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ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНА КОЛЕКТОРНА ГРУПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ С ТЕРМОСТАТИЧНО СМЕСВАНЕ

ТЕРАТЕРМ ООД

ПРИЛОЖЕНИЕ

ПРИНЦИП НА ДЕЙСТВИЕ

Изискванията за висок комфорт, съчетан с опростено управление и спестяване на енергия,

налагат използването на смесени отоплителни системи, където една и съща инсталалация

поддържа  високотемпературна част (радиатори, лири за баня, конвектори) и лъчиста част

(нискотемпературно подово отопление). Предварително сглобената колекторна група R557

е особено подходяща, когато системата е с ограничени параметри. R557 позволява разпределяне

на вода с ниска температура и се явява вторичен кръг във високотемпературна схема.

Термостатичният вентил (V) и секретният (D) са връзките на R557 с основната схема. 

Вентилът (V) получава вода с температура 70 - 80 °C, докато секретният вентил (D) връща

към котела вода, с температура близка до тази на изхода на подовата инсталация. R462L 

(термостатична глава с изнесен сензор) (Т), монтирана на вентила (V) регулира входящата

температура на водата, подавана в колекторната група, в границите от 20 до 70  °C, като

температурният датчик е монтиран на входа на подаващия колектор (М) на лъчистата система.

Обратният поток от подовата инсталация, постъпващ в колектор (R), се разделя като малка

част се връща във високотемпературният контур през вентила (D), a останалата смесена

с топлия поток, пропускан от вентила(V) и посредством помпата (P) се подава в колектор (M)

и постъпва обратно в подовата система. Позиционирането на термостатичната глава (T)

поддържа постоянна температура на входа на подовото отопление.
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- R553S подаващ колектор с вградени регулиращи секретни вентили

- R553Vвръщащ колектор с вградени микрометрични вентили с термостатична опция

- R588L регулируеми укрепващи конзоли

- R557B трипътна връзка с холендрово съединение

- R557Dтрипътна връзка с холендрово съединение

- R252 секциониращи помпата вентили

- R462Lтермостатична глава с изнесен сензор и област на регулиране 20 - 70 °С

- R554Dмеждинен елемент с херметично уплътнение, обезвъздушител и термометър

- R554Aмеждинен елемент с херметично уплътнение, обезвъздушител и диференциален вентил

- R557P холендрова връзка

- R401TG/R402TG прав или ъглов термостатичен вентилR411TG/R412TG  

- 

- R593 преходник за вентили, радиаторни връзки и обезвъздушители

- 

- 

- 

-  Циркулационна помпа с монтажна дължина 130 / 180 mm

- R500  колекторна кутия, емайлирана

ТЕРАТЕРМ ООД

КОМПОНЕНТИ

Предварително сглобената колекторна група за подови инсталации се състои от:

За персонално регулиране на температурата в различните помещения, се използват

термоелектрически задвижки, командвани от стайни термостати или термостатични

глави с изнесен сензор. За да се избегнат големи промени в налягането, е предвиден 

диференциален вентил, който задейства  при затваряне на регулиращите механизми.

За да се доокомплектова колекторната група допълнително трябва да се поръчат:

R14TG/R15TG  R29TG/R31TG  прав или ъглов секретен вентил

K373 предпазен термостат с потопяем температурен сензор с R227 предпазна гилза

 R179 адаптори за PE-X или Pb тръби,  R179AM за многослойни тръби, R178 за медни тръби

 R473/R478 електротермични задвижки или  R463 термостатична глава с изнесен сензор

   

С цел да се предотврати постъпването на вода с недопустимо висока температува в часта,

явяваща  се подово отопление, поради непредвидени случайни фактори се препоръчва 

използването на предпазен термостат К373, който спира циркулационнната помпа при

превишаване на дадена критична температура. В този случай топлата вода от първичния
контур минава през колектора (R) без да навлиза в подовото отопление.
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КОД G B ИЗВОДИ I K H E M N O L X

R557Y002 1” 18 2 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 / 377 116,6

R557Y003 1” 18 3 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 / 427 116,6

R557Y004 1” 18 4 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 100 477 116,6

