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Grupuri de pompare și accesorii - HEAT LINE

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.101.10.025.00 1” fără pompă 1 589.10

HET.101.10.025.02GF 1” pompă Grundfos 
Alpha2L 25-60

1 1,620.00

HET.101.10.025.02WI 1” pompă Wilo
Yonos Pico 25/1-6

1 1,651.95

HET.101.10.025.03WI 1” pompă Wilo
Yonos Para 25/6

1 2,242.60

Grup de pompare UK fără circuit de amestec HuchEnTEC®UK Standard

Setul conține următoarele:
• Pompă de recirculare de 180 mm (la varianta cu pompe)
• Doi robineți cu bilă echipat cu termometru de contact integrat
• Clapetă de reținere inclusiv obturator de aer în retur
• Robinet cu bilă sub pompă
• Izolație EPP
• Armături de conectare
• Consolă de montaj
• Totul asamblat complet și testat

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Racord superior: filet interior 1”
• Racord inferior: filet exterior 1.1/2”
• Distanța dintre osii: 125 mm
• Dimensiuni (H x W x D): 420 x 250 x 255 mm
• Material garnituri: PTFE (teflon) fără azbest
• Temperatura de lucru: până la 110⁰C
• Presiune de lucru: 6 bar

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.101.20.025.00 1” fără pompă 1 844.40

HET.101.20.025.02GF 1” pompă Grundfos 
Alpha2L 25-60

1 1,923.75

HET.101.20.025.02WI 1” pompă Wilo
Yonos Pico 25/1-6

1 1,951.65

HET.101.20.025.03WI 1” pompă Wilo
Yonos Para 25/6

1 2,057.00

Grup de pompare MK cu circuit de amestec HuchEnTEC®MK Standard

Setul conține următoarele:
• Pompă de recirculare de 180 mm (la varianta cu pompe)
• Doi robineți cu bilă echipat cu termometru de contact integrat
• Clapetă de reținere inclusiv obturator de aer în retur
• Robinet cu bilă sub pompă
• Vană de amestec cu 3 căi
• Izolație EPP
• Armături de conectare
• Consolă de montaj
• Totul asamblat complet și testat

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Racord superior: filet interior 1”
• Racord inferior: filet exterior 1.1/2”
• Distanța dintre osii: 125 mm
• Dimensiuni (H x W x D): 420 x 250 x 255 mm
• Material garnituri: PTFE (teflon) fără azbest
• Temperatura de lucru: până la 110⁰C
• Valoare kvs: 7.4

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.109.02.230.50L 230V / 50 Hz 1 786.30

Servomotor pt grup de pompare MK cu circuit de amestec HuchEnTEC®SERVO StandardPlusPremium

Specificații tehnice: cablu de montaj de 2m, timp de acționare: 140 s, cuplu de acționare: 5Nm, gama temperatură 20 ... 80⁰C, cu exploatare manuală de 
urgență și cu indicarea vizuală a poziției, senzor de temperatură cu adaptor și cablu de conectare de 1m

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.109.02.230.30L 230V / 50 Hz 1 434.00

Specificații tehnice: cablu de montaj de 2m, timp de acționare: 140 s, cuplu de acționare: 5Nm, cu exploatare manuală de urgență și cu indicarea vizuală a 
poziției
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Grupuri de pompare și accesorii - HEAT LINE

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.102.20.025.00 1” fără pompă 1 1,570.50

HET.102.20.025.02GF 1” pompă Grundfos 
Alpha2L 25-60

1 2,223.50

HET.102.20.025.02WI 1” pompă Wilo
Yonos Pico 25/1-6

1 2,445.74

Grup de pompare MKTE cu circuit de amestec HuchEnTEC®MKTE Standard

Descriere produs:
• Grupul de pompare (MKTE) cu vană de amestec cu 3 căi și bypass reglabil continuu este proiectat  expres pentru circuite de încălzire în pardoseală. Tem-

peratura circuitului de tur se reglează utilizând vana de amestec cu 3 căi. Cu ajutorul bypass-ului reglabil apa din circuitul de retur este amestecată cu cea 
din circuitul de tur și astfel se mărește volumul de apă care circulă în circuitul de încălzire. Termostatul de contact oferă posibilitatea limitării temperaturii 
de siguranță. La depășirea temperaturii din circuitul de tur, pompa se oprește.

