НР-і 2

1 ”ЗР 1 ”ЗР

123,00

OKC - Р - 3 - 3 -НР-і 3 159,00

OKC - Р - 3 - 4 -НР-і 4 161,00

OKC - Р - 3 - 4 -В-НР-і 4 181,00

OKC - Р - 3 - 5 -НР-і 5 215,00

Maксимальні витрати теплоносія – 5,8 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 6 - 2 -НР-і 2

1 1/4 ”ЗР 1 1/4 ”ЗР

155,00

OKC - Р - 6 - 3 -НР-і 3 184,00

OKC - Р - 6 - 4 -НР-і 4 198,00

OKC - Р - 6 - 4 -В-НР-і 4 215,00

OKC - Р - 6 - 5 -НР-і 5 248,00

Maксимальні витрати теплоносія – 8,7 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 9 - 2 -НР-і 2

1 1/2 ”ЗР 1 1/2 ”ЗР

191,00

OKC - Р - 9 - 3 -НР-і 3 235,00

OKC - Р - 9 - 4 -НР-і 4 236,00

OKC - Р - 9 - 4 -В-НР-і 4 278,00

OKC - Р - 9 - 5 -НР-і 5 322,00

Maксимальні витрати теплоносія – 12,6 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 13 - 2 -НР-і 2

2 ”ЗР 2 ”ЗР

305,00

OKC - Р - 13 - 3 -НР-і 3 388,00

OKC - Р - 13 - 4 -НР-і 4 430,00

OKC - Р - 13 - 4 -В-НР-і 4 455,00

OKC - Р - 13 - 5 -НР-і 5 525,00

Ціни на нестандартні моделі колекторів серії Р в ізоляції формуються згідно узгоджених креслень
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-Р-х-х-НР

Серія колекторів з роздільними балками в ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби. 

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Міжосьова відстань: 125 мм
Дозволяє встановлювати групи OLE-PRO та групи інших виробників

∆T 
Потужність колектора 

ОКС-Р-3-х-НР ОКС-Р-6-х-НР ОКС-Р-9-х-НР ОКС-Р-13-х-НР

5 17 34 51 73

10 34 67 101 147

15 51 101 152 220

20 67 135 202 293

Maксимальні витрати теплоносія – 2,9 m3/h

Moдель Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 3 - 2 -НР 2

1 ”ЗР 1 ”ЗР

112,40

OKC - Р - 3 - 3 -НР 3 139,20

OKC - Р - 3 - 4 -НР 4 150,00

OKC - Р - 3 - 4 -В-НР 4 170,80

OKC - Р - 3 - 5 -НР 5 203,60

Maксимальні витрати теплоносія – 5,8 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 6 - 2 -НР 2

1 1/4 ”ЗР 1 1/4 ”ЗР

139,80

OKC - Р - 6 - 3 -НР 3 168,80

OKC - Р - 6 - 4 -НР 4 182,80

OKC - Р - 6 - 4 -В-НР 4 199,60

OKC - Р - 6 - 5 -НР 5 232,80

Maксимальні витрати теплоносія – 8,7 m3/h

Moдель Кількість контурів Приєднання до джерела
енергії

Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 9 - 2 -НР 2

1 1/2 ”ЗР 1 1/2 ”ЗР

171,60

OKC - Р - 9 - 3 -НР 3 214,80

OKC - Р - 9 - 4 -НР 4 216,40

OKC - Р - 9 - 4 -В-НР 4 258,00

OKC - Р - 9 - 5 -НР 5 302,40

Maксимальні витрати теплоносія – 12,6 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до джерела

енергії
Приєднання до споживачів Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Р - 13 - 2 -НР 2

2 ”ЗР 2 ”ЗР

274,40

OKC - Р - 13 - 3 -НР 3 358,00

OKC - Р - 13 - 4 -НР 4 398,80

OKC - Р - 13 - 4 -В-НР 4 425,20

OKC - Р - 13 - 5 -НР 5 493,60

Ціни на нестандартні моделі колекторів серії Р без ізоляції формуються згідно узгоджених креслень
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-Ф-х-х-Ф-і

Серія колекторів з роздільними балками з фланцевими приєднаннями в ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби.

