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                   technologyModulárny rozdeľovač DL ZON

Systém modulárnych rozdeľovačov DL ZON je optimálnym 
systémom na riešenie vykurovacích okruhov v kotolniach 
a výmenníkových staniciach. Rozdeľovače DL ZON boli 
navrhnuté ako modulárny systém s nasledovnými prvkami:
• rozdeľovač - zberač
• čerpadlové skupiny
• termohydraulický rozdeľovač
• rozdeľovač výkonu
• spojovacie prvky

Uvedené prvky systému modulárnych rozdeľovačov umož-
ňujú riešiť rozvod tepla v objektoch prehľadným spôsobom 
s minimálnymi nárokmi na priestor.
Modulárne rozdeľovače dodávame v dvoch štandardných 
vyhotoveniach:
• typ DL ZONx N – rozdeľovač - zberač bez čerpadlových 
 skupín (x - označuje počet zón)
• typ DL ZONx C – modulárny rozdeľovač vybavený   
 čerpadlovými skupinami

Technické parametre:
Primárna časť - vstup do rozdeľovača
• konštrukčný tlak: 6 - 16 bar
• konštrukčná teplota: 110 °C
• médium: voda

Sekundárna časť - strana zón
• konštrukčný tlak: 6 - 16 bar
• konštrukčná teplota: 110 °C
• médium: voda

Pre iné parametre média riešime návrh individuálne.

Výhody nasadenia rozdeľovačov:

• nízke investičné náklady
• zníženie prevádzkových nákladov a úspora energie
• vysoká životnosť a spoľahlivosť 
• individuálny prístup k návrhu stanice zabezpečujúci   
 optimálne riešenie
• bezobslužná prevádzka a jednoduchá údržba
• malé dispozičné rozmery
• stavebnicová konštrukcia umožňujúca prispôsobenie  
 požiadavkám zákazníka
• jednoduchá montáž
• záručný a pozáručný servis



ARMATÚRA

SNÍMAČ
TEPLOTY

TEPLOMER

ČERPADLO

FILTER

REGULAČNÁ
KLAPKA

VÝPUST.
KOHÚT

SPÄTNÁ
KLAPKA

ODVZDUŠNENIE G1/2"

ODKALENIE G1/2"

Rozdeľovač – zberač
Prvok sa používa ako rozdeľovač a zberač hmotnostného prietoku 
teplonosného média k jednotlivým odberným miestam. Tvoria ho dva 
konštrukčne a tepelne oddelené profily obdĺžnikového a kruhového prierezu, 
z ktorých vystupujú v jednej rovine hrdlá ukončené závitom resp. prírubou 
PN06. Hlavné vstupy rozdeľovača môžu byť variabilne orientované. 
Štandardne je rozdeľovač dodávaný s podperami na podlahu (možnosť voľby 
konzoly na stenu), výstupné hrdlá DN<=50 závitové, DN>50 príruba PN06.  
Vzhľadom na manipuláciu a dimenziu profilov doporučujeme pre celkovú 
dĺžku jedného modulu L < ~3.5 m.
Rozdeľovač - zberač sa detailnejšie špecifikuje pomocou Technického 
dotazníka DL ZON, ktorý je k dispozícii v Technickej príručke, na firemnom 
CD alebo na našej internetovej stránke.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné rozmery typovej rady 
rozdeľovačov - zberačov.

DN A H1 ~ LA
40 240 300 130
50 240 300 140
65 240 300 150
80 240 300 180

100 300 300 190
125 300 300 285

Svetlosť sa určí pomocou grafu č.1

Termohydraulický rozdeľovač THR
Slúži ako člen, ktorý na základe rozšírenia priemeru a s tým spojeným 
znížením rýchlosti prúdenia, na hranicu 0,25 m.s-1, docieli hydraulické 
oddelenie zdrojového (kotlového) okruhu od sekundárneho okruhu 
(rozdeľovač - zberač) a tým anulovanie nepriaznivých hydraulických vplyvov.
Ďalšie funkcie:
• odvzdušnenie
• odkalenie

DN D A B H1 H
50 133 350 300 400 950
65 159 450 390 450 1100
80 219 500 480 500 1300

100 273 550 600 500 1450
125 324 650 750 650 1850
150 400 800 900 700 2100

Typ (svetlosť) sa určí pomocou grafu č.3.
Špecifikácia: Typ THR-xx (DN)
  Izolácia

