
H-BOXy moduły mieszające



Czym jest H-BOX?

H-BOX jest modułem mieszającym, który jest 
przewidziany do współpracy z dowolnym źródłem 
ciepła o mocy do 35kW.
Układ wyposażony jest w:
- sprzęgło z ukierunkowanym przepływem, 
odpowietrznikiem i miejscem na czujnik temperatury
lub rozdzielacz kotłowy,
- grupy pompowe (trzy rodzaje: z zaworem 
trójdrożnym i siłownikiem, z zaworem 
termostatycznym mieszającym, uniwersalna - 
bez podmieszania),
- szafkę.



Sprzęgło z ukierunkowanym przepływem 

służy do zrównoważenia przepływów w instalacji 
hydraulicznej. Produkt posiada odpowietrznik 
automatyczny higroskopijny, przyłącze śrubunkowe do 
montażu grup pompowych i do podpięcia kotła. Sprzęgło 
ocieplone jest pianką kauczukową. 

Rozdzielacz kotłowy 
służy do rozdzielenia czynnika grzewczego bez 
możliwości mieszania się czynnika ciepłego z zimnym.
Produkt posiada przyłącze śrubunkowe do montażu grup 
pompowych i do podpięcia kotła. Rozdzielacz ocieplony 
jest pianką kauczukową.

Z czego dokładnie składa się układ H-BOX?
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- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 10 programów pracy,
- przepływ 3,25 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6m3/h
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Zawór uniwersalny

Zawór zwrotny

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem 
pozwalają na precyzyjny odczyt 

temperatury i prosty sposób montażu
z instalacją.

Trzy rodzaje pomp do wyboru

Układ wyposażony jest w zawory kulowe 
z termometrem. Na sekcji powrotnej zawór 
kulowy dodatkowo posiada zawór zwrotny.

Układ uniwersalny, bez podmieszania (wysoki)

Z czego dokładnie składa się układ H-BOX?
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- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 10 programów pracy,
- przepływ 3,25 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6m3/h

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem 
pozwalają na precyzyjny odczyt 

temperatury i prosty sposób montażu
z instalacją.

Trzy rodzaje pomp do wyboru

Trzy rodzaje zaworów do wyboru

KV 3,4

KV 2,5

KV 3,4

Zastosowanie zaworu termostatycznego 
mieszającego pozwala na ręczne dostoso-
wanie temperatury. To rozwiązanie pozwala 
w sposób ręczny strować wysokością 
temperatury czynnika grzewczego układu 
mieszającego.

Układ z zaworem termostatycznym mieszającym

Z czego dokładnie składa się układ H-BOX?
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- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 10 programów pracy,
- przepływ 3,25 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 9 programów pracy
- przepływ 3,2 m3/h

- przyłącze Dn25,
- rozstaw przyłącza 130 mm,
- wytworzone ciśnienie 0,6 bar,
- 12 programów pracy,
- przepływ 3,6m3/h

Zawory kulowe z termometrem

Zawory z termometrem i śrubunkiem 
pozwalają na precyzyjny odczyt 

temperatury i prosty sposób montażu
z instalacją.

Trzy rodzaje pomp do wyboru

Trzy rodzaje zaworów do wyboru

KV 6,3

KV 6,3

KV 6,3

Siłowniki do zaworów trzydrożnych
i czterodrożnych.

Siłownik stosujemy w celu automatycznego
sterowania wysokością temperatury
parametru grzewczego w instalacji

lub jej części.

Zastosowanie zaworu trójdrożnego z siłownikiem 
pozwala na automatyczne dostosowanie 
temperatury, można to powiązać ze sterowaniem 
pogodowym. Takie rozwiązanie pozwala w sposób 
automatyczny sterować wysokością temperatury 
czynnika grzewczego układu mieszającego 
w zależności od warunków panujących na zewnątrz.

Układ z zaworem trójdrożnym i siłownikiem

Z czego dokładnie składa się układ H-BOX?
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Z czego dokładnie składa się układ H-BOX?

Szafka

Specjalne zawiasy umożliwiają  montaż 
z lewej lub prawej strony.

Drzwiczki

Pozwalają na łatwy, prosty i szybki montaż, 
oraz nieograniczony dostęp do elementów 

przyłączeniowych BOXa.

Ściągane boki szafki

Plecy szafki wzmocnione wspornikami, gdzie zamontowano układy pompowe podłączone do 
sprzęgła. Dodatkowo w wspornikach przygotowano otwory do przeprowadzenia przewodów.

Wspornik górny Wspornik dolny

Wypusty do wybicia w zależności do podejścia źródła ciepła.
- wypusty w szafce do podpięcia nadtynkowego,

- wypusty w plecach do podpięcia podtynkowego.

Wypusty

Sprzęgło lub rozdzielacz wraz z wybranymi grupami 
pompowymi montowane są w szafce, która mnóstwo 
ułatwiających prace rozwiązań.
Szafka składa się z trzech elementów:
- pleców,
- boków,
- drzwiczek.
Na plecach szafki montowany jest układ 
w specjalnie przewidzianych wspornikach,
które dodatkowo wzmacniają szafkę. Doda-
tkowo zaprojektowane zostały wypusty, 
które można wybić by ułatwić montaż.
Boki szafki można w łatwy sposób zdemon-
tować, co w znaczny sposób ułatwia pracę
podczas montaż.
Drzwiczki szafki są uniwersalne i można je 
montować z dowolnej strony.

BOX



R

Jak poprawnie zamówić H-BOXa

BOX SR 3DR TMR

układ typu H-BOX

układ typu S-BOX

U-R

rozdzielacz kotłowy

sprzęgło z ukierunkowanym przepływem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem trójdrożnym                     i siłownikiem

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                   

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                     

grupa pompowa z zaworem termostatycznym mieszającym                      

grupa pompowa uniwersalna (bez podmieszania)

pompa

pompa

 pompa
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