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

∆T 
Потужність колектора 

ОКС-Ф-13-х-Ф-і ОКС-Ф-23-х-Ф-і ОКС-Ф-35-х-Ф-і ОКС-Ф-50-х-Ф-і ОКС-Ф-70-х-Ф-і ОКС-Ф-90-х-Ф-і

5 73 131 205 297 404 527

10 147 263 409 593 807 1054

15 220 395 615 890 1210 1580

20 293 526 819 1186 1614 2107

Maксимальні витрати теплоносія – 12,6 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL Кількість контурів 

Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 13 - 2 -Ф-і 2

Dn50 Dn50 400 250

387,00

OKC - Ф - 13 - 3 -Ф-і 3 510,00

OKC - Ф - 13 - 4 -Ф-і 4 565,00

OKC - Ф - 13 - 4 -В-Ф-і 4 640,00

OKC - Ф - 13 - 5 -Ф-і 5 755,00

Maксимальні витрати теплоносія – 22,6 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 23 - 2 -Ф-і 2

Dn65 Dn65 450 300

640,00

OKC - Ф - 23 - 3 -Ф-і 3 760,00

OKC - Ф - 23 - 4 -Ф-і 4 820,00

OKC - Ф - 23 - 4 -В-Ф-і 4 890,00

OKC - Ф - 23 - 5 -Ф-і 5 1010,00

Maксимальні витрати теплоносія – 35,2 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 35 - 2 -Ф-і 2

Dn80 Dn80 550 350

810,00

OKC - Ф - 35 - 3 -Ф-і 3 970,00

OKC - Ф - 35 - 4 -Ф-і 4 1040,00

OKC - Ф - 35 - 4 -В-Ф-і 4 1124,00

OKC - Ф - 35 - 5 -Ф-і 5 1292,00

Maксимальні витрати теплоносія – 51,0 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 50 - 2 -Ф-і 2

Dn100 Dn100 600 350

1120,00

OKC - Ф - 50 - 3 -Ф-і 3 1330,00

OKC - Ф - 50 - 4 -Ф-і 4 1430,00

OKC - Ф - 50 - 4 -В-Ф-і 4 1550,00

OKC - Ф - 50 - 5 -Ф-і 5 1770,00

Ціни на нестандартні моделі колекторів серії Ф в ізоляції формуються згідно узгоджених креслень
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-Ф-х-х-Ф-і

Maксимальні витрати теплоносія – 69,4 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL

Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 70 - 2 -Ф-і 2

Dn125 Dn125 700 350

1410,00

OKC - Ф - 70 - 3 -Ф-і 3 1630,00

OKC - Ф - 70 - 4 -Ф-і 4 1730,00

OKC - Ф - 70 - 4 -В-Ф-і 4 1850,00

OKC - Ф - 70 - 5 -Ф-і 5 2060,00

Maксимальні витрати теплоносія – 90,6 m3/h

Moдель
ізоляція FR+ALізоляція FR+AL Кількість контурів 

Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 90 - 2 -Ф-і 2

Dn150 Dn150 800 350

1760,00

OKC - Ф - 90 - 3 -Ф-і 3 1980,00

OKC - Ф - 90 - 4 -Ф-і 4 2090,00

OKC - Ф - 90 - 4 -В-Ф-і 4 2240,00

OKC - Ф - 90 - 5 -Ф-і 5 2480,00

Серія ОКС-Ф-х-х-Ф

Серія колекторів з роздільними балками з фланцевими приєднаннями без ізоляції

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби. 

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% колекторів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

∆T 
Потужність колектора 

ОКС-Ф-13-х-Ф ОКС-Ф-23-х-Ф ОКС-Ф-35-х-Ф ОКС-Ф-50-х-Ф ОКС-Ф-70-х-Ф ОКС-Ф-90-х-Ф

5 73 131 205 297 404 527

10 147 263 409 593 807 1054

15 220 395 615 890 1210 1580

20 293 526 819 1186 1614 2107

Maксимальні витрати теплоносія – 12,6 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 13 - 2 -Ф 2

Dn50 Dn50 400 250

356,80

OKC - Ф - 13 - 3 -Ф 3 479,20

OKC - Ф - 13 - 4 -Ф 4 534,80

OKC - Ф - 13 - 4 -В-Ф 4 601,60

OKC - Ф - 13 - 5 -Ф 5 714,00

Maксимальні витрати теплоносія – 22,6 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 23 - 2 -Ф 2

Dn65 Dn65 450 300

545,60

OKC - Ф - 23 - 3 -Ф 3 666,80

OKC - Ф - 23 - 4 -Ф 4 724,00

OKC - Ф - 23 - 4 -В-Ф 4 787,20

OKC - Ф - 23 - 5 -Ф 5 902,80

Ціни на нестандартні моделі колекторів серії Ф в ізоляції формуються згідно узгоджених креслень
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Колектори Колектори 

Серія ОКС-Ф-х-х-Ф

Maксимальні витрати теплоносія – 35,2 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 35 - 2 -Ф 2

