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Moderns dizains
Buderus ātrās montāžas grupas ievēro pēdējās 

Buderus katlu dizaina vadlīnijas. Kombinācijā ar 

šiem katliem iekārtas veido harmonisku 

veselumu, nodrošinot katlu telpai konsekventu 

un mūsdienīgu izskatu.

Efektīva un ekonomiska darbība
Visas Buderus ātrās montāžas grupas ir 

aprīkotas ar cirkulācijas sūkņiem, kas atbilst A+ 

energoefektivitātes klasei un siltumizolāciju, kas 

izgatavota no augstas kvalitātes EPP putām. Tas 

nozīmē, ka tie patērē maz enerģijas, nodrošinot 

efektīvu darbību.

Vietas ekonomija
Visām Buderus ātrās montāžas 

grupām ir raksturīgi kompakti 

izmēri. Kompaktajai versijai, kas 

marķēta ar burtu "s", augstums 

ir tikai 278 mm. Citu versiju 

augstums - 364 mm. Tas 

nozīmē, ka pat ierobežota 

platība ir pietiekoša, lai 

uzstādītu mūsu iekārtas un tās 

darbotos efektīvi.

Ātra un vienkārša 
uzstādīšana
Buderus ātrās montāžas 

grupas satur visus 

nepieciešamos elementus, lai 

tās savienotu jebkuru apkures 

loku.

Plašs jaudas diapazons
Visas Buderus ātrās montāžas grupas ir 

aprīkotas ar cirkulācijas sūkņiem ar 

pacelšanas augstumu 4,6 un 7,5 m, kas ir 

piemērotas apkures iekārtām līdz 90 kW.

Ērta konstrukcija
Izolācijas pārsegs ir 

piestiprināts tikai ar divām 

skrūvēm. Tas nodrošina ātru 

montāžu un ērtu servisa 

apkalpošanu.

Universāls pielietojums
Buderus ātrās montāžas grupas ir aprīkotas ar 

visiem nepieciešamajiem elementiem, lai viegli 

un ātri savienotu jebkuru apkures katlu ar 

apkures sistēmu.

Īss priekšrocību uzskaitījums
Ātrās montāžas grupas

Gatavs risinājums mūsdienīgām apkures telpām

Apkures sistēmas
ar nākotni.
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Nepieciešamas katrā mūsdienīgā apkures telpā

Komplekss risinājums
Buderus ātrās montāžas grupas ietaupīs Jūsu laiku un 

naudu. Gatavs risinājums mūsdienīgai apkures katla telpai. 

Buderus ātrās montāžas grupas ir mūsdienīgs risinājums 

modernām katlu telpām. Buderus ātrās montāžas grupas ir 

aprīkotas ar visiem nepieciešamajiem elementiem lai viegli 

un ātri savienotu jebkuru apkures katlu ar apkures sistēmu. 

Iebūvēts A+ energoefektivitātes klases cirkulācijas sūknis 

nodrošina ekonomisku darbību. Pievienojumu, kas ir 

komplektā ar siltumizolāciju, ir ļoti viegli atvienot, 

nodrošinot vieglu piekļuvi visām ātrās montāžas bloka 

komponentēm.

Mūsdienīgs dizains
Ātrās montāžas grupas ir konstruētas un ražotas saskaņā 

ar Buderus jauno katlu dizaina līniju. Kopā ar tiem, tās 

veido harmonisku veselumu, nodrošinot apkures telpai 

konsekventu un mūsdienīgu izskatu.

Kompakti izmēri
Buderus HS ātrās montāžas grupā ir iekļauti: cirkulācijas 

sūknis, turpgaitas un atgaitas noslēdzošie vārsti un 

termometri. Viss ir iebūvēts EPP izolācijā. Ātrās montāžas 

grupu standarta augstums ir 364 mm, bet ir arī kompaktā 

versija, kura ir apzīmēta ar burtu “s”. Kompaktās versijas 

augstums ir tikai 278 mm.

Papildus komponenšu savietojamība
Ātrās montāžas grupu produktu līnijā vēl ir iekļauti 

kolektori un hidrauliskie atdalītāji. Tie ir veidoti tā, lai 

iekļautos kopējā dizainā un būtu viegli kombinējami, 

tādējādi ietaupot laiku, kas nepieciešams uzstādīšanai. 

HKV kolektori ir pieejami 2 – 5 apkures lokiem ar DN 25, 32 

un 40 pieslēguma diametriem. Savukārt, WHY hidraulisko 

atdalītāju maksimālā caurplūde ir līdz pat 5000 l/h. 

Kolektors WHY/HKV ar iebūvētu hidraulisko atdalītāju ir 

ideāls risinājums mazākām apkures sistēmām ar plūsmu 

līdz 2000 l/h.

Pieslēgumu shēmas

Ātrās montāžas grupa

Maksimālā caurplūde 2000 l/h

HKV2/25/25 WHY

Apkures iekārta

Kolektors ar integrētu
hidraulisko atdalītāju

Tehniskā informācija  HS sērija HSM sērija

HS25/4s HS25/6s HS25/4 HS25/6 HS32/7,5 HSM15/4s HSM20/6 HSM25/6 HSM32/7,5

Izmēri (AxPxD, mm)
278x290x
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190
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190
364x290x
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364x290x

190
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Pieslēgums DN augšējais Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1 1/4" Rp 1" Rp 1" Rp 1" Rp 1 1/4"

Pieslēgums DN apakšējais G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/2 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/4 G 1 1/2

Sūknis
Yonos Para 

RS25/4
Yonos Para 

RS25/6
Yonos Para 

RS25/4
Yonos Para 

RS25/6
Yonos Para 
RS32/7,5

Yonos Para 
R S25/4

Yonos Para 
RS25/6

Yonos Para 
RS25/6

Yonos Para 
RS32/7,5

3-ceļu vārsts – KVS 2,5 KVS 6,3 KVS 8,0 KVS 18

Servo motors 120s/ 230 VAC / 3-step 120s/ 230 VAC / 3-step

Divzaru kolektors pieejams ar jau iebūvētu hidraulisko 

atdalītāju. Visas grupas pieejamas arī jau ar iebūvētu MM 

100 loka vadības moduli. HS32/HSM32 ir aprīkoti ar 7,5 m 

cirkulācijas sūkni, kas ļauj tos uzstādīt kombinācijā ar 

apkures katlu ar jaudu līdz 90 kW. Sūkņu grupas pieejamas 

melnā krāsā.

MM100 modulis
Ātrās montāžas grupā ir iebūvēts MM100 apkures loku 

vadības modulis. Tas nozīmē, ka Jums tas nebūs 

jāiegādājas atsevišķi, lai saslēgtu vienā sistēmā ar Buderus 

apkures katla vadības sistēmu.

Hidrauliskais atdalītājs

 

Maksimālā caurplūde 2000 l/h

HKV2/25/25

Ātrās montāžas grupa

Apkures iekārta

HKV2 HKV3

WHY 80/60 Maksimālā caurplūde 2500 l/h  

WHY 120/80 Maksimālā caurplūde 5000 l/h 

Apkures iekārta

Hidrauliskais atdalītājs

Maksimālā caurplūde 2000 l/h

Ātrās montāžas grupa

Apkures iekārta

Hidrauliskais atdalītājs

Ātrās montāžas grupa

Apkures iekārta

Hidrauliskais atdalītājs

HKV 2 / 25 / 25

 

pieslēgums pie apkures iekārtas – DN25

pieslēgums pie apkures sistēmas – DN25

apkures loku skaits – 2

apkures sistēmas kolektors


