
Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Варіанти комплектації системи з 2 джерелами тепла (газовий + пілетний котел):

Комплектація 2.1.

Джерело тепла Особливості джерела тепла

Газовий конденсаційний
котел

Газовий конденсаційний котел потужністю до 44 кВт з 
вбудованим насосом

Контролер котла забезпечує погодозалежне керування 
та режим нагріву ГВП, має датчик гідравлічного 
розділювача

Пілетний котел

Пілетний котел потужністю до 35 кВт

Контролер котла керує котловим насосом та забезпечує 
нагрів ГВП

Контури Особливості контура

Гаряче водопостачання
Бойлер з теплообмінником. Нагрів ГВП забезпечується
обома котлами, для коректної роботи треба 
налаштувати режими ГВП в обох котлах

2 х контури радіаторного
опалення/теплої підлоги

Контури зі змішуванням, тип контура та варіант 
керування вибираються в меню контролера OFC-4M для 
кожного контура окремо

Для кожного контура вибираються свої погодозалежні 
графіки, режими “ЄКО”, та інші режими роботи

Доступні варіанти керування для радіаторного опалення:

• погодозалежне керування
• постійна температура
• керування по температурі 

приміщення

Доступні варіанти керування для теплої підлоги:

• погодозалежне керування
• постійна температура
• керування по температурі підлоги

На кожний контур можна додатково під’єднати 
кімнатний термостат

                /

+

/

Прямий контур опалення 
(бассейн, радіаторне 
опалення)

Контролер OFC-4M керує роботою насоса враховуючи 
показники датчиків температури групи та режим 
“Зіма”/”Літо”

На контур можна додатково під’єднати кімнатний 
термостат



Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

Особливості та переваги схеми

• Схема не потребує додаткового контролера для керування роботою котлів

• Забезпечується нагрів бойлера ГВП від 2-х котлів

• Не потрібні додаткові датчики для керування змішувальними насосними групами (датчики 
входять в базовий комплект групп серії ОТМ)

• Максимально компактне розміщення обладнання економить місце на стіні

Опис роботи обладнання:

• Насосна група з термостатичним клапаном (OTB-WP-25-06-01 №13  )забезпечує роботу котлового 
контура пілетного котла та захист зворотньої лінії котла від низької температури

• Газовий котел працює по погодозалежному графіку, та вмикається тоді, коли температура на 
гідравлічному розділювачі нижче необхідної

• Насос прямої групи ГВП (OTM-WP-25-06 № 12 ) працює по сигналу від обох котлів
• Робота контурів № 14, 15, 16 - забезпечується контролером OFC-4M
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Для систем з декільками джерелами тепла Готові рішення

1. Котел газовий конденсаційний
2. Датчик температури гідравлічного розділювача (постачальник котла)
3. Датчик вуличної температури (постачальник котла)
4. Датчик температури бака ГВП (постачальник котла)
5. Пілетний котел
6. Датчик температури бака ГВП (постачальник котла)
7. Бойлер ГВП з теплообмінником

Групи без насосів

№ Опис Артикул Ціна роздрібна, Євро з ПДВ

8 Контролер 4-х контурів опалення з погодозалежним регулюванням OFC-4M 199,00

9 Датчик вуличної температури OS-W-P 21,00

10 Колектор з гідравлічним позділювачем на 3 контури з накидними
гайками в ізоляції ЕРР 50g/l

ОКС-КР-2-3-НГ-і 240,00

11 Колектор на 3 контури з накидними гайками в ізоляції ЕРР 50g/l ОКС-К-3-3-НГ-і 173,00

12 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури ОTH-0-25-00 149,00

13 Змішувальна група з термостатичним 3-х ходовим клапаном 55 С, в
ізоляції ЕРР 50 g/l

ОTB-0-25-00-10 189,00

14 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х
точковим керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією

температури

ОTМ-0-25-00-10 305,00

15 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х
точковим керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією

температури

ОTМ-0-25-00-10 305,00

16 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури ОTH-0-25-00 149,00

17 Реле насоса ГВП 2-х котлів OFC-K2-W 47

18 Гільза для датчика температури L=50mm OFA-50-10F 9,00

19 Комплект кріплення до колектора ОКК-3-і 15,80

20 Комплект кріплення до колектора ОКК-3-і 15,80

РАЗОМ 1 817,60

Насосні групи з насосами енергозберігаючими насосоми WILO Para 25-6

№ Опис Артикул Ціна роздрібна, Євро з ПДВ

8 Контролер 4-х контурів опалення з погодозалежним регулюванням OFC-4M 199,00

9 Датчик вуличної температури OS-W-P 21,00

10 Колектор з гідравлічним позділювачем на 3 контури з накидними
гайками в ізоляції ЕРР 50g/l

ОКС-КР-2-3-НГ-і 240,00

11 Колектор на 3 контури з накидними гайками в ізоляції ЕРР 50g/l ОКС-К-3-3-НГ-і 173,00

12 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури
В комплекті з енергозберігаючим насосом 

WILO Para 25-6

ОTH-WP-25-06 287,00

13 Змішувальна група з термостатичним 3-х ходовим клапаном 55 С, в
ізоляції ЕРР 50 g/l

В комплекті з енергозберігаючим насосом 
WILO Para 25-6

ОTB-WP-25-06-10 327,00

14 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х
точковим керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією

температури
В комплекті з енергозберігаючим насосом 

WILO Para 25-6

ОTМ-WP-25-06-10 443,00

15 Змішувальна група з 3-х ходовим клапаном та привідом 230В з 3-х
точковим керуванням , в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією

температури
В комплекті з енергозберігаючим насосом 

WILO Para 25-6

ОTМ-WP-25-06-10 443,00

16 Пряма група в ізоляції ЕРР 50 g/l, з електронною індікацією температури
В комплекті з енергозберігаючим насосом 

WILO Para 25-6

ОTH-WP-25-00 287,00

17 Реле насоса ГВП 2-х котлів OFC-K2-W 47

18 Гільза для датчика температури L=50mm OFA-50-10F 9,00

19 Комплект кріплення до колектора ОКК-3-і 15,80

20 Комплект кріплення до колектора ОКК-3-і 15,80

РАЗОМ 2 507,60


