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Sinus HydroFixx este unul dintre cele mai inovatoare 
sisteme de distribuție a apei calde, deoarece funcționarea sa 
este dovedită științific și există  mii de sisteme Sinus 
HydroFixx în funcțiune în toată Europa. 
Sinus HydroFixx a fost îmbunătățit continuu de-a lungul 
anilor. În timp ce Sinus HydroFixx a fost instalat, la 
început, în instalații de puteri termice de până la 50 kW, în 
prezent este folosit cu succes în instalații termice cu o 
putere termică de peste 2 MW.

Distribuția optimă a apei, decuplarea hidraulică, un 
sistem de conectare opțional „Tichelmann” și circuite de 
încălzire situate unul lângă altul într-o configurație de 
economisire a spațiului sunt doar câteva caracteristici 
care vorbesc în favoarea utilizării unui Sinus HydroFixx. 
Sinus HydroFixx a primit premiul pentru inovație în 
domeniul tehnicii al statului Renania de Nord-Vestfalia

Sinus HydroFixx
Succesul unei inovații
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Durch die wissenschaftliche Belegbarkeit der Funktion,
sowie aufgrund vieler tausend tadellos funktionierender
Anlagen europaweit, gehört der Sinus HydroFixx mit zu
den innovativsten Neuerungen der Heizungswasservertei-
lung. Gutes kann so einfach sein.
Im Laufe der Jahre wurde der Sinus HydroFixx permanent
weiterentwickelt. Wurden vor Jahren noch Kleinanlagen
bis 50 kW mit Sinus HydroFixx ausgestattet, laufen heut-
zutage Anlagen mit einer Leistung über 10 MW einwand-
frei über den Sinus HydroFixx.

Optimale Wasserverteilung, tadellose hydraulische Ent-
kopplung, zudem ein mögliches Anbindungssystem nach
„Tichelmann“ bei direkt und platzsparend nebeneinander
angeordneten Heizkreisen sind nur einige Aspekte die für
den Einsatz des Sinus HydroFixx sprechen.
Die Entwicklung des Sinus HydroFixx ist so bahnbrechend,
dass sie mit dem Innovationspreis des Landes NRW aus-
gezeichnet wurde.

Sinus HydroFixx
Der Erfolg einer Innovation
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HydroFixx – Distribuitor-colector cu separator hidraulic încorporat

Economie de spațiu

Economie de spațiu

• Formă compactă cu separatorul hidraulic așezat 
orizontal sub distribuitor-colector

• Decuplarea hidraulică optimă între circuitele 
primare și secundare prin intermediul separatorului

• Cerință de spațiu foarte mică.
• Nu există probleme hidraulice când sunt mai 

multe circuite de încălzire
• Timp de asamblare extrem de scurt, deoarece nu este 

necesară executarea unei conexiuni între 
distribuitor-colector și separatorul hidraulic

• Compatibil cu toate centralele termice în 
condensare

Avantajele 
folosirii HydroFixx

Distribuitor-colector cu Separator Hidraulic

Distribuitor-colector cu Separator Hidraulic HydroFixx

HydroFixx
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Este o unitate compactă care combină avantajele dispunerii 
două câte două a conexiunilor circuitelor de încălzire 
dintr-un distribuitor-colector compact realizând economie 
de spațiu, cu integrarea unui separator hidraulic. 
Distribuitorul-colector Sinus prezintă două camere 
alăturate tur/retur separate de un perete despărțitor 
sinusoidal. La Sinus HydroFixx, două deschideri ale 
separatorului hidraulic, dispus sub distribuitor-colector, 
conduc în camerele tur/retur menționate anterior. Întrucât 
aceste deschideri sunt situate aproape de capacele laterale 
ale corpului compact, întregul conținut de apă al 
separatorului hidraulic poate fi utilizat ca volum tampon 
pentru timpi de răspuns mai lungi ai sistemului de control 
la echilibrarea hidraulică.
Funcția esențială a separatorului hidraulic în sistemele de 
încălzire este de a asigura decuplarea hidraulică între 
circuitul cazanului și circuitul de consum. În special, în 
cazul în care debitul volumic ale consumatorilor de căldură 
este diferit de debitul volumic al generatorului termic, 
separatorul hidraulic este soluția ideală pentru a elimina 
operațiunile de comutare hidraulică defectă.
n separatoarele hidraulice încorporate vertical, stratificarea 
temperaturii apare datorită diferenței de temperatură și, ca 
urmare, a unei diferențe de densitate. Această stare 
continuă atât timp cât nu are loc nici o amestecare. Cu 
toate acestea, fenomenul descris are loc numai în sistemele 
de încălzire, în condiții de încărcare completă. Prin 
urmare, astăzi, stratificarea temperaturii nu este plasată la o 
valoare crescută.

