
Naše fi rma působí v oboru přípravy teplé vody a vytápění 
od roku 1923. U systému Maxi S - sek je využito našich 
mnohaletých zkušeností jako záruky pro jistý a provozně 
spolehlivý chod výměníkové stanice.

Promyšlená funkce 
Maxi S - sek je předávací stanice ÚT a TV 
pro nízkotlaké systémy. Je určena zvláště pro ohřev teplé vody 
při připojení do sekundárních systémů dálkového vytápění, 
případně za parní výměník nebo plynovou kotelnu. Stanice 
nalézá své hlavní uplatnění při rekonstrukcích sídlišť, kde jsou 
stávající čtyřtrubkové rozvody nahrazovány decentralizovaným 
ohřevem TV v objektech a směšováním v okruhu ÚT. 
V systémech s velkými nárazovými odběrovými špičkami 
TV, nebo při nedostatečném příkonu je vhodné stanici 
kombinovat s akumulačním zásobníkem. Tak lze TV ohřívat 
bez negativního špičkového zatěžování primární sítě CZT. 
Jednotlivé komponenty jsou technicky propočítány a navrženy 
jako funkční celek. Zařízení je smontováno ve výrobním 
závodě, při instalaci se napojují jen vstupní a výstupní hrdla.

Maxi S - sek
Tlakově závislá kompaktní předávací stanice

Výhody, které Maxi S - sek přináší uživatelům:
•   vysoká hospodárnost při minimálních tepelných 
     ztrátách díky kvalitní izolaci výměníku a zásobníku,
•   široké rozmezí tepelných výkonů,
•   minimální riziko vzniku usazenin vápníku,
     na teplosměnných plochách výměníku díky teplotě topné 
     vody max. 65 °C na vstupu do výměníku TV a rychlé 
     regulaci,
•   přehledné uspořádání komponentů umožňující snadnou   
     obsluhu stanice,
•   maximální vychlazení topného média díky vysoce 
     výkonnému deskovému výměníku,
•   dlouhá životnost díky použití potrubí z nerezu a čerpadel
     z bronzu na straně TV,
•   snadné umístění a montáž v objektech díky malým 
     rozměrům.



Maxi S - sek 2V 
Tlakově závislá kompaktní předávací stanice s dvoucestnými regulačními ventily

Primární část:
1.1  uzavírací kulový kohout
1.2  soupr. pro měření tlaku
1.3  teploměr 
1.4  filtr
5.5  uzavírací kohout vyp.
11.1  zpětná klapka
11.2  reg. diferenčního tlaku
11.3  teploměr 
11.4    fakturační měřič tepla
11.5   uzavírací kulový kohout

Okruh ÚT:
2.1  reg. ventil s pohonem
2.2  uzavírací kulový ventil
2.3  zpětná klapka
4.1  snímač teploty
4.4  čerpadlo okruhu ÚT
4.5  filtr
4.6  manometr 0 - 6 bar
4.7  teploměr
4.10 uzavírací kohout
4.11  uzavírací kohout
4.12  zpětná klapka

Okruh TV:
6.1 reg. ventil s pohonem
6.2  mixážní čerpadlo
6.3  rozlišovací měřič tepla
6.4  zpětná klapka
7  výměník Alfa Laval CB
8.1a  snímač teploty
8.1b  havarijní snímač  
 teploty
8.2  teploměr 
8.3a  uzavírací kohout
8.4  uzavírací kohout
9.1  zpětná klapka

9.2  čerp. nabíjení   
 zásobníku
9.3a  uzavírací kohout
9.3b  zpětná klapka
9.3c  pojistný ventil
9.3d  filtr
9.3e  vodoměr SV
9.4  uzavírací kohout
9.5  manometr 0 - 10 bar
9.7  pojistný ventil
10.1  čerpadlo cirk. TV
10.3a  uzavírací kohout
10.3b  zpětný ventil
10.3d  filtr
10.4  uzavírací kohout vyp.
12  zásobník TV

Stanice může být navržena ve verzích v závislosti na typu 
aplikace:

Maxi S - sek 2V
Výkonová regulace stanice je pomocí dvoucestných 
regulačních ventilů. Tento způsob zapojení je vhodný  
pro aplikace, kde se dispoziční tlak v primární síti v místě 
připojení pohybuje nad 20 kPa. Pro běžné bytové odběry lze 
ohřev TV řešit průtokově.

