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Skupina CS TSV je určena pro kotle na tuhá paliva bez akumulační nádoby, s možností přípravy teplé vody. 

CS TSV obsahuje :

 » čerpadlo otopného systému

 » čerpadlo kotlové

 » termostatický směšovací ventil TSV3

 » 2 kulové ventily pro připojení otopného systému

CS TSV udržuje teplotu zpátečky do kotle na 65 °C a tím zabraňuje kondenzaci a dehtování kotle. Voda do otopného systému je 

automaticky směšována na teplotu, odpovídající výkonu kotle. Může pracovat při malém výkonu kotle např. s teplotami 75/65 °C 

na kotli, 50/40 °C na otopném systému. 

Výkon topení se řídí přímo na kotli - např. termostatickým regulátorem RT2 a nebo pokojovým termostatem s regulátorem RT2-E.

CS TSV

K čerpadlové skupině je možné připojit zásobník pro ohřev 

vody pro domácnost.

Bezpečnostní skupina otopného systému, objednací kód 8063, 

cena 1 095 Kč bez DPH.

Skupina obsahuje manometr, odvzdušňovací ventil a pojistný 

ventil. V případě, že jsou tyto komponenty již osazeny na kotli, 

není tato skupina zapotřebí.

Typ Kód Cena Kč

CS TSV automatické směšování 7699 8 970

CS TSV VDM
bez el. pohonu směšovacího ventilu 7700 9 950

s elektrickým pohonem třícestného ventilu 8118 12 700

CS VMX
bez el. pohonu směšovacího ventilu 8117 8 990

s elektrickým pohonem čtyřcestného ventilu 7849 11 750
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OS - otopný systém / TV - teplá voda pro domácnost / SV - studená voda / E - expanzní nádoba / B - tlakoměr / ZV-NO - zónový ventil normálně otevřený / T - teploměr / RT - regulátor tahu

KOTEL

ZÁSOBNÍK

OS

TV

SV

RT

(ZV-NO)

2

1



Skupina CS VMX je určená pro směšování vody otopného systému i kotlové vody bez škrcení.

CS VMX obsahuje:

 » čerpadlo otopného systému

 » 2 kulové ventily s teploměry pro připojení otopného systému

 » čtyřcestný směšovací ventil otopného systému i kotle

 » pohon směšovacího ventilu (jen verze s pohonem kód 7849)

 » automatický bypass otopného systému

CS VMX umožňuje řídit teplotu otopného systému. Díky regulaci bez škrcení (neomezuje při regulaci průtok ani otopným systémem 

ani kotlem) je možné ji použít pro kotle s vestavěným čerpadlem - obvykle plynové. 

Bypass s nastavitelnou tlakovou diferencí zamezuje hluku v termostatických hlavicích při jejich zavírání.

CS VMX

Skupina CS TSV VDM je určena pro kotle na tuhá paliva s akumulační nádobou, s možností přípravy teplé vody.

CS TSV VDM obsahuje:

 » čerpadlo otopného systému

 » čerpadlo kotlové

 » termostatický směšovací ventil TSV3

 » 2 kulové ventily pro připojení otopného systému

 » třícestný směšovací ventil otopného systému

 » pohon směšovacího ventilu (jen verze s pohonem kód 8118)

CS TSV udržuje teplotu zpátečky do kotle na 65 °C a tím zabraňuje kondenzaci a dehtování kotle. Voda do otopného systému (a tedy 

výkon pro otopný systém) je směšována třícestným směšovacím ventilem buď s ručním ovládáním a nebo elektronickou regulací.

Přebytky výkonu kotle se ukládají do akumulační nádrže, odkud jsou automaticky čerpány po vyhasnutí kotle.

CS TSV VDM

Čerpadlové skupiny Regulus CS urychlují instalaci kotlů tím, že obsahují všechny důležité komponenty nutné pro ochranu kotle a správnou funkci topení i přípavy teplé vody. 

Jsou určeny pro montáž přímo na výstupní potrubí z kotle nebo na zeď.

Skupina CS TSV VDM Skupina CS VMX

KOTEL

OS

ZÁSOBNÍK

TV

SV

AKU

(ZV-NO)

2

1

RT

PLYNOVÝ

KOTEL

OS