Čerpadlová skupina
Je prvkom systému rozdeľovačov, ktorý slúži ako zdroj kinetickej a tepelnej 
energie teplonosného média pre zónu, v ktorej je použitá. Poskytuje možnosť 
kontroly fyzikálnych parametrov a ich nastavenie na požadované hodnoty. 
Nachádza široké uplatnenie v kotolniach a strojovniach, kontajnerových 
jednotkách, domových a bytových vetveniach, ako aj vo výmenníkových 
staniciach. Dodáva sa v dvoch vyhotoveniach s reguláciou ekvitermickou a 
s reguláciou na konštantnú teplotu.
Čerpadlová skupina sa detailnejšie špecifikuje pomocou Technického 
dotazníka DL ZON, ktorý je k dispozícii v Technickej príručke, na CD alebo na 
webe www.decon.sk.
V nasledujúcej tabuľke sú uvedené základné rozmery typovej rady 
čerpadlových skupín.

DN ~ Li ~ H
25 200 1100
32 200 1100
40 220 1100
50 250 1200
65 280 1300
80 320 1400

Svetlosť sa určí pomocou grafu č.2



Rozdeľovač výkonu RVR
Prvok systému, ktorý rozdeľuje prietok teplonosnej látky pre väčší počet zón 
v kotolniach a strojovniach vyšších výkonov. Jeho zaradením medzi dva 
modulárne rozdeľovače sa dosiahne paralelný efekt rozdelenia výkonu, čo 
má za následok zmenšenie svetlosti rozdeľovačov - zberačov.

DN A B ~ Li ~ L
40 240 250 200 600
50 240 250 200 600
65 240 250 220 650
80 240 250 240 700

100 300 300 260 800
125 300 300 300 900

Svetlosť prívodov sa určí pomocou grafu č.1
Špecifikácia: Typ RVR-xx/xx,xx (DN/DN1,DN2)
  Izolácia

Rohová spojka RSR
Prvok, ktorý slúži pre pravouhlé spojenie modulárnych rozdeľovačov a ich 
príslušenstva v rámci priestorového usporiadania.

DN ~A
40 100
50 120
65 140
80 170

100 200
125 240

Špecifikácia: Typ RSR-xx (DN)
  Izolácia

Certifikáty a systém riadenia kvality:
Výmenníkové stanice DL ZON sú certifikované v Technickom skúšobnom 
ústave Piešťany podľa ustanovenia §21 zákona č. 90/1998 Z.z.
Výrobky firmy Decon s.r.o. spĺňajú požiadavky Technickej inšpekcie SR podľa 
nariadenia vlády č. 576/2002 Z.z. v znení neskorších predpisov.
Spoločnosť Decon má zavedený systém riadenia kvality podľa noriem ISO 
9001:2000 na vývoj, výrobu, montáž a servis tepelných a tlakových zariade-
ní.

Spracovanie dopytu zákazníka:
Naša spoločnosť navrhuje rozdeľovače na základe dopytu zákazníka. Pre  
návrh rozdeľovača „ušitého na mieru“ je optimálne vyplniť Technický dotazník 
DL ZON, v ktorom si zákazník určí parametre a výbavu rozdeľovača.
V prípade dodávky bez riadiaceho systému doporučujeme vyplniť Technický 
dotazník ELEKTRO, ktorý umožní presne navrhnúť vstupno-výstupné 
rozhrania snímačov a akčných členov technológie rozdeľovača pre potreby 
dodávateľa MaR.
Technické dotazníky sú k dispozícii v Technickej príručke, na firemnom CD, 
alebo na našej internetovej stránke.
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Graf č.1   Návrh svetlosti potrubia rozdeľovača - zberača a rozdeľovača výkonu:

Vynesením požadovaného výkonu na príslušnú krivku teplotného spádu určíme najbližšiu vyššiu svetlosť (DN) 
rozdeľovača - zberača alebo rozdeľovača výkonu.

Vynesením požadovaného výkonu na príslušnú krivku teplotného spádu určíme najbližšiu vyššiu svetlosť (DN) zóny.

Graf č.2   Návrh svetlosti potrubia zóny:

Graf č.3   Návrh svetlosti pripojenia termohydraulického rozdeľovača:

Vynesením požadovaného výkonu na príslušnú krivku teplotného spádu určíme najbližšiu vyššiu svetlosť (DN) 
termohydraulického rozdeľovača.
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