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Kompaktní rozdělovač a sběrač tvoří rozhraní
mezi  sekundárním  teplovodním  okruhem  zdroje  tepla  (výměníku,  kotle  apod.)  a  jednotlivými  větvemi
topného systému. Zdroj tepla je na KRS připojen buď přímo, nebo přes vyrovnávač dynamických tlaků (tzv.
"anuloid"). 

Oproti  klasickému provedení  rozdělovačů a sběračů znamená použití  KRS ve výměníkových stanicích,
kotelnách a strojovnách snížení nároků na prostor místností, usnadnění a zkrácení montážních prací, větší
přehlednost pro obsluhu a v neposlední řadě i snížení investičních nákladů.

Konstrukce
Těleso KRS je složeno ze dvou komor z ocelových trubek, umístěných za sebou. Přední komora tvoří

rozdělovač topné vody, zadní sběrač.
Napojovací hrdla jsou standardně do dimenze 2“ provedena z ocelových trubek závitových, ukončených

vnějším závitem, od dimenze DN 65 z ocelových trubek hladkých, ukončených přírubou PN 16 (kompatibilita
s ostatním potrubím). Hrdlo pro přípojku topné vody ze zdroje tepla je do rozdělovače zaústěno shora, hrdlo
zpětné vody ke zdroji tepla je zaústěno do sběrače zespoda nebo též shora (podle požadavků). 

Hrdla pro napojení topných větví na rozdělovači i sběrači vychází shora, takže výstupní a zpětné potrubí je
při čelním pohledu v zákrytu. Toto řešení vede v porovnání s kombinovanými rozdělovači a sběrači jiných
výrobců k výraznému zkrácení délky tělesa (cca o 40 %). Zároveň nedochází k zmenšení průřezu komory
rozdělovače průchodem hrdla ze sběrače. Komory rozdělovače a sběrače tak mají stejný průřez a uspořádání
hrdel  na  KRS  je  prakticky  libovolné.  Doporučuje  se  pouze  umístění  hrdel  pro  přípojku  od  zdroje  tepla
uprostřed tělesa KRS a topné větve uspořádat tak, aby odběry napravo a nalevo od přípojky byly přibližně
stejné (není to však podmínkou). Vedle hrdel pro napojení zdroje tepla a jednotlivých topných větví je KRS
vybaven závitovými hrdly 1/2“ pro instalaci vypouštěcích / plnících kohoutů.

Na stěně rozdělovače i  sběrače (z čelní  strany) je šikmo vzhůru umístěn návarek G1/2“ pro instalaci
termomanometru,  případně  dvojice  návarků  pro  samostatný  teploměr  a  manometr.   Šikmé umístění  je
voleno s ohledem na přehlednost prvků instalovaných na sběrači, který je v zákrytu s rozdělovačem.           

KRS je konstruován na provozní tlak PN 6.
Uvedený popis odpovídá standardnímu provedení KRS. Dle konkrétní objednávky je možno

navrhnout a vyrobit jiné provedení, včetně úhlového (tj. zalomení tělesa KRS).

Standardně jsou komory rozdělovače a sběrače vyrobeny z  bezešvých trubek z konstrukční oceli. Hrdla
do dimenze 2“ jsou z ocelových bezešvých trubek závitových ČSN 42 5710, od dimenze DN 65 z trubek
hladkých  ČSN 42 5715. Na objednávku je možno KRS vyrobit z nerez oceli, např. AISI 304 apod.

Výrobek  je  dodáván  s povrchovou  úpravou  základním  a  vrchním  nátěrem,  v případě  nerezového
provedení  bez  povrchové  úpravy.  Výrobek  je  tlakově  zkoušen  na  těsnost  a  nepropustnost  za  studena
zkušebním přetlakem 1,0 MPa.
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Technické parametry 

Dimenze KRS v závislosti na průtoku

DN komor sběrače a
rozdělovače Maximální průtok [m³/h]

Max. přenášený výkon při 
t=20°C (kW)

32 2,1 50
40 3,46 80
50 5,54 130
65 9,69 225
80 13,38 310
100 20 460
125 30,75 710
150 45 1035
200 85,2 1960
250 134,16 3090
300 189,73 4370

Na konkrétní objednávku je možno vyrobit KRS jiného průřezu, navržený na konkrétní průtok a požadované
dimenze hrdel.