Maxi S - sek 2V-2st
Výkonová regulace stanice je pomocí dvoucestných 
regulačních ventilů s využitím tepelné energie vratky z okruhu 
ÚT pro předehřev studené vody pro ohřev TV. Tento způsob 

zapojení maximálně využívá tepelnou energii obsaženou  
v primárním médiu. 

Při vysokém vychlazení primárního média ve dvou stupních, 
se snižují oběhová množství a tepelné ztráty v primárních 
rozvodech. Stanice je vhodná pro aplikace, kde se dispoziční 
tlak v primární síti v místě připojení pohybuje nad 40 kPa. 

Maxi S - sek 3V
Výkonová regulace stanice je pomocí trojcestných regulačních 
ventilů. Tento způsob zapojení je vhodný pro aplikace,  
kde se dispoziční tlak v primární síti v místě připojení pohybuje 
v rozmezí od –20 kPa do +20 kPa. 
Pro běžné bytové odběry lze ohřev TV řešit průtokově.

Schéma zapojení

Obecně platí, že vybavení stanice je vždy přizpůsobeno konkrétním požadavkům zákazníka. Návrh je bezplatně 
prováděn našimi pracovníky v krátkém časovém intervalu. Kontaktujte nás.



Popis funkce - Maxi S - sek 2V

Primární modul
Přes vstupní uzavírací armaturu 1.1 vstupuje primární médium 
do technologie předávací stanice. Filtr 1.4 zabraňuje vniknutí 
mechanických nečistot do předávací stanice. Parametry 
primárního média lze měřit manometrovou soupravou 1.2 
a teploměrem 1.3. Souprava na měření tlaku 1.2 umožňuje 
měření tlaku v různých místech primárního okruhu pomocí 
jednoho manometru. Lze měřit tlak na přívodu a zpátečce, 
tlakovou ztrátu resp. zanesení filtru, tlakové nastavení 
regulátoru dif. tlaku. Tímto způsobem je eliminován počet  
a vlastní chyba manometrů. Na zpátečce primáru je osazen 
regulátor diferenčního tlaku 11.2. Dále je zde možno osadit 
fakturační měřič tepla 11.4. Množství tepla pouze pro okruh 
TV lze měřit měřičem 6.3. Havarijní uzavření zpátečky primáru 
zajišťuje zpětná klapka 11.1. Teplota zpátečky primáru je 
měřena teploměrem 11.3. Primární okruh je ukončen ruční 
uzavírací armaturou 11.5. 

Okruh ÚT 
Teplota vody v rozvodech ÚT je regulována dvoucestným 
regulačním ventilem s elektropohonem 2.1. Teplota vody  
v okruhu ÚT je měřena čidlem 4.1. Okruh ÚT lze uzavřít 
pomocí ručního ventilu 2.2. Často  se tato funkce využívá  
v období mimo topnou sezónu.
       Otopná voda z domovního okruhu ÚT vstupuje do 
výměníkové stanice přes uzavírací armaturu 4.10. Teplota je 
měřena pomocí teploměru 4.7. Filtr 4.5 zabraňuje vniknutí
mechanických nečistot do technologie předávací stanice. 
Nucený oběh topné vody ve vytápěném objektu je zajištěn 

jedním, případně sestavou čerpadel 4.4. Okolo čerpadla je 
možno osadit uzavírací armaturu 4.11 a zpětnou klapku 4.12. 
Tyto armatury jsou nutné v případě instalace vyššího počtu 
čerpadel.
       Teplota a tlak otopné vody vstupující do domovních 
rozvodů ÚT jsou měřeny teploměrem 4.7 a manometrem 4.6. 
Okruh ÚT je ukončen uzavírací armaturou 4.10.

