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REGULÁCIA KVALITA
VODYROZVODY

Dynamické 
termostatické 

ventily
AutoSAR

w w w . c o m a p p r a h a . c z

Termostatický ventil 
s prednastavením

Automatický 
obmedzovač prietoku

Vo ventile COMAP AutoSAR sú za sebou 
zaradené dva prvky do jednej armatúry:
• Automatický obmedzovač prietoku
• Termostatický ventil s prednastavením

vstup z rozvodu
tlak P1

vstup do radiátora 
tlak P2

Pri navrhnutých tlakových pomeroch je obmedzovač prietoku otvorený a na ventile je 
realizovaná projektovaná tlaková strata.

Pri náraste vstupného tlaku P1 o hodnotu ∆P (napríklad v dôsledku uzatvorenia niektorých 
termostatických ventilov v sústave) automatický obmedzovač prietoku spôsobí priškrtenie 
prietoku a teda zdvihne tlakovú stratu realizovanú na ventile práve o hodnotu, o ktorú narástol 
vstupný tlak. Týmto spôsobom dosiahneme to, že tlak na výstupe z ventilu (teda tlak na 
vstupe do radiátora) zostane na pôvodnej požadovanej hodnote P2.

P1 + PP2 
konštantný

-P

P2 
konštantný

P1 
vstupný

Pohyb obmedzovača prietoku
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ECO
design

podľa normy
EN 303-5:2012

Regulácie pre kotly ústredného kúrenia 

Súčasťou každého kotla DEFRO  je riadiaca jednotka od spoločnosti  
TECH Sterowniki, najväčšieho výrobcu regulácií v Poľsku a lídra  
na európskom trhu. 

Regulácie pre kotly na pelety sú moderné zariadenia prispôsobené na 
riadenie peletových kotlov pre ústredné kúrenie. V závislosti od modelu 
môže regulácia pre kotly na pelety ovládať obehové čerpadlo ÚK, čerpad- 
lo teplej úžitkovej vody, zapaľovač, hlavný a prídavný podávač paliva. 
Regulácia pre kotly na pelety môže spolupracovať s izbovou regulá- 
ciou, GSM modulom alebo internetovým modulom. Menu regulácie pre 
kotly na pelety je rozsiahle, ale je jednoduché a intuitívne v ovládaní. 
Regulácie pre kotly na pelety sú vybavené veľkým farebným čitateľný 
displejom, ktorý umožňuje jednoduchú kontrolu ako aj zmenu aktuál-
nych parametrov prevádzky kotla. Na displeji sa zobrazujú informácie  
o prevádzkových parametroch kotla, ktoré si môže užívateľ meniť podľa 
vlastných potrieb. 

Výhodou kotlov a regulácií je vzdialená kontrola cez účet 
alebo aplikáciu EMODUL.EU.
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