Când se utilizează cazane cu condensare, 
în general, o parte din apa de retur este 
adăugată la debitul secundar pentru a 
menține temperatura de retur a cazanului 
scăzută pentru utilizarea efectului 
condensului.

În consecință, separatorul hidraulic este întotdeauna acționat printr-o 
operație by-pass, prevenind orice stratificare termică. În consecință, nu mai 
este imperativ să pozițiem separatorul hidraulic pe verticală, întrucât 
câmpurile de forță de acolo (flotabilitatea și forța de gravitație) nu pot 
influența forța de curgere din cauza admisiei deliberate. Pe baza acestor 
cunoștințe, separatoarele hidraulice pot fi construite vertical sau orizontal, 
fără a afecta funcția principală de decuplare hidraulică.

Aceste considerente au fost luate în calcul pentru 
dezvoltarea Sinus HydroFixx realizându-se astfel o 
componentă de sistem extrem de flexibilă la instalare.

Pentru ca Sinus HydroFixx să funcționeze în regim 
laminar, este necesar să se prevadă o dimensionare 
specifică cerințelor corpurilor de bază și o poziționare 
corespunzătoare a orificiilor de intrare și ieșire între 
separatorul hidraulic și distribuitor-colector. Ca și în 
cazul separatoarelor hidraulice verticale, conexiunile 
integrate sunt proiectate într-un mod în care condițiile 
de curgere laminară să prevaleze. În consecință, zona 
secțiunii transversale a separatorului hidraulic trebuie să 
fie un multiplu al secțiunii transversale a conductei de 
alimentare (tur cazan). Respectarea acestor criterii în 
faza de proiectare asigură atât buna funcționare a 
unității de încălzire, cât și realizarea echilibrării 
hidraulice a sistemului.

Cameră retur - colector

Cameră tur - distribuitor

Separator Hidraulic

Schemă
Funcționare
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Gama de produse

Tip
Debit
volumic
[m³/h]

Distanță
racorduri

[mm]

Putere termică
la ΔT 20 K

[kW]

Conexiune
generator termic

Conexiune
circuite încălzire

Nr. circuite 
încălzire

80/80 3 125 70
1 ½“ filet 
exterior 

1 ½“
racord olandez 2 la 4

120/80 7 125 160
2“ filet
exterior 

1 ½“
racord olandez 2 la 4

Tip
Debit

volumic
[m³/h] [mm]

la ΔT 20 K
[kW]

120/120 7.0 200 sau 250 160 DN 65 DN 50 de la 2 în sus

160/160 10,8 250 sau 300 250 DN 80 DN 65

180/180 17,2 250, 300, 350 400 DN 100 DN 80

200/200 25,8 250, 300, 350 600 DN 125 DN 100

280/320 53,8 300 sau 350 1250 DN 150 DN 125

300/350 68,8 300 sau 350 1600 DN 150 DN 125

400/400 90 variabilă 2100 DN 150 DN 150

450/450 150 3500 DN 200 DN 200

500/550 194 4500 DN 250 DN 250

Tip
[m³/h] [mm] [kW]

80/80 3 125 70 1 ½“ filet exterior
1 ½“

racord olandez

120/80 6,5 125 160 2“ filet exterior
1 ½“

racord olandez

Tip
[m³/h]

Presiune
de operare

Temperatură 
de operare Conexiune Suitable for

80/60 3 max. 4 bar max. 110°C 2x G 1 ½“
HydroFixx 80/60 și toate 

distribuitoarele-colector mici

120/80 7 max. 4 bar max. 110°C
1x Rp 2“ sus,
1x R 2“ jos

Modelele din această gamă de 
produse sunt proiectate pentru 
montarea rapidă pe grupele de 
pompe standard

Versiunea mare a HydroFixx 
este proiectată pentru a se 
potrivi cu aplicația specifică. 
Sunt posibile și tipuri de 
modele personalizate

MonoFixx poate fi folosit pentru a 
transforma distribuitoarele-colector 
simple, mici, în separatoare 
hidraulice! Condițiile hidraulice 
optime se găsesc în toate stările de 
funcționare.

Cutia de întreținere permite 
separarea magnetitei în timpul 
funcționării. Sistemul dvs. de 
încălzire vă va răsplăti cu o durată 
de viață mai lungă!