R557Y005 1” 18 5 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 150 527 116,6

R557Y006 1” 18 6 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 200 577 116,6

R557Y007 1” 18 7 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 250 627 116,6

R557Y008 1” 18 8 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 300 677 116,6

R557Y009 1” 18 9 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 350 727 116,6

R557Y010 1” 18 10 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 400 777 116,6

R557Y011 1” 18 11 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 450 827 116,6

R557Y012 1” 18 12 50 1”1/2 433-473 274-314 137 130-180 500 877 116,6
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ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНА КОЛЕКТОРНА ГРУПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ С ТЕРМОСТАТИЧНО СМЕСВАНЕ

ТЕРАТЕРМ ООД

ГАБАРИТНИ РАЗМЕРИ

Ако R557 е комбиниран с помпа с монтажна дължина 130 mm може да се използва кутия R500.
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ТЕРАТЕРМ ООД

РАБОТЕН ОБРАЗЕЦ

Колекторната група R557 е комплектована без термостатичен и секретен вентил, които

се избират в зависимост от вида на тръбите в инсталацията, към която ще бъде свързана

и температурата на вода, подавана от първичния контур.

Подадена вода към подовата система (l/h)

Подадена / отведена вода от първичната към вторичната система (l/h)

Температура на подавана вода към колекторната група ( °С)

Температура на подавана вода към подовата система ( °С)

Температура на отведена вода от колекторната група ( °С)

Количеството вода, циркулиращо в подовото отопление, не е достатъчен параметър за

определяне размера на присъединителните връзки. Трябва да се знае мощноста и вида на

топлоизточника, температурния режим на високотемпературната част от инсталацията за

да се определи  разликата в температурите между  първичния и вторичния контур и да се

подбере  правилния размер на вентилите, като се осигурят необходимите скорост и дебит

на топлоносителя.

Големите колебания в температурата на водата, подавана от първичния контур могат да

окажат съществено влияние върху стабилноста на работа на подовата система. От друга

страна, ако термостатичния вентил на входа на R557 е преоразмерен, предпазният термостат 

може да сработи преждевременно и да спре циркулационната помпа. Ако пък е с недостатъчен  

размер, системата дълго време ще догонва проектните параметри и ще загуби ефективноста си.

Начинът на подбор на правилният размер на термостатичния вентил е илюстриран в долния

пример.



температура на подовото отопление (по проект)  Tm=40 °C, Tr=35°С (температурен пад 5 °С)
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Qp x ( Tm - Tr ) = Qc x ( Tc - Tr )

 Qc = Qp x (Tm - Tr)
(Tc - Tr)

(40 - 35)
(80 - 35)

Qc = 1000 x = 111 l/h

(40 - 35)
(55 - 35)

Qc = 1000 x = 250 l/h

ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНА КОЛЕКТОРНА ГРУПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ С ТЕРМОСТАТИЧНО СМЕСВАНЕ

ТЕРАТЕРМ ООД

За примерно пресмятане може да се приеме ,че колекторната група R557 работи в стационарен

режим, т.е параметрите  на топлоносителя (специфична толина и плътност) са постоянни.

В този случай може да се запише следното равенство:

От тук може да се пресметне необходимото количество вода, подавана от първичния контур

и респективно връщана в него Qc, от където се определят и размерите на вентилите за връзка

на колекторната група към първичния контур.

Ако приемем че от първичният контур се подава вода  с Tс=80 °С и подаващата и връщащата

със сумарен разход 1000 l/h през цялата подова инсталация, за количеството вода подавано

към колекторна група R557 получаваме:

Използвайки диаграмите за  загуби на налягане за термостатични вентили за разхода, 
получен по горе, се получава:

за 3/8" - загуби 400mm воден стълб

за 1/2" - загуби 290mm воден стълб

Ако приемем по-ниска температура на подаваната от първичния кръг вода, например Тс=55°С
се получава:

за 1/2" - загуби 1700mm воден стълб

за 1" - загуби 370mm воден стълб

От получените резултати се вижда, че при подаването на вода с висока температура към 

колекторната  група са необходими по-малки размери вентили и разпределителни елементи 