Dn80 Dn80 550 350

714,00

OKC - Ф - 35 - 3 -Ф 3 870,00

OKC - Ф - 35 - 4 -Ф 4 942,00

OKC - Ф - 35 - 4 -В-Ф 4 1024,00

OKC - Ф - 35 - 5 -Ф 5 1172,00

Maксимальні витрати теплоносія – 51,0 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 50 - 2 -Ф 2

Dn100 Dn100 600 350

918,00

OKC - Ф - 50 - 3 -Ф 3 1132,00

OKC - Ф - 50 - 4 -Ф 4 1238,00

OKC - Ф - 50 - 4 -В-Ф 4 1326,00

OKC - Ф - 50 - 5 -Ф 5 1556,00

Maксимальні витрати теплоносія – 69,4 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 70 - 2 -Ф 2

Dn125 Dn125 700 350

1208,00

OKC - Ф - 70 - 3 -Ф 3 1404,00

OKC - Ф - 70 - 4 -Ф 4 1512,00

OKC - Ф - 70 - 4 -В-Ф 4 1604,00

OKC - Ф - 70 - 5 -Ф 5 1804,00

Maксимальні витрати теплоносія – 90,6 m3/h

Moдель Кількість контурів 
Приєднання до
джерела енергії

Приєднання до
споживачів

Міжосьова
відстань між
балками, мм

Міжосьова
відстань між

патрубками, мм
Ціна, ЄВРО з ПДВ

OKC - Ф - 90 - 2 -Ф 2

Dn150 Dn150 800 350

1500,00

OKC - Ф - 90 - 3 -Ф 3 1708,00

OKC - Ф - 90 - 4 -Ф 4 1816,00

OKC - Ф - 90 - 4 -В-Ф 4 1908,00

OKC - Ф - 90 - 5 -Ф 5 2120,00

Ціни на нестандартні моделі колекторів серії Ф без ізоляції формуються згідно узгоджених креслень
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Гідравлічні розділювачі Гідравлічні розділювачі 

Серія ОГС-Р-х-НГ-і

Серія гідравлічних розділювачів з різьбовими з’єднаннями в ізоляції EPP

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби. Спеціальне покриття гарантує неможливість виникнення корозії 
на зовнішній поверхнірозділювача

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% розділювачів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Укомплектовані: краном для зливу, автоматичним розповітрювачем, заглушкою 1/2” на муфті для встановлення гільзи для датчика 
температури

∆T 
Потужність гідравлічного розділювача 

ОГС-Р-2-х-х ОГС-Р-3-х-х

5 15 кВт 17

10 29 кВт 34

15 44 кВт 51

20 57 кВт 67

 ОГС - Р - 2 - НР - і 

Приєднання — 1 1/2” НР. Міжосьова відстань — 125 мм.
УВАГА! Ця модель не комплектується розповітрювачем та краном.
Встановлюється на колектори OLE-PRO з накидними гайками без додаткових 
фітингів

Ціна: 94,00 Євро з ПДВ

 ОГС - Р - 2 - НГ - і 

Приєднання — 1 1/2”ЗР (накидна гайка). Міжосьова відстань — 125 мм.
В комплекті з розповітрювачем та краном

Ціна: 123,00 Євро з ПДВ

 ОГС - Р - 3 - НГ - і 

Приєднання — 1 1/2”ЗР (накидна гайка). Міжосьова відстань — 150 мм.
В комплекті з розповітрювачем та краном

Ціна: 133,00 Євро з ПДВ

 Комплект кріплення для  ОГС - Р - 2 - НГ - і ОКР-2-і

 Ціна:  17,60 Євро з ПДВ

 Комплект кріплення для  ОГС - Р - 3 - НГ - і ОКР-2-і

 Ціна:  17,60 Євро з ПДВ

 Комплект для з’єднання колектора  ОКС-К-3-2-х-НГ та гідравлічного розділювача OXP-3-1
 ОГС-Р-3-НГ

 Ціна:  29,00 Євро з ПДВ

 Комплект для з’єднання колектора ОКС-К-3-3-х-К-НГ, ОКС-К-3-5-х-НГ, ОКС-К-3-7-х-НГ OXP-3-2
 та гідравлічного розділювача ОГС-Р-3-НГ

 Ціна:  29,00 Євро з ПДВ

 Комплект для з’єднання колектора  ОКС-К-3-3-х-НГ та гідравлічного розділювача OXP-3-3
 ОГС-Р-3-НГ

 Ціна:  29,00 Євро з ПДВ

 Гильз захистна для датчика температури  ТСП-50
 L=100 R 1/2”

 Ціна: 9,00 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Гідравлічні розділювачі Гідравлічні розділювачі 

Серія ОГС-Р-х-НР Base
Серія гідравлічних розділювачів з різьбовими з’єднаннями

Виробляються виключно з холоднокатоної сталі та безшовної товстостінної труби. 