• Grupul de pompare MKTE  este ajustabil electronic,  utilizând servomotor  în 3 căi  (230V~, 50 Hz), incluzând control al temperaturii circuitului de tur (in-
terval de reglare 20-80°C) și senzor de temperatură instalat în robinetul cu bilă de pe circuitul tur. Variante cu sau fără pompă de recirculare Wilo / Grund-
fos (EL 180 mm) cu cablu de conectare, 2 robineți cu bilă cu 3 căi (unul cu supapă de sens), două termometre de contact, vană cu 3 căi, cap termostatic cu 
senzor (interval de reglare 25-50 ° C), termostat de contact, suport de perete, conductă de retur, izolație EPP, toate complet asamblate.

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Racord superior: filet interior 1”
• Racord inferior: filet exterior 1.1/2”
• Distanța dintre osii: 125 mm
• Dimensiuni (H x W x D): 500 x 250 x 255 mm
• Material garnituri: PTFE (teflon) fără azbest
• Temperatura de lucru: până la 110⁰C / 60⁰C în unitatea de amestec
• Presiunea de lucru: 6 bar
• Valoare kvs: 9.7

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.103.20.025.00 1” fără pompă 1 1,570.50

HET.103.20.025.02GF 1” pompă Grundfos 
Alpha2L 25-60

1 2,152.80

Grup de pompare MKRE cu circuit de amestec HuchEnTEC®MKRE StandardPlusPremium

Descriere produs:
• Grupul de pompare (MKTE) cu vană de amestec cu 3 căi și bypass reglabil continuu este proiectat  expres pentru circuite de încălzire în pardoseală. Tem-

peratura circuitului de tur se reglează utilizând vana de amestec cu 3 căi. Cu ajutorul bypass-ului reglabil apa din circuitul de retur este amestecată cu cea 
din circuitul de tur și astfel se mărește volumul de apă care circulă în circuitul de încălzire. Termostatul de contact oferă posibilitatea limitării temperaturii 
de siguranță. La depășirea temperaturii din circuitul de tur, pompa se oprește.

• Grupul de pompare MKTE  este ajustabil electronic,  utilizând servomotor  în 3 căi  (230V~, 50 Hz), incluzând control al temperaturii circuitului de tur (in-
terval de reglare 20-80°C) și senzor de temperatură instalat în robinetul cu bilă de pe circuitul tur. Variante cu sau fără pompă de recirculare Wilo / Grund-
fos (EL 180 mm) cu cablu de conectare, 2 robineți cu bilă cu 3 căi (unul cu supapă de sens), două termometre de contact, vană cu 3 căi, cap termostatic cu 
senzor (interval de reglare 25-50 ° C), termostat de contact, suport de perete, conductă de retur, izolație EPP, toate complet asamblate.

Specificații tehnice:
• Racord superior: filet interior 1”
• Racord inferior: filet exterior 1.1/2”
• Distanța dintre osii: 125 mm
• Dimensiuni (H x W x D): 420 x 250 x 255 mm
• Material garnituri: PTFE (teflon) fără azbest
• Temperatura de lucru: până la 110⁰C
• Presiunea de lucru: 6 bar
• Valoare kvs: 9.7
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Grupuri de pompare și accesorii - HEAT LINE

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.106.01.025.00 DN 25 fără magnet 1 880.66

HET.106.01.032.00 DN 32 fără magnet 1 919.73

Separator hidraulic până la 70 kW HuchEnTEC®SEP Standard

Descriere produs:
• Pompele de recirculare cu eficiență ridicată cu rotoare magnetice pot 

atrage în plus nămol,rugină și magnetită. Această murdărie se formează în 
toate sistemele de încălzire care conțin componente metalice, lucru care 
împiedică sistemul să funcționeze în mod corespunzător.

• Preselectorul hidraulic asigură o durată de viață lungă pentru fiecare sis-
tem de încălzire, deoarece elimină cele mai frecvente cauze de eșec prin 
cele 3 funcții ale sale: 

• butelie de egalizare
• separator de aer
• captator nămol.  