Okruh TV 
Teplota TV je regulována dvoucestným regulačním ventilem  
s elektropohonem 6.1. Pohon je standardně navrhován  
s havarijní funkcí. 
       Nucený oběh topné vody je zajištěn čerpadlem 6.2.  
V okruhu tohoto čerpadla je možno osadit rozlišovací měřič 
tepla 6.3. Teplota TV je snímána na výstupu z výměníku čidlem  
pro rychlé regulační trasy 8.1a. Pro zlepšení regulace lze 
využít čidlo 9.8, které snímá teplotu po smíchání SV a cirk. TV. 
Pokles teploty signalizuje zvýšený odběr TV. V okruhu mezi 
výměníkem a zásobníkem je možno osadit uzavírací armaturu 
8.3a. Studená voda vstupuje do stanice přes uzavírací 
armaturu 9.3a, filtr 9.3d a zpětný ventil 9.3b. Pojistný ventil 
9.3c chrání okruh TV před překročením přetlaku 1MPa. Tlak 
studené vody je měřen manometrem 9.5. Vodoměrem 9.3e  
a dopočítáním přes teplotní spád (10 – 55 °C) lze určit 
množství tepla potřebného pro ohřev TV. 
       Cirkulace TV vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 
10.3a, filtr 10.3d a zpětný ventil 10.3b. Cirkulace je zajištěna 
čerpadlem 10.1.
       Cirkulace se studenou vodou se nasává do nabíjecího 
okruhu čerpadlem 9.2, které nabíjí akumulační zásobník 12. 
Teploměry 8.2 slouží pro vizuální kontrolu teploty TV. 

Typ
Výkon 

ÚT 
(kW)

Výkon 
TV 

(kW)

Ekv. 
počet 

b.j.

      Rozměry stanice Připojovací dimenze

délka A 
(mm)

výška B 
(mm)

šířka C 
(mm)

Primár 
(DN)

ÚT 
(DN)

TV 
(DN)

SV  
(DN)

cirk.TV 
(DN)

   Maxi S - sek 2V 150/130 150 130 20 1300 1350 700 50 50 40 32 25

    Maxi S - sek 2V 250/190 250 190 40 1400 1400 750 65 65 50 40 32

    Maxi S - sek 2V 350/240 350 240 58 2050 1500 900 65 65 50 40 32

    Maxi S - sek 2V 450/290 450 290 75 2200 1550 950 80 80 50 50 40

    Maxi S - sek 2V 550/330 550 330 93 2250 1550 1000 80 80 65 50 40

    Maxi S - sek 2V 650/370 650 370 108 2650 1550 1100 80 100 65 50 50

    Maxi S - sek 2V 850/450 850 450 142 2700 1900 1200 100 100 65 65 50

Rozměry a standardní výkony Maxi S - sek 2V

Maxi S - sek 2V - dispozice



Primární část:
1.1  uzavírací kulový kohout
1.2  soupr. pro měření tlaku
1.3  teploměr 
1.4  filtr
5.5  uzavírací kohout vyp.
11.1  zpětná klapka
11.2  reg. diferenčního tlaku
11.3  teploměr 
11.4    fakturační měřič tepla
11.5   uzavírací kulový kohout

Maxi S - sek 2V-2st 
Tlakově závislá kompaktní předávací stanice s dvoustupňovou přípravou TV

2.5

Okruh ÚT:
2.1  reg. ventil s pohonem
2.2  uzavírací kulový kohout
2.3 zpětná klapka
2.4 snímač teploty 
2.5 rozlišovací měřič tepla
4.1  snímač teploty
4.4  čerpadlo okruhu ÚT
4.5  filtr
4.6  manometr 0 - 6 bar
4.7  teploměr
4.10 uzavírací kohout
4.11  uzavírací kohout
4.12  zpětná klapka

