
 

ETAŽNA RAZDELILNA POSTAJA ZA OGREVANJE 
Z vmesnim kosom za toplotni števec Allmess in razdelilcem za 2 do 12 ogrevalnih krogov. 

 

S horizontalnim primarnim priključkom 
 

Opis 
Število ogrevalnih 

krogov 
Širina           
mm 

Višina 
mm 

Globina 
mm 

Št. artikla 

EV-UNI-2-H-E 2 500 730 90…110 4251795204869 

EV-UNI-3-H-E 3 500 730 90…110 4251795204876 

EV-UNI-4-H-E 4 610 730 90…110 4251795204883 

EV-UNI-5-H-E 5 610 730 90…110 4251795204890 

EV-UNI-6-H-E 6 750 730 90…110 4251795204906 

EV-UNI-7-H-E 7 750 730 90…110 4251795204913 

EV-UNI-8-H-E 8 750 730 90…110 4251795204920 

EV-UNI-9-H-E 9 915 730 90…110 4251795204937 

EV-UNI-10-H-E 10 915 730 90…110 4251795204944 

EV-UNI-11-H-E 11 915 730 90…110 4251795204951 

EV-UNI-12-H-E 12 1050 730 90…110 4251795204968 

 
Tehnični opis 
Omarica je pripravljena za priključitev, predinstalirana in preizkušena na tesnost, s protišumno izvedbo nosilcev. Zunanji  

okvir je po globini nastavljiv (globina omarice od 90 do 110mm), vrata omarice so izvedena s ključavnico na izvijač (opcija  

ključavnica na ključ). Podometni okvir je pocinkan, zunanji okvir in vrata so prevlečena z umetno maso RAL 9016 (čista  

bela). Dobava v zaščitnem kartonu, brez toplotnih števcev. 

 

Oprema 
Dovod in povratek: mesing razdelilec DN25, ročni odzračevalnik in praznilno-polnilna pipa. 

Dovod: kroglični ventil DN20, ločljive spojnice in že vgrajena potopna tulka za Allmess toplotni števec. 

Povratek: vgrajen vmesni kos za vgradnjo kompaktnega toplotnega števca Allmess (qp 1,5 m3/h), z ločljivimi  

spojnicami pred in za ohišjem ter s krogličnima ventiloma DN20 pred in za ohišjem. 

 

Priključki 
Primar: horizontalno DN20 NN (standardno z leve, opcija priključek z desne). 

• Na voljo so tudi vse izvedbe s primarnim priključkom od spodaj (glej sliko)! 

 

Sekundar: od spodaj, iz razdelilca / zbiralnika DN20 ZN Euro-konus. 

 

Opombe 

• Možna je dobava vseh omaric v izvedbi za nadometno montažo in v izvedbi z nogami za nastavitev višine! 

• Možna je dobava opisanih razdelilnih sistemov brez omaric! 

• Možna je dobava opisanih omaric in razdelilnih sistemov brez merilne proge za merilnik toplotne energije! 

• Razdelilce je možno dobaviti z zapornimi regulirnimi ventili in termostatskimi ventili (lahko opremljenimi  

z električnimi nastavitvenim pogoni) - posebej primerno za razdelilne postaje za talno ogrevanje! 

• Možno je tudi dobaviti razdelilce z merilniki trenutnega pretoka (topmeter)! 

 

OSTALA OPREMA 
V ceniku smo vam predstavili najpogosteje zahtevane produkte iz programa predmontiranih omaric Wittigsthal. 
 

Poleg navedenih produktov vam lahko ponudimo še: 

• prazne omarice v skoraj 30 različnih dimenzijah, 

• revizijske pokrove iz več različnih materialov, 

• regulacijske omarice in sisteme, 

• kompaktne regulacijske postaje FB-Fix za manjše prostore, 

• na podlagi povpraševanja pa vam lahko pripravimo tudi rešitev prilagojeno konkretnemu objektu, ki je ni  

v standardni ponudbi! 
 

NN - notranji navoj 

ZN - zunanji navoj 
  