и обратното, при по-ниски температури (например кондензни котли) дебита на подаваната

вода се увеличава и са необходими вентили с по-големи размери.
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Позиция * 1 2 3 4 5 6

T[°C] 20 23 34 45 56 67 70

ТЕРАТЕРМ ООД

ПОЗИЦИОНИРАНЕ НА ТЕРМОСТАТИЧНАТА ГЛАВА

БАЛАНС НА ЦИРКУЛАЦИОННИТЕ КРЪГОВЕ

Температурата на водата, подавана към

подовата инсталация е зададена чрез 

позицията на термостатичната глава R462L,

съгласно съответствията дадени по долу в 

таблицата. Точноста на регулиране е много

висока, затова настройката трябва да се 

извършва по време на работа на системата.

След окончателната настройка термостатичната 

глава се застопорява.

Подаващият колектор е с вградени секретни

вентили с механична памет, служещи за 

баланс на отделните циркулационни кръгове

в подовата инсталация. Посредством ключ 

R558, използвайки отверката, се освобождава

напълно механичната памет. После започва

отваряне на секретния вентил от положение

"напълно затворено" като броя на оборотите

съответства на стандартната схема. След 

приключване на баланса механичната памет

се затваря до положението на секретния

вентил. По този начин, всеки циркулационен

кръг може да бъде затворен и отворен, без

да се наруши направената настройка.
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R473

R478

ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНА КОЛЕКТОРНА ГРУПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ С ТЕРМОСТАТИЧНО СМЕСВАНЕ

ТЕРАТЕРМ ООД

МОНТАЖ НА ЗАДВИЖКИ

Ако групата R557 захранва кръгове в едно и 

също помещение ,стайната температура може

да се регулира чрез стаен термостат, директно

управляващ циркулационната помпа, с включен

между  тях таймер, предотвратяващ честите 

включвания и изключвания. Когато трябва да

се осъществи контрол в различни помещения

се използват термоелектрически задвижки 

R473 или R478, управлявани от стаен термостат

К480, а също и термостатична глава с изнесен

сензор R463. Изпълнителните механизми, се 

монтират на връщащия колектор, като се 

демонтират микрометричните ръкохватки 

от термостатичните  вградени вентили.
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Колекторна група с монтирани R473 / R478 задвижки

Kv

1 0,17

2 0,27
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ТЕРАТЕРМ ООД

ОБРАЗЕЦ ЗА ЕЛЕКТРИЧЕСКО СВЪРЗВАНЕ

ЗАГУБИ НА НАЛЯГАНЕ

обороти за
настройка

Следната схема показва типична смесена система от високотемпературна част и подова 

нискотемпературна част. Електрическото свързване и подбора на управляващите компоненти

и задвижки трябва да е извършено по начин, позволяващ независимото функциониране на 

двете части на отоплителната инсталация, т.е. при спиране на циркулационната помпа на 

подовото отопление(командвана от предпазния термостат или от електростатични задвижки

с микропревключвател) помпата на първичния контур трябва да работи.
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Колекторна група с монтирана термостатична глава с изнесен сензор R463 с температурен пад 2°C 

Kv

1 0,17

2 0,26

3 0,40

4 0,45

5 0,51

TA 0,55
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ПРЕДВАРИТЕЛНО СГЛОБЕНА КОЛЕКТОРНА ГРУПА ЗА ОТОПЛИТЕЛНИ 

ИНСТАЛАЦИИ С ТЕРМОСТАТИЧНО СМЕСВАНЕ

ТЕРАТЕРМ ООД

ТЕХНИЧЕСКИ СПЕЦИФИКАЦИИ

обороти за
настройка

Предварително сглобена колекторна група за подово отопление с фиксирана температура

на входа, състоящ се от подаващ колектор с вградени регулиращи секретни вентили с 

механична памет и връщащ колектор с вградени микрометрични вентили с термостатична

опция. Оборудван е с термостатична глава, ограничаваща температурата на входящата

вода, и междинни елементи за присъединяване на циркулационна помпа.

 Макс. температура на водата 110  °С

Макс. налягане 10 bar.
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ТЕРАТЕРМ ООД

1618 София                                        

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