Okruh TV:
6.1 reg. ventil s pohonem
7  výměník Alfa Laval CB
8.1a  snímač teploty
8.1b  havarijní snímač teploty
8.2  teploměr 
8.3a  uzavírací kohout
9.3a  uzavírací kohout
9.3b  zpětná klapka
9.3c  pojistný ventil
9.3d  filtr
9.3e vodoměr SV
9.5  manometr 0 - 10 bar
9.6  vodoměr SV
10.1  čerpadlo cirk. TV
10.3a  uzavírací kohout
10.3d  filtr
10.4  uzavírací kohout vyp.

Schéma zapojení

Popis funkce - Maxi S - sek 2V-2st

Primární modul
Přes vstupní uzavírací armaturu 1.1 vstupuje primární médium 
do technologie předávací stanice. Filtr 1.4 zabraňuje vniknutí 
mechanických nečistot do předávací stanice. Parametry 
primárního média lze měřit manometrem 1.2 a teploměrem 
1.3. Dále je zde možno osadit fakturační měřič tepla 11.4. 
Havarijní uzavření zpátečky primáru zajišťuje zpětná klapka 
11.1. Teplota zpátečky primáru je měřena teploměrem 11.3. 
Primární okruh je ukončen ruční uzavírací armaturou 11.5. 

Okruh ÚT 
Teplota vody v rozvodech ÚT je regulována dvoucestným 
regulačním ventilem s elektropohonem 2.1. Teplota vody  
v okruhu ÚT je měřena čidlem 4.1. 

Otopná voda z domovního okruhu ÚT vstupuje  
do výměníkové stanice přes uzavírací armaturu 4.10. Teplota 
je měřena pomocí teploměru 4.7. Filtr 4.5 zabraňuje vniknutí 
mechanických nečistot do technologie předávací stanice.
Nucený oběh topné vody ve vytápěném objektu je zajištěn 
jedním, případně sestavou čerpadel 4.4. 



Teplota a tlak otopné vody vstupující do domovních rozvodů 
ÚT jsou měřeny teploměrem 4.7 a manometrem 4.6. Okruh ÚT 
je ukončen uzavírací armaturou 4.10.
 
Okruh TV 
• Předehřev TV
Primární médium, které předalo tepelnou energii okruhu 
ÚT je zavedeno do deskového výměníku 7, kde předehřívá 
studenou vodu a tím předá svou zbytkovou tepelnou energii. 
Teplota zpátečky primárního média se potom pohybuje kolem  
35 - 40 °C v závislosti na odběru TV.
• Dohřev TV
Požadovaná teplota TV je regulována dvoucestným 
regulačním ventilem s elektropohonem 6.1. Pohon je 
standardně navrhován s havarijní funkcí. Studená voda 
vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 9.3a, filtr 9.3d  

a zpětný ventil 9.3b Pojišťovací ventil 9.3c chrání okruh TV 
před překročením přetlaku 1 MPa. Tlak studené vody je měřen 
manometrem 9.5. Vodoměrem 9.3e a dopočítáním přes teplotní 
spád (10 – 55 °C) lze určit množství tepla potřebného  
pro ohřev TV.

K předehřáté studené vodě se ve spodní části deskového 
výměníku přimíchává cirkulace TV. Cirkulace TV vstupuje  
do stanice přes uzavírací armaturu 10.3a, filtr 10.3d, zpětný 
ventil 10.3b. Cirkulace je zajištěna čerpadlem 10.1. Teplota TV je 
snímána na výstupu z výměníku čidlem pro rychlé regulační trasy 
8.1a. 

Teploměr 8.2 slouží pro vizuální kontrolu teploty TV. Výstup TV je 
ukončen uzavírací armaturou 8.3a.

Typ
Výkon 

ÚT 
(kW)

Výkon 
TV 

(kW)

Ekv. 
počet 

b.j.

