
01
po predhodnem naročilu

LE kotlovski razdelilnik dn25
kotlovski razdelilnik dn25 z dvema neod-
visnima komorama (dovod in povratek)
omogoča delitev ogrevalnega sistema na
najmanj dve do največ šest ogrevalnih vej,
izdelan je iz kvadratnega jeklenega profila,
vključena je izolacija razdelilnika, priključki
na razdelilniku so 1 1/2’’ ZN na primarni strani
in 1 1/2’’NN hol. na sekundarni strani

moč:        70 kW
pretok:    3,0 m3/h
maks. T:  110°C

z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)

LKR253

veje dimenzija v/š/d (mm)

3

LKR254 4

LKR255 5

LKR252 2 110/110/550
110/110/800

110/110/1050

110/110/1300

LKR256 6 110/110/1550

kotlovski
seti
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02
po predhodnem naročilu

LE kotlovski set mešalni dn25
kotlovski mešalni set dn25 je kompaktna
enota primerna za uporabo v ogrevalnih
sistemih, vsebuje 3 potni mešalni ventil
na katerega se lahko namesti motorni
pogon in vsebuje by-pass ventil, ki lahko
del povratne sistemske vode preusmeri
nazaj v dovod sistema, kar omogoča boljši
izkoristek temperature in uravnotežen pretok,
set je standardno na voljo z dovodom na
desni strani in vsebuje povratno cev z
nepovratno loputo in krogelne ventile z
vgrajenimi termometri, vključena je izolacija
seta, priključki so 1 1/2’’ZN na razdelilnik in
1’’NN na sistemski strani

maks. temp:  90°C
maks. tlak:     10b
pretok:            KV10
medij:              voda, glikol do maks. 30%
termometri:   0-120°C

z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)

LKSM25ČRP

črpalka
LKSM25 brez črpalke

wilo yonos para 25/1-6

LE kotlovski set direktni dn25
kotlovski direktni set dn25 je kompaktna
enota primerna za uporabo v visokotem-
peraturnih sistemih, set je standardno na
voljo z dovodom na desni strani in vsebuje
povratno cev z nepovratno loputo in krogelne
ventile z vgrajenimi termometri, vključena je
izolacija seta, priključki so 1 1/2’’ZN na razdelilnik
in 1’’NN na sistemski strani

maks. temp:  90°C
maks. tlak:     10b
pretok:            KV10
medij:              voda, glikol do maks. 30%
termometri:   0-120°C

z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)

LKSD25ČRP

črpalka
LKSD25 brez črpalke

wilo yonos para 25/1-6



larti energy kotlovski seti

03
po predhodnem naročilu

LE kotlovski set talno dn25
kotlovski mešalni set za talno ogrevanje
dn25 je kompaktna enota primerna za
uporabo v sistemih s talnim ogrevanjem,
vsebuje 3 potni mešalni ventil kateremu,
nastavimo fiksno temperaturo dovoda v
sistem, set je standardno na voljo z dovodom
na desni strani in vsebuje povratno cev z
nepovratno loputo in krogelne ventile z
vgrajenimi termometri, vključena je izolacija
seta, priključki so 1 1/2’’ZN na razdelilnik in
1’’NN na sistemski strani

maks. temp:  90°C
maks. tlak:     10b
pretok:            KV10
medij:              voda, glikol do maks. 30%
termometri:   0-120°C
nastavitev:     30-60°C

z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)

LKST25ČRP

črpalka
LKST25 brez črpalke

wilo yonos para 25/1-6

LE hidravlična kretnica dn25
z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)
LKR25A

hidravlična kretnica skrbi za uravnotež-
enost ogrevalnih krogov, saj omogoča
neodvisno delovanje med seboj povez-
anih temperaturnih krogov, običajno se
namesti, ko črpalka primarnega kroga
vpliva na enega ali več sekundarnih
krogov, s tem rešimo težave vezane na
konstantnost pretokov, ločevalnik vseb-
uje priključek za odzračevanje sistema,
priključek za praznenje/izpiranje sistema
in izolacijo, priključki na kretnici so 1 1/4’’
ZN na primarni strani in 1 1/2’’NN hol. na
sekundarni strani

moč:        70 kW
pretok:    3,0 m3/h
maks. T:  110°C

dimenzija v/š/d (mm)pretok (m3/h)
3,0 110/110/420
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04
po predhodnem naročilu

konzola LE kotlovskega razdelilnika
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)
LKRKON

set je sestavljen iz dveh nosilcev, šestih
vijakov, štirih zidnih vložkov, šestih pod-
ložk in dveh gumiranih tesnil, ki prepre-
čujeta prenos vibracij

za LE kotlovske razdelilnike dn25

konzola LE kotlovskega seta
št. artikla

cena
brez ddv

(eur)
LKSK25

set je sestavljen iz nosilca, dveh vijakov
in dveh zidnih vložkov

za LE kotlovske sete dn25

elektromotorni pogon
elektromotni pogon je na voljo v 2 ali 3
točkovni izvedbi, z napetostjo 230V  ali
24V, čas odpiranja je 120 s, kot vrtenja
90°,  vrtilni moment 10 Nm, dolžina pri-
loženega kabla je 1,5 m,  ročica na pog-
onu omogoča vpogled v položaj pogona,
hkrati pa omogoča ročno nastavljanje

za LE kotlovski set mešalni

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)tip
BAM030101DAB

napajanje

BAM030102DAB 3 točkovni

3 točkovni 230V

24V
BAM030101AAB

BAM030102AAB 2 točkovni

2 točkovni 230V

24V

diferenčni by-pass ventil
diferenčni by-pass ventil vzdržuje tlak v
sistemu, v primeru povišanja tlaka se
ventil odpre in omogoči sistemski vodi,
pretok skozenj, razliko v tlaku pri kateri
se ventil odpre je možno nastavljati,
maks. temperatura je 95°C, maks. tlak je
10 barov

vzdrževanje tlaka

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)dimenzija nastavitev

BA61601500001 3/4’’ 2 - 6,5 m

LE kotlovski set solarni dn20
solarni set dn20 je kompaktna enota primerna
za uporabo v solarnih sistemih, vsebuje ventil
za nastavitev pretoka od 3-35 l/min, polnilno/
praznilni sklop in varnostni sklop z varnostnim
ventilom, manometrom in priklopom za raztezno
posodo, set vsebuje povratno cev z nepovratno
loputo in krogelne ventile z vgrajenimi termometri,
vključena je izolacija seta, priključki seta so 3/4’’NN,
priključki raztezne posode, polnilnega in praznilnega
ventila so 3/4’’ ZN

maks. temp:  140°C
maks. tlak:     10b
pretok:            3-35 l/min
medij:              voda, glikol do maks. 50%
varn. ventil:   prednastavljen na 6b
termometri:   0-160°C
manometer:  0-16b

z izolacijo

št. artikla

cena
brez ddv

(eur)

LKSS20ČRPPWM
LKSS20ČRP wilo yonos para 15/1-6

wilo yonos para ST15/7.0-PWM2

črpalka


