
  

 

 
 

2-OBIEGOWY ROZDZIELACZ KOTŁOWY 150 KW- GW 2” X GZ 2” 

 

 

  

Parametr Jednostka Rozdzielacz 2-obiegowy 
Przepływ m3/h 6,5 
Moc grzewcza kW (ΔT=20°C) 150 
Długość rozdzielacza mm 475 
Podłączenie: strona instalacyjna - 2’’ GW 
Podłączenie: strona kotłowa - 2’’ GZ 
Rozstaw osi: strona instalacyjna mm 125 
Rozstaw osi: strona kotłowa mm 125 
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza mm 315 
Maksymalne ciśnienie  bar 6 
Maksymalne temperatury pracy °C 110 
Izolacja rozdzielacza - - blacha stalowa malowana  

 proszkowo  
-Izolacja EPS  o grubości 30mm 

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji 

centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z 

możliwością podłączenia 2 grup pompowych. 

Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z 

EPS i blachy stalowej malowanej proszkowo w 

celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest 

do ułatwienia montażu grup mieszająco-

pompujących. Umożliwia zastosowanie 

znacznie mniejszej ilości urządzeń 

instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność 

miejsca, czasu i kosztów instalacji. W 

komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki 

rozporowe oraz podkładki umożliwiające 

montaż na ścianie. 



  

 

 
 

3-OBIEGOWY ROZDZIELACZ KOTŁOWY 150 KW- GW 2” X GZ 2” 
 

 

 

  

Parametr Jednostka Rozdzielacz 3-obiegowy 
Przepływ m3/h 6,5 
Moc grzewcza kW (ΔT=20°C) 150 
Długość rozdzielacza mm 725 
Podłączenie: strona instalacyjna - 2’’ GW 
Podłączenie: strona kotłowa - 2’’ GZ 
Rozstaw osi: strona instalacyjna mm 125 
Rozstaw osi: strona kotłowa mm 125 
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza mm 565 
Maksymalne ciśnienie  bar 6 
Maksymalne temperatury pracy °C 110 
Izolacja rozdzielacza - - blacha stalowa malowana  

 proszkowo  
-Izolacja EPS  o grubości 30mm 

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji 

centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z 

możliwością podłączenia 3 grup pompowych. 

Wykonany z stali, zamknięty z EPS i blachy 

stalowej malowanej proszkowo w celu 

ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do 

ułatwienia montażu grup mieszająco-

pompujących. Umożliwia zastosowanie 

znacznie mniejszej ilości urządzeń 

instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność 

miejsca, czasu i kosztów instalacji. W 

komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki 

rozporowe oraz podkładki umożliwiające 

montaż na ścianie. 



  

 

 
 

4-OBIEGOWY ROZDZIELACZ KOTŁOWY 150 KW- GW 2” X GZ 2” 

 

 

  

Parametr Jednostka Rozdzielacz 4-obiegowy 
Przepływ m3/h 6,5 
Moc grzewcza kW (ΔT=20°C) 150 
Długość rozdzielacza mm 975 
Podłączenie: strona instalacyjna - 2’’ GW 
Podłączenie: strona kotłowa - 2’’ GZ 
Rozstaw osi: strona instalacyjna mm 125 
Rozstaw osi: strona kotłowa mm 125 
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza mm 815 
Maksymalne ciśnienie  bar 6 
Maksymalne temperatury pracy °C 110 
Izolacja rozdzielacza - - blacha stalowa malowana  

 proszkowo  
-Izolacja EPS  o grubości 30mm 

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z 

możliwością podłączenia 4 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i 

blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do 

ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie 

mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych, co pozwala na oszczędność miejsca, czasu i kosztów 

instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki 

umożliwiające montaż na ścianie. 



  

 

 
 

5-OBIEGOWY ROZDZIELACZ KOTŁOWY 150 KW- GW 2” X GZ 2” 
 

 

 

  

Parametr Jednostka Rozdzielacz 5-obiegowy 
Przepływ m3/h 6,5 
Moc grzewcza kW (ΔT=20°C) 150 
Długość rozdzielacza mm 1225 
Podłączenie: strona instalacyjna - 2’’ GW 
Podłączenie: strona kotłowa - 2’’ GZ 
Rozstaw osi: strona instalacyjna mm 125 
Rozstaw osi: strona kotłowa mm 125 
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza mm 375; 1065 
Maksymalne ciśnienie  bar 6 
Maksymalne temperatury pracy °C 110 
Izolacja rozdzielacza - - blacha stalowa malowana  

 proszkowo  
-Izolacja EPS  o grubości 30mm 

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z 

możliwością podłączenia 5 grup pompowych. Wykonany z stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i 

blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do 

ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie 

mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych, co pozwala na oszczędność miejsca, czasu i kosztów 

instalacji. W komplecie dołączone są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki 

umożliwiające montaż na ścianie. 



  

 

 
 

6-OBIEGOWY ROZDZIELACZ KOTŁOWY 150 KW- GW 2” X GZ 2” 

 

 

  

Parametr Jednostka Rozdzielacz 6-obiegowy 
Przepływ m3/h 6,5 
Moc grzewcza kW (ΔT=20°C) 150 
Długość rozdzielacza mm 1475 
Podłączenie: strona instalacyjna - 2’’ GW 
Podłączenie: strona kotłowa - 2’’ GZ 
Rozstaw osi: strona instalacyjna mm 125 
Rozstaw osi: strona kotłowa mm 125 
Rozstaw uchwytów montażowych rozdzielacza mm 375; 1315 
Maksymalne ciśnienie  bar 6 
Maksymalne temperatury pracy °C 110 
Izolacja rozdzielacza - - blacha stalowa malowana  

 proszkowo  
-Izolacja EPS  o grubości 30mm 

Rozdzielacz jest przeznaczony dla instalacji centralnego ogrzewania do mocy 150 kW z 

możliwością podłączenia 6 grup pompowych. Wykonany ze stali, zamknięty jest w izolacji z EPS i 

blachy stalowej malowanej proszkowo w celu ograniczenia strat ciepła. Stosowany jest do 

ułatwienia montażu grup mieszająco-pompujących. Umożliwiają zastosowanie znacznie 

mniejszej ilości urządzeń instalacyjnych. Pozwala to na oszczędność miejsca, czasu i kosztów 

instalacji. W komplecie dołączane są uchwyty, wkręty, kołki rozporowe oraz podkładki 

umożliwiające montaż na ścianie. 


