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V posledních letech prodělala technika projekce 
a instalace topných zařízení značný rozvoj, 
který byl vyvolán stále většími nároky uživa-
telů na vyšší komfort a omezení nákladů na 
regulaci a údržbu. Mezi nejlepší návrhy řešení 
patří smíšené vytápění, kdy ve stejné bytové 
jednotce se zároveň instalují jak topná tělesa, 
do kterých je přiváděna voda o vysoké teplotě, 
tak i podlahové topení, které je napájeno vodou 
o nízké teplotě.V této aplikaci nachází široké 
uplatnění směšovací rozdělovač R557 a to pře-

devším tam, kde z jakýchkoliv důvodů nelze 
nainstalovat elektronický ekvitermní regulátor s 
dalšími komponenty regulace, kterými by bylo 
možné dosáhnout snížení teploty topné vody. 
Směšovací a regulační zařízení nám umožňuje v 
sekundárním okruhu dodávat medium o nízké 
teplotě, které je čerpáno z primárního okruhu, 
ve kterém je vyšší teplota, potřebná pro funkci 
ostatních zařízení. 

Použití

Termostatický ventil V a regulační šroubení D 
tvoří připojení na primární okruh s vysokým 
teplotním spádem. K ventilu V se přivádí topná 
voda s teplotou do 90°C a regulačním šroube-
ním D se vrací do zpětného potrubí. Na ventilu 
V je namontována termostatická hlava T, která 
omezuje teplotu v regulačním rozpětí od 20 
do 70°C. Tato hlava snímá teplotu sondou S, 
která je zasunuta do jímky v rozdělovači M, ze 
kterého se topné medium rozvádí do rozvodu 
podlahového topení. Topné medium se vrací 
do sběrače R, ze kterého jedna část odchází 
přes regulační šroubení D, zpět do primárního 
okruhu a druhá část média je čerpadlem P nasá-
vána do rozdělovače současně s teplou vodou 
z termostatického ventilu V. Tím, že nastavíme 
termostatickou hlavu T do zvolené přednasta-
vené teploty na vstupu do podlahového topení, 
bude ventilem V procházet regulované množ-
ství vody o vysoké teplotě potřebné k udržení 
vstupní konstantní teploty. 
Termostatická hlava T nastavená na požadova-
nou teplotu pro podlahové topení automaticky 
reguluje otevření ventilu V, v závislosti na tep-
lotě topné vody v rozdělovači M. Abychom 
se vyhnuli problémům nechtěného zvednutí 
teploty (např. nechtěné plné otevření termo-
statické hlavy) v sekundárním okruhu, je třeba 
doplnit směšovací rozdělovač R557 bezpeč-
nostním termostatem TS, který překročení 
max. dovolené teploty přeruší   přívod proudu 
k čerpadlu P. Za těchto podmínek, bude voda 

o vysoké teplotě tlačená čerpadlem primárního 
okruhu (které je nezbytné pro správnou funkci 
směšovacího rozdělovače), procházet sběračem 
R přes šroubení D zpět do primárního okruhu, 

bez nebezpečí, že by byla vehnána do okruhů 
podlahového vytápění.
Pro regulaci jednotlivých podlahových okruhů 
je směšovací rozdělovač uzpůsoben pro montáž 
regulátorů teploty A, buď termostatického typu 
s čidlem a kapilárou nebo termoelektrických 
hlav s připojením na prostorový termostat. 
Diferenční ventil VD chrání čerpadlo před 
přetlakem.

Funkce
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H min = 450mm
s čerpadlem se stavební 
délkou 130mm

H max = 500mm
s čerpadlem se stavební 
délkou 180mm

Směšovací rozdělovač pro rozvody podlaho-
vého topení R557 se skládá z těchto částí:
- Rozdělovače výstupní vody R553S s regulač-

ními šroubeními
- Sběrače vratné vody R553V s termostatic-

kými ventily
- Kovových držáků R588L
- Vstupní díl R557B s jímkami pro sondy
- Vstupní díl pro rozdělovač R557D
- Prodlužovací díl R557P
- Kulové kohouty s převlečnými maticemi pro 

čerpadlo R252
- Termostatická hlava R462L rozsahem teplot 

od 20 do 70°C 
- Spojovací článek R554D s vypouštěcím 

kohoutem, teploměrem, automatickým 
odvzdušňovacím ventilem

- Ukončovací článek rozdělovače R554A 
s  vypouštěcím kohoutem, automatickým 
odvzdušňovacím ventilem a s diferenčním 
ventilem

