
MODULÁRNY 
SYSTÉM
IVAR.MODUSYS

Kód Typ Rozmer Špecifikácia Skriňa Cena
K7522TO2 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 2cestný  P1 / N1 142,00 €
K7522TO3 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 3cestný P2 / N2 171,00 €
K7522TO4 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 4cestný P2 / N2 193,00 €
K7522TO5 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 5cestný P3 / N3 216,00 €
K7522TO6 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 6cestný P3 / N3 240,00 €
K7522TO7 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 7cestný P3 / N3 262,00 €
K7522TO8 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 8cestný P3 / N3 286,00 €

Modulárna rozdeľovacia zostava IVAR.MODUSYS

 � rozdeľovacia zostava IVAR.MODUSYS je určená pre inštalácie  
v systémoch teplovodného podlahového vykurovania / chladenia

 � zaisťuje rozvod vykurovacej vody do jednotlivých vykurovacích slučiek  
a je úplne osadená potrebnými regulačnými a uzatváracími armatúrami

 � modulárny systém umožňuje podľa potreby jednoduché, rýchle  
a spoľahlivé rozšírenie rozdeľovacej zostavy do maximálneho  
počtu 14 modulov v mieste realizácie

 � farebné zaisťovacie spony pre identifikáciu rozdeľovača / zberača  
zabraňujú pootočeniu a rozpojeniu jednotlivých modulov

 � zostava je vyrobená z polymérneho materiálu (PA66)  
a kvalitnej mosadze

 � maximálna odolnosť voči pôsobeniu korózie

Platnosť od 15. 8. 2022

AKCIA 
2022

od 142,00 €



Sada rozširujúceho modulu

 � sada obsahuje vstupný modul s regulačným prietokomerom  
s rozsahom nastavenia 1 až 5l/min a vratný modul s uzatváracím  
ventilom ON/OFF s možnosťou inštalácie elektrotermickej hlavice 

 � farebná zaisťovacia spona zabraňuje pootočeniu a rozpojeniu  
modulov, identifikuje rozdeľovač / zberač

 � pripojovací rozmer Eurokónus (3/4“ EK)
 � materiál polymér PA66, mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

27,00 €

29,00 €
Koncová sada

 � modul obsahuje T kus, automatický odvzdušňovací ventil,  
napúšťací / vypúšťací ventil a teplomer

 � pripojovací rozmer 1“ na ploché tesnenie
 � materiál polymér PA66, mosadz CW617N, O-krúžok EPDM

Indikátor prietoku

Regulačný prietokomer

Matica 

Modul rozdeľovača

Zátka

Upevňovacie konzoly

Modul zberača

Adaptérové pripojenie

Automatický odvzdušňovací ventil

Koncový pripojovací modul

Upevňovacie konzoly

Pripojovacie šróbenie

Napúšťací / vypúšťací ventil

Kód Typ Špecifikácia Cena
K7500TO IVAR.7500 TO 1“ 27,00 €

Kód Typ Špecifikácia Cena
KC7535E1 IVAR.KC 7535 E 1“ 29,00 €

Rozdeľovacia zostava IVAR.MODUSYS môže byť napájaná vykurovacou vodou z ľavej alebo z pravej strany jednoduchým spôsobom obrátením vstupného 
modulu. Možnosť použitia zverných šróbení s pripojovacím rozmerom 3/4” EK (Eurokónus), podobne ako pri mosadzných rozdeľovačoch. Všetky rozdeľovacie 

zostavy sú tlakovo testované, aby bola zaistená ich maximálna spoľahlivosť. K dispozícii vo vopred zmontovaných a testovaných zostavách.

Váš predajca

Výrobca nenesie zodpovednosť za eventuálne chyby alebo nepresnosti v obsahu tohto katalógu a vyhradzuje 
si právo uplatniť na svoje výrobky kedykoľvek a bez upozornenia všetky nevyhnutné úpravy podľa technických 
alebo obchodných požiadaviek. Fotografie sú ilustračné. Aktuálne ceny nájdete vždy na www.ivarsk.sk.

IVAR SK, spol. s r.o.
Turá Lúka 241 
907 03  Myjava 3 
Slovenská republika

  
tel.: +421 34 621 44 31 
e-mail: info@ivarsk.sk 
www.ivarsk.sk

Všetky uvedené ceny sú v € a bez DPH. 

Výhradný distribútor: IVAR CS spol. s r.o., Velvarská 9, Podhořany, 277 51 Nelahozeves II, Česká republika