      Rozměry stanice Připojovací dimenze

délka A 
(mm)

výška B 
(mm)

šířka C 
(mm)

Primár 
(DN)

ÚT 
(DN)

TV  
(DN)

SV  
(DN)

cirk.TV 
(DN)

   Maxi S - sek 2V-2st 150/130 150 130 20 1300 1350 700 50 50 40 32 25

   Maxi S - sek 2V-2st 250/190 250 190 40 1400 1400 750 65 65 50 40 32

   Maxi S - sek 2V-2st 350/240 350 240 58 2050 1500 900 65 65 50 40 32

   Maxi S - sek 2V-2st 450/290 450 290 75 2200 1550 950 80 80 50 50 40

   Maxi S - sek 2V-2st 550/330 550 330 93 2250 1550 1000 80 80 65 50 40

   Maxi S - sek 2V-2st 650/370 650 370 108 2650 1550 1100 80 100 65 50 50

   Maxi S - sek 2V-2st 850/450 850 450 142 2700 1900 1200 100 100 65 65 50

Maxi S - sek 2V-2st - dispozice

Rozměry a standardní výkony Maxi S - sek 2V-2st



Primární část:
1.1  uzavírací kulový kohout
1.2  soupr. pro měření tlaku
1.3  teploměr
1.4  filtr
5.5  uzavírací kohout vyp.
11.1  zpětná klapka
11.2  reg. diferenčního tlaku
11.3  teploměr 
11.4    fakturační měřič tepla
11.5   uzavírací kulový kohout

Okruh TV:
6.1 reg. ventil s pohonem
6.2  mixážní čerpadlo
6.3  rozlišovací měřič tepla
7  výměník Alfa Laval CB
8.1a  snímač teploty
8.1b  havarijní snímač teploty
8.2  teploměr 
8.3a  uzavírací kohout
8.4  uzavírací kohout
9.1  zpětná klapka
9.2  čerp. nabíjení zásobníku
9.3a  uzavírací kohout
9.3b  zpětná klapka
9.3c  pojistný ventil
9.3d  filtr
9.4  uzavírací kohout
9.5  manometr 0 - 10 bar
9.6  vodoměr SV
9.7  pojistný ventil
10.1  čerpadlo cirk. TV
10.3a  uzavírací kohout
10.3d  filtr
10.4  uzavírací kohout vyp.
12  zásobník TV

Okruh ÚT:
2.1  reg. ventil s pohonem
2.2  uzavírací kulový ventil
4.1  snímač teploty
4.4  čerpadlo okruhu ÚT
4.5  filtr
4.6  manometr 0 - 6 bar
4.7  teploměr
4.10 uzavírací kohout
4.11  uzavírací kohout
4.12  zpětná klapka

Maxi S - sek 3V
Tlakově závislá kompaktní předávací stanice s trojcestnými regulačními ventily

Schéma zapojení

Popis funkce - Maxi S - sek 3V

Primární modul
Přes vstupní uzavírací armaturu 1.1 vstupuje primární médium 
do technologie předávací stanice. Filtr 1.4 zabraňuje vniknutí 
mechanických nečistot do předávací stanice. Parametry 
primárního média lze měřit manometrem 1.2 a teploměrem 
1.3. Souprava na měření tlaku 1.2 umožňuje měření tlaku 
v různých místech primárního okruhu pomocí jednoho 
manometru. Lze měřit tlak na přívodu a zpátečce, tlakovou 
ztrátu resp. zanesení filtru, tlakové nastavení regulátoru  
dif. tlaku. Tímto způsobem je eliminován počet a vlastní chyba 
manometrů. 

Na zpátečce primáru je osazen regulátor diferenčního tlaku 
11.2. Dále je zde možno osadit fakturační měřič tepla 11.4. 
Množství tepla pouze pro okruh TV lze měřit měřičem 6.3. 
Havarijní uzavření zpátečky primáru zajišťuje zpětná klapka 
11.1. Teplota zpátečky primáru je měřena teploměrem 11.3. 
Primární okruh je ukončen ruční uzavírací armaturou 11.5.  