Směšovací rozdělovač musí být doplněn dle 
nároků:
- Přímým nebo rohovým termostatickým ven-

tilem:  připojení na železo R401/R402 nebo 
připojení na měď R411/R412

- Regulačním šroubením rohovým nebo 
přímým R14A/R15A - připojení na železo 
nebo R29A/R31A - připojení na měď

- Redukcemi vhodných rozměrů pro propo-
jení ventilu a regulačního šroubení

- Termostatem K373 s  jímkou R227
- Adaptéry R 179 pro spojení trubek z PE-X 

nebo PB, případně R178 určených pro měď
- Elektrickými hlavami R475/R476 nebo ter-

mostatickými hlavami s dálkovým ovládáním 
R463

- Oběhovým čerpadlem se stavební délkou 
130/180mm

- Instalační skříňkou R500, R502

Komponenty

Pro zabudování rozdělovače R557 do skříně 
R500 se použije oběhové čerpadlo se stavební 
délkou 130 mm. Je-li namontováno oběhové 
čerpadlo se stavební délkou 180 mm (použití je 
omezeno na několik zvláštních aplikací - toto 

řešení je vhodné především pro montáže bez 
skříní), celková výška rozdělovače ve skříni 
R500 neumožňuje snadný přístup k připojova-
cím adaptérům na zpátečce.

Rozměry
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Směšovací rozdělovač je dodáván bez termo-
statického ventilu a bez regulačního šroubení. 
Dimenzi termostatického ventilu a regulačního 
šroubení doporučujeme 1“. Tato dimenze 
zaručí bezchybnou funkci směšovacího rozdě-
lovače za všech provozních podmínek.
Pro stanovení menší dimenze ventilu se musí 
vzít v úvahu následující parametry: teplota 
primárního okruhu, teplota v okruhu podla-
hového topení, množství vody obíhající v roz-
vodu podlahového topení,  stabilita teploty 
v primárním okruhu a jde-li o přerušované 
nebo kontinuální vytápění. Rozdělovač se může 
osadit termostatickým ventilem menší dimenze 
na základě propočtu dle rovnic uvedených 
dále. Musíme však věnovat velkou pozornost 
zadávaným vstupním hodnotám. Teplota topné 
vody primárního okruhu je ve většině případů 
silně kolísající (závěsné kotle bez modulova-
ného výkonu)  a v praxi je výstupní teplota 
na kotli nastavena na  nižší než projektovanou 
teplotu.

Také u kotlů, které budou řízeny ekvitermně se 
musí počítat s nižší teplotou, než je maximální 
projektovaná. Pokud by se tyto vlivy nezohled-
nily a použila se dimenze vypočtená z maxi-
málních provozních podmínek, může dojít ke 
zpomalení náběhu teploty v rozdělovači a tím 
ke snížení výkonu podlahového vytápění při 
spouštění topení. V případě, kdy je teplota v 
primárním okruhu nižší než projektovaná, musí 
do rozdělovače proudit podstatně více vody 
a na poddimenzovaném ventilu bude vznikat 
tlaková ztráta, kterou svým výkonem nemusí 
pokrýt čerpadlo primárního okruhu, případně 
se zvýší hlučnost termostatického ventilu. 
Z následujícího příkladu je zřejmý vztah mezi 
teplotou primárního okruhu a množstvím vody, 
které musí protéci termostatickým ventilem.

Příklady použití

Pro směšovací rozdělovač R557 platí pro tepelnou bilanci následující rovnost:                                          
                                                      

Qp x (Tm - Tr) = Qc x (Tc - Tr)

Qp = Průtok vody v okruzích 
podlahového vytápění
Qc = Průtok vody z primár-
ního okruhu s vysokou teplo-
tou (l/h)
Tc = Teplota vody při příchodu 
z primárního obvodu s vyso-
kou teplotou 
Tm = Teplota vstupní vody, 
která vstupuje do okruhů pod-
lahového topení 
Tr  = Teplota vracející se vody 
z okruhů podlahového topení
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ze které se vypočítá potřebný průtok Qc,

                   (Tm - Tr)Qc = Qp x 
       (Tc - Tr)