·  Максимальний тиск: 6 бар
100% розділювачів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар

·  Укомплектовані: краном для зливу, автоматичним розповітрювачем, заглушкою 1/2” на муфті для встановлення гільзи для датчика 
температури

∆T 
Потужність гідравлічного розділювача 

ОГС-Р-2-НР ОГС-Р-3-НР ОГС-Р-6-НР ОГС-Р-9-НР ОГС-Р-13-НР

5 14 17 34 51 73

10 29 34 67 101 147

15 44 51 101 152 220

20 58 67 135 202 293

Moдель Приєднання
Ціна, ЄВРО з ПДВ

без крана та
розповітрювача

ОГС-Р-2-НР-А 1” 54,00

ОГС-Р-3-НР-А 1” 58,00

ОГС-Р-6-НР-А 1 1/4” 62,00

ОГС-Р-9-НР-А 1 1/2” 66,00

ОГС-Р-13-НР-А 2” 70,00

Moдель Приєднання
Ціна, ЄВРО з ПДВ

в комплекті з краном та
розповітрювачем

ОГС-Р-2-НР 1” 65,00

ОГС-Р-3-НР 1” 69,00

ОГС-Р-6-НР 1 1/4” 73,00

ОГС-Р-9-НР 1 1/2” 77,00

ОГС-Р-13-НР 2” 81,00

Moдель Приєднання

Ціна, ЄВРО з ПДВ
в комплекті з краном та

розповітрювачем в
ізоляції

ОГС-Р-6-НР-і 1 1/4” 123,00

ОГС-Р-9-НР-і 1 1/2” 155,00

ОГС-Р-13-НР-і 2” 209,00

Комплект для кріплення  ОГС-Р-2-НР до стіни ОКК-3 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення  ОГС-Р-3-НР до стіни ОКР-3 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення  ОГС-Р-6-НР до стіни ОКР-6 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення  ОГС-Р-9-НР до стіни ОКР-9

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ

Комплект для кріплення  ОГС-Р-15-НР на стіну ОКР-15 

Ціна:  15,8 Євро з ПДВ
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сучасні рішення для інженерних мережсучасні рішення для інженерних мереж
            

Гідравлічні розділювачі Гідравлічні розділювачі 

Серія ОГС-Ф-х-х

Серія гідравлічних розділювачів з різьбовими з’єднаннями

Виробляються виключно з холоднокатаної сталі та безшовної товстостінної труби

·  Максимальний тиск: 6 бар. 100% розділювачів проходить контроль при тиску не менш ніж 9 бар.

·  Укомплектовані: краном для зливу, автоматичним розповітрювачем, 
заглушкою 1/2” на муфті для встановлення гільзи для датчика температури
Моделі ОГС-Ф-х-КИП укомплектовані термометрами на патрубках

∆T 
Потужність гідравлічного розділювача 

ОГС-Ф-13-х-х ОГС-Ф-23-х ОГС-Ф-35-х ОГС-Ф-50-х ОГС-Ф-70-х ОГС-Ф-90-х

5 73 131 205 297 404 527

10 147 263 409 593 807 1054

15 220 395 615 890 1210 1580

20 293 526 819 1186 1614 2107

Модель гідравлічного
розділювача

Ізоляція Приєднання Міжосьова відстань Ціна гідравлічного розділювача,
 ЄВРО з ПДВ

ОГС-Ф-13 -

Dn50 400

203,80
ОГС-Ф-13-КИП - 253,80

ОГС-Ф-13-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 241,00
ОГС-Ф-13-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 291,00

ОГС-Ф-23 -

Dn65 450

315,60
ОГС-Ф-23-КИП - 376,40

ОГС-Ф-23-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 360,00
ОГС-Ф-23-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 421,00

ОГС-Ф-35 --

Dn80 550

398,00
ОГС-Ф-35-КИП - 456,00

ОГС-Ф-35-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 463,00
ОГС-Ф-35-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 521,00

ОГС-Ф-50 -

Dn100 600

566,00
ОГС-Ф-50-КИП - 617,00

ОГС-Ф-50-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 651,00
ОГС-Ф-50-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 702,00

ОГС-Ф-70 -

Dn125 700

716,00
ОГС-Ф-70-КИП - 764,00

ОГС-Ф-70-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 823,00
ОГС-Ф-70-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 871,00

ОГС-Ф-90 -

Dn150 800

932,00
ОГС-Ф-90-КИП -- 982,00

ОГС-Ф-90-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 1063,00
ОГС-Ф-90-КИП-і ізоляція FR+ALізоляція FR+AL 1113,00
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