Okruh ÚT 
Teplota vody v rozvodech ÚT je regulována třícestným 
regulačním ventilem s elektropohonem 2.1. Teplota vody  
v okruhu ÚT je měřena čidlem 4.1. Otopná voda z domovního 
okruhu ÚT vstupuje do výměníkové stanice přes uzavírací 
armaturu 4.10b. Teplota je měřena pomocí teploměru 4.7.  
Filtr 4.5 zabraňuje vniknutí mechanických nečistot do 
technologie předávací stanice. Nucený oběh topné vody ve 
vytápěném objektu je zajištěn jedním, případně sestavou 



čerpadel 4.4. Okolo čerpadla je možno osadit uzavírací 
armaturu 4.11 a zpětnou klapku 4.12. Tyto armatury jsou nutné 
v případě instalace vyššího počtu čerpadel. Teplota a tlak 
otopné vody vstupující do domovních rozvodů ÚT jsou měřeny 
teploměrem 4.7 a manometrem 4.6. Okruh ÚT je ukončen 
uzavírací armaturou 4.10.

Okruh TV 
Teplota TV je regulována třícestným regulačním ventilem  
s elektropohonem 6.1. Pohon je standardně navrhován 
s havarijní funkcí. Nucený oběh topné vody je zajištěn 
čerpadlem 6.2. V okruhu tohoto čerpadla je možno osadit 
rozlišovací měřič tepla 6.3. Teplota TV je snímána na výstupu  
z výměníku čidlem pro rychlé regulační trasy 8.1a. Pokles 
teploty signalizuje zvýšený odběr TV. V okruhu mezi 
výměníkem a zásobníkem je možno osadit uzavírací armaturu 
8.3a.  

Studená voda vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 
9.3a, filtr 9.3d a zpětný ventil 9.3b. Pojistný ventil 9.3c chrání 
okruh TV před překročením přetlaku 1MPa. Tlak studené vody 
je měřen manometrem 9.5. Vodoměrem 9.3e a dopočítáním 
přes teplotní spád (10 – 55 °C) lze určit množství tepla 
potřebného pro ohřev TV.

Cirkulace TV vstupuje do stanice přes uzavírací armaturu 
10.3a, filtr 10.3d a zpětný ventil 10.3b. Cirkulace je zajištěna 
čerpadlem 10.1.

Cirkulace se studenou vodou se nasává do nabíjecího 
okruhu čerpadlem 9.2, které nabíjí akumulační zásobník 12. 
Teploměry 8.2 slouží pro vizuální kontrolu teploty TV. 

Maxi S - sek 3V - dispozice

Typ
Výkon 

ÚT 
(kW)

Výkon 
TV 

(kW)

Ekv. 
počet 

b.j.

      Rozměry stanice Připojovací dimenze

délka A 
(mm)

výška B 
(mm)

šířka C 
(mm)

Primár 
(DN)

ÚT 
(DN)

TV  
(DN)

SV  
(DN)

cirk.TV 
(DN)

   Maxi S - sek 3V 150/130 150 130 20 1300 1350 700 50 50 40 32 25

   Maxi S - sek 3V 250/190 250 190 40 1400 1400 750 65 65 50 40 32

   Maxi S - sek 3V 350/240 350 240 58 2050 1500 900 65 65 50 40 32

   Maxi S - sek 3V 450/290 450 290 75 2200 1550 950 80 80 50 50 40

   Maxi S - sek 3V 550/330 550 330 93 2250 1550 1000 80 80 65 50 40

   Maxi S - sek 3V 650/370 650 370 108 2650 1550 1100 80 100 65 50 50

   Maxi S - sek 3V 850/450 850 450 142 2700 1900 1200 100 100 65 65 50

Rozměry a standardní výkony Maxi S - sek 3V
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