• Preselectorul colectează nămol și magnetită în mod specific într-un punct 
central în sistemul de încălzire. Acest lucru înseamnă că murdăria poate 
fi îndepărtată simplu din circuit  în timpul întreținerii și service-ului, asig-
urând funcționarea optimă și protejarea sistemului.

• Preselectorul este compatibil cu toate grupurile de pompare și distribui-
toarele.

PlusPremium

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.105.02.032.01 2 căi 1 620.45

HET.105.03.032.01 3 căi 1 823.71

HET.105.04.032.01 4 căi 1 1,052.46

HET.109.01.032.01 consolă distribuitor 1 117.9

Distribuitor pt grupuri de pompare până la 70 kW HuchEnTEC®DIS Standard

Descriere produs:
• Distribuitor pentru grupuri de pompare, standard, până la 70 kW, pentru  3, 5 sau 7 circuite de încălzire, cu izolație EPP, cu respectiv 2, 3 sau 4 perechi de 

conectare  sus și jos (pot fi de asemenea utilizate conexiuni mai joase), pentru montarea grupurilor de pompare, potrivite pentru grupuri cu conectare pe 
țeavă.

• Pentru utilizare cu cazane cu pompă integrată, există variante cu izolarea hidraulică între circuitul de tur și retur, în cazul în care oricare dintre circuitele de 
încălzire are o cerință minimă sau maximă.

• Distribuitoare din oțel inoxidabil, pentru 2 sau 3 circuite de încălzire. Circuite tur și retur separate termic,  cu izolație EPS.

PlusPremium

Specificații tehnice:
• Conexiune consumator căldură (deasupra): Racord cu olandez 1 1/2“ filet 

interior
• Conexiune producător căldură (sub): 2 racorduri 1 1/2“ filet exterior 

pentru conectare cazan, 
• Celelalte conexiuni sunt închise cu capace.
• Distanță axială : 125 mm
• Putere : max. 70 kW. ∆T=20 K
• Temperatură maximă : 110°C
• Presiune maximă: 6 bar
• Se livrează cu racordurile și șuruburile necesare conectării. Suportul de 

perete (opțional) se comandă  separat.
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Grupuri de pompare și accesorii - HEAT LINE

Cod Produs Variantă Buc/Amb RON/buc

HET.16101.1 MK MK cu motor și pompă 1 4,222.64

HET.16102.1 UK MK cu motor și pompă 1 4.094.18

HET.16103.1 UK UK cu pompă 1 3,636.00

HET.16101.1.0 MK MK cu pompă, fără motor 1 4,222.64

HET.16102.1.0 UK MK cu pompă, fără motor 1 4.094.18

Grup de pompare MINIMIX HuchEnTEC®MKTE Standard

Setul conține următoarele:
• Unitate compactă pentru două circuite de încălzire  identice sau diferite 

(UK / MK), cu o putere de 20 kW pe fiecare circuit de încălzire, cu pompe 
de înaltă eficiență, cu distribuitor reglabil  hidraulic (comutabil  între 
presiune standard și diferențială), complet asamblată în fabrică, testată și 
izolată termic.

• Opțiuni de conectare pentru senzori de temperatură, supapă de sens pe 
tur, senzor în robinetul cu bilă de pe tur și distribuitor, termometru pe 
robinetul cu bilă (ca și mâner) pe tur și retur.

• Diverse configurații posibile (2 UK, UK / MK sau 2 MK; cu pompă Grundfos 
sau Wilo, cu / fără servomotor), cu posibilitatea de conectare a unui 
circuit de încălzire suplimentar de exemplu  pentru puffer.

PlusPremium

Specificații tehnice:
• DN 20
• Putere maximă pe fiecare circuit: 20 kW (dT=10K)
• Conexiune cazan: 1”, distanța dintre racorduri 270 mm
• Conexiune circuite: 3/4”, distanța dintre racorduri 90 mm
• Dimensiuni (H x W x D): 460 x 410 x 260 mm
• Material garnituri: PTFE (teflon) fără azbest
• Temperatura de lucru: până la 110⁰C
• Presiuena de lucru: 6 bar
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