Například teplota vody primárního okruhu, která napájí směšovací rozdělovač je projektována na 
Tc = 80°C a okruh podlahového topení je projektován na teplotu vstupní vody Tm = 40°C a tep-
lotu vratné vody Tr = 35°C (teplotní spád σ = 5K), celkový průtok vody v rozvodu podlahového 
vytápění  bude Qp = 1000 l/h 

     (40 - 35)Qc = 1000 x  = 111 l/h
     (80 - 35)

Při této hodnotě průtoku by vyhověl termostatický ventil 1/2“. 
Jestliže bude mít voda z primárního okruhu teplotu Tc = 55°C, průtok vody na vstupu za stejných 
podmínek sekundárního okruhu bude:

     (40 - 35)Qc = 1000 x  = 250 l/h
     (55 - 35)

V tomto případě již bude tlaková ztráta na 1/2“ ventilu příliš vysoká a měla by za následek pomalé 
nabíhání teploty v rozdělovači.
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Vstupní teplota vody do rozvodu podlaho-
vého topení  je daná nastavením termosta-
tické hlavy R462L podle vztahů uvedených v 
tabulce. Přesnost regulace je velmi vysoká (asi 
± 1°C), takže se doporučuje nastavovat hlavu 
za provozu. Abychom se vyhnuli případnému 
náhodnému zrušení nastavení je možné pro-
vést zablokování hlavy pomocí omezovacího 
kroužku, umístěného pod víčkem hlavy. Z bez-
pečnostních důvodů (neodborná manipulace) 
doporučujeme v každém případě alespoň 
omezit maximální otevření hlavy. 

Nastavení 
termostatické 
hlavy

Vstupní rozdělovač je opatřen regulačními 
šroubeními s mechanickou pamětí k hydraulic-
kému vyregulování okruhů. Použitím přísluš-
ného klíče R558 se nejdříve vyšroubují aretační 
kroužky (s drážkou pro šroubovák). Šestihra-
nem klíče R558 se regulační šroubení nejdříve 
uzavře a potom se povolí o počet otáček uve-
dených v projektu (nastavení potřebné tlakové 
ztráty). Po nastavení tlakové ztráty se aretační 
kroužek dotáhne k regulačnímu šroubení. Tato 
operace umožňuje do budoucna uzavřít okruhy 
a opět je otevřít bez ztráty nastavení.

Regulace
okruhů
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V případě, že směšovací rozdělovač R557 
napájí okruhy, které jsou umístěny v prostoru 
se stejným režimem používání, je možné 
provést regulaci teploty v prostředí pomocí 
termostatu K480, který bude ovládat čerpadlo. 
Pokud ke směšovacímu rozdělovači jsou připo-
jeny okruhy, které vytápí  prostředí             
s odlišnými režimy, dosáhne se  maximálního 
komfortu a ekonomické úspory tím, že budou 
do každého prostoru instalovány termostaty 
K480 propojené s termoelektrickými hlavami  
R475 nebo R476 a nebo termostatické hlavy 
s dálkovým ovládáním R463. Termoelektrické 
hlavy nebo ovládání od hlav R463 se montují 
místo ručních hlav na sběrači.

Montáž 
termoelektrických 
hlav

Schéma představuje typický příklad smíšeného rozvodu, ve kterém jsou  topná tělesa, 
která pracují s vysokým teplotním spádem  (například radiátory nebo otopné žeb-
říky) a směšovací rozdělovač R557 pro podlahové vytápění s nízkým teplotním spádem. 
Elektrický rozvod musí být proveden takovým způsobem, aby se čerpadlo (resp. kotel) primár-
ního okruhu uvedlo do činnosti v okamžiku zapnutí čerpadla v rozdělovači R557 i v případě, kdy 
je termostatem ovládajícím okruh topných těles čerpadlo primárního okruhu vypnuté. Schéma je 
zde uvedeno jako příklad možného elektrického zapojení, ale bude záviset na požadavcích uživa-
tele a na projektantovi, jaký systém regulace navrhne.

Příklad zapojení
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Firma Giacomini s.p.a. má právo kdykoliv a bez předcházejícího upozornění provést změny z důvodů technických nebo obchodních, výrobků uvedených v tomto prospektu. Informace obsažené 
v tomto prospektu nezbavují uživatele povinnosti dodržovat platné normy.

Směšovací rozdělovač s termoelektrickými hlavami R475/R476 Tlakové ztráty

Mísící rozdělovač s termostatickými hlavami s čidlem na dálkové ovládání R463 při deltě T 2°C


