
MODULÁRNÍ
SYSTÉM
IVAR.MODUSYS

Kód Typ Rozměr Specifikace Skříň Cena
K7522TO2 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 2cestný  P1 / N1 3 547 Kč
K7522TO3 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 3cestný P2 / N2 4 276 Kč
K7522TO4 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 4cestný P2 / N2 4 830 Kč
K7522TO5 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 5cestný P3 / N3 5 417 Kč
K7522TO6 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 6cestný P3 / N3 6 020 Kč
K7522TO7 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 7cestný P3 / N3 6 579 Kč
K7522TO8 IVAR.K 7522 TO 1” × EK 8cestný P3 / N3 7 171 Kč

Modulární rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS

 � rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS je určena pro instalace  
v systémech teplovodního podlahového vytápění / chlazení

 � zajišťuje rozvod otopné vody do jednotlivých otopných smyček  
a je plně osazena potřebnými regulačními a uzavíracími armaturami

 � modulární systém umožňuje dle potřeby jednoduché, rychlé  
a spolehlivé rozšíření rozdělovací sestavy do maximálního  
počtu 14 modulů v místě realizace

 � barevné zajišťovací spony pro identifikaci rozdělovače / sběrače  
zabraňují pootočení a rozpojení jednotlivých modulů

 � sestava je vyrobena z polymerního materiálu (PA66)  
a kvalitní mosazi

 � maximální odolnost vůči působení koroze

Platnost od 15. 8. 2022

AKCE 
2022

od 3 547 Kč



Váš prodejce

Výrobce nenese odpovědnost za eventuální chyby nebo nepřesnosti v obsahu tohoto katalogu a vyhrazuje 
si právo uplatnit na své výrobky kdykoliv a bez upozornění všechny nezbytné úpravy dle technických nebo 
obchodních požadavků. Fotografie jsou ilustrační. Aktuální ceny najdete vždy na www.ivarcs.cz.

Velvarská 9, Podhořany 
277 51 Nelahozeves II 
Česká republika

tel.: +420 315 785 211-2 
e-mail: info@ivarcs.cz 
www.ivarcs.cz

Veškeré uvedené ceny jsou v Kč bez DPH.

Set rozšiřujícího modulu

 � set obsahuje vstupní modul s regulačním průtokoměrem  
s rozsahem nastavení 1 až 5l / min a vratný modul s uzavíracím 
 ventilem ON / OFF s možností instalace elektrotermické hlavice 

 � barevná zajišťovací spona zabraňuje pootočení a rozpojení  
modulů, identifikuje rozdělovač / sběrač

 � připojovací rozměr Eurokonus (3/4“ EK)
 � materiál polymer PA66, mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

658 Kč

723 Kč
Koncová sada

 � modul obsahuje T kus, automatický odvzdušňovací ventil,  
napouštěcí / vypouštěcí ventil a teploměr

 � připojovací rozměr 1“ na ploché těsnění
 � materiál polymer PA66, mosaz CW617N, O-kroužek EPDM

Indikátor průtoku

Regulační průtokoměr

Matice 

Modul rozdělovače

Zátka

Upevňovací konzoly

Modul sběrače

Adaptérové připojení

Automatický odvzdušňovací ventil

Koncový připojovací modul

Upevňovací konzoly

Připojovací šroubení

Napouštěcí / vypouštěcí ventil

Kód Typ Specifikace Cena
K7500TO IVAR.7500 TO 1“ 658 Kč

Kód Typ Specifikace Cena
KC7535E1 IVAR.KC 7535 E 1“ 723 Kč

Rozdělovací sestava IVAR.MODUSYS může být napájena otopnou vodou z levé nebo z pravé strany jednoduchým způsobem obrácením vstupního modulu. 
Možnost použití svěrných šroubení s připojovacím rozměrem 3 / 4” EK (Eurokonus), obdobně jako u mosazných rozdělovačů. Všechny rozdělovací sestavy jsou 

tlakově testovány, aby byla zajištěna jejich maximální spolehlivost. K dispozici v předem smontovaných a testovaných sestavách.