Návrh

Rozměrové parametry KRS v závislosti na jeho dimenzi

DN komor
 sběrače a

rozdělovače
32 40 50 65 80 100 125 150 200 250 300

Rozměr B
[mm]

110 110 110 110 130 130 90+
1/2DN*

95+
1/2DN*

110+1/
2DN*

120+
1/2DN*

130+
1/2DN*

Rozměr C
[mm] 250 250 250 300 350 350 350 400 450 500 550

* Jedná se o DN prvního hrdla od daného kraje

Na konkrétní objednávku je možno vyrobit KRS jiného průřezu, navržený na konkrétní průtok a požadované
dimenze hrdel.

Doporučené minimální rozteče hrdel (rozměr „A“)

DIMENZE 1/2" 3/4" 1" 5/4" 6/4" 2" DN
65

DN
80

DN
100

DN
125

DN
150

DN
200

1/2" 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300 300
3/4" 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 300 300
1" 200 200 200 250 250 250 250 300 300 300 350 350

5/4" 250 250 250 250 250 250 300 300 300 350 350 350
6/4" 250 250 250 250 250 250 300 300 350 350 350 400
2" 250 250 250 250 250 250 300 300 350 350 350 400

DN 65 250 250 250 300 300 300 300 300 350 350 350 400
DN 80 300 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400
DN 100 300 300 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400
DN 125 300 300 300 350 350 350 350 350 350 350 400 400
DN 150 300 300 350 350 350 350 350 350 400 400 400 450
DN 200 300 300 350 350 400 400 400 400 400 400 450 450

Uvedené rozteče jsou orientační, vždy je nutno přihlédnout k velikosti  a uspořádání čerpadel, armatur a
servopohonů na  KRS.
Pro potřeby návrhu se užívá současně i „Tabulka technických parametrů“, viz kapitola „Technické parametry“ 
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Příklad provedení

Značení

   KRS  xxx . xx . x  (N)

Kompaktní rozdělovač a sběrač

Průměr tělesa

Jmenovitý tlak – PN

Upevnění 1 – konzole
2 – trubkové nohy

Materiál
bez ozn. – ocel tř. 11
N – ocel tř. AISI304

Příklad  :   Kompaktní  rozdělovač  a  sběrač  –  průměr  tělesa  100,
jmenovitý tlak PN 6, na trubkových nohou,  materiál – ocel tř. 11,
hrdla v pořadí zleva DN25, DN40, DN80, DN15, DN65: 

KRS 100.06.2 -  DN25, DN40, DN80, DN15, DN65
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V objednávce musí být uveden :

- název výrobku
- maximální průtočné množství, případně maximální přenášený výkon a teplotní spád topné vody
- jmenovitý tlak (je-li jiný než PN 6)
- maximální pracovní přetlak topné soustavy (otevírací tlak pojistných ventilů)
- schematický nákres KRS ze kterého je patrno :- uspořádání hrdel, jejich dimenze a délka

- rozteč hrdel
- provedení hrdel (přírubové, závitové) 
- u přírubových hrdel PN (je-li jiný než PN 6)
- umístění návarků pro teploměry a manometry
- celková délka KRS
- případné zalomení tělesa KRS 

- požadovaná výška spodní hrany tělesa KRS nad podlahou (v případě objednávky KSR na nohou nebo 
  s podpěrnými stojany).

Montáž, provoz, údržba
KRS je určen pro montáž do vodorovné polohy. Upevňuje se buď na stěnu pomocí konzol, nebo na

výškově  nastavitelné  stojany,  kotvené  k podlaze.  Výstupní  potrubí  nesmí  KRS  namáhat  ohybovým
momentem. Proto je vhodné potrubí kotvit např. do stropu nebo na stěny.

V rámci montáže ÚT je třeba KRS opatřit tepelnou izolací odpovídající tloušťky.  

Výrobce
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