Distanță
racorduri

Putere termică Conexiune
generator termic

Conexiune
circuite încălzire

Nr. circuite 
încălzire

de la 2 în sus

de la 2 în sus

de la 2 în sus

de la 2 în sus

de la 2 în sus

de la 2 în sus

de la 2 în sus

variabilă

variabilă

de la 2 în sus

Conexiune
generator termic

Conexiune
circuite încălzire

Distanță
racorduri la ΔT 20 K

Putere termicăDebit
volumic

Debit
volumic

HydroFixx 120/80 și toate 
distribuitoarele-colector mici
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Combinație perfectă
HydroFixx cu separare magnetită

Datorită secțiunii transversale mari și a vitezei de curgere 
scăzute asociate, zona din mijloc al separatorului hidraulic 
orizontal încorporat în HydroFixx este punctul ideal 
pentru îndepărtarea nămolurilor și separarea magnetitei. 
Doar prin dezvoltarea consecventă a modelelor HydroFixx 
este acum posibilă combinarea mai multor tehnologii în 
cadrul unei singure componente. Permiteți modelelor dvs. 
HydroFixx să aibă grijă de fiabilitate sistemului folosind  
opțiunea de separare a magnetitei. 
Sistemul dvs. de încălzire vă va răsplăti cu o viață de 
funcționare deosebit de lungă!

Nu vă mulțumiți cu mai puțin!

Cartuș cu tjă magnetică pentru reținerea magnetitei

• Echilibrarea hidraulică și separarea nămol / 
magnetită pot fi combinate într-o singură 
componentă

• Economisiți costuri, deoarece nu este necesară o 
separare suplimentară a magnetitei

• Construcția compactă permite utilizarea optimă 
a spațiului

• Fiabilitate ridicată atunci când funcționează 
sistemul dvs. de încălzire

Avantaje
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Domenii de aplicare
Sinus HydroFixx combină multe caracteristici pozitive 
într-o singură componentă. Separatorul hidraulic integrat 
asigură decuplarea hidraulică optimă a circuitului 
generatorului termici de la circuitele de consum, iar 
distribuitorul-colectorul compact Sinus plasat orizontal, 
deasupra, prin gruparea în aliniament superior sau lateral, 
două câte două, a conexiunilor către consumatori, oferă o 
configurație de economisire a spațiului circuitelor de 
încălzire.

Dezvoltat pentru distribuție hidraulică în clădiri, în special 
pentru utilizarea în sisteme cu un singur generator termic, 
HydroFixx este soluția optimă pentru configurațiile 
combinate și cu economii de spațiu. Un sistem cu două sau 
mai multe circuite de încălzire nu necesită resurse 
suplimentare de instalare și nici spațiu suplimentar. 
Creșterea temperaturii de retur este prevenită dacă unitatea 
de condensare are un control cu reglarea debitului volumic 
a părții primare.

Sinus HydroFixx înregistrează temperatura de 
alimentare a sistemului și o compară cu temperatura de 
alimentare a generatorului termic. În acest fel, se pot 
deduce condițiile de debit volumetric în separatorul 
hidraulic, iar viteza pompei de circulație integrate în 
sistem este ajustată în consecință.

Aceste avantaje justifică folosirea HydroFixx în 
proiectele de instalații termice. Economisirea timpului 
de asamblare, decuplarea hidraulică și necesarul de 
spațiu minimizat au un impact deosebit de pozitiv 
asupra costurilor de echipare și a eficienței instalației 
termice a clădirii. 

Sinus HydroFixx, proiect pentru o putere termică de 9 MW Sinus HydroFixx cu 2 circuite de încălzire
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Opțiuni de conectare

Dimensionare

Caracteristici pozitive suplimentare ale distribuitorului-
colector compact Sinus deschid o multitudine de opțiuni de 
conectare. Acestea permit plasarea liniilor de tur și de retur a 
generatorului termic în partea de jos sau alternativ unul 
lângă celălalt sau la ambele capete, pe aliniamentul superior 
al distribuitorului-colector. În toate variantele, se realizează 
decuplarea hidraulică optimă.

Pentru a oferi o funcționalitate optimă, Sinus HydroFixx trebuie să respecte anumite criterii de proiectare. 
De o importanță deosebită este dimensionarea corectă a corpului distribuitor-colector și a celor 2 camere 
de tur retur care rezultă din acesta pentru a se asigura că predomină condiții de curgere laminară sau 
constantă, cu pierderi de presiune scăzute chiar și sub sarcină maximă.

Lichidul curge întotdeauna prin distribuitor-colector în fluxul 
constant. 

Debitul volumic este regulat și astfel disponibilitatea apei de 
încălzire este garantată în întregul sistem. Prin urmare, se poate 
aplica și o conexiune de tip „Tichelmann”.
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SINUS HYDROFIXX

To operate the Sinus HydroFixx smoothly, it is

necessary to provide a requirement-specific

dimensioning of the base bodies and a proper

positioning of the inlet and outlet openings between

the junction and manifold. 

As with vertical hydronic junctions, integrated junctions

are designed in a way that laminar flow conditions

prevail. Consequently, the cross-sectional area of

the junction must be a multiple of the feed pipe 

cross section. Observing these criteria during the

design phase ensures both the smooth operation of 

the heating unit and the flawless functioning of the

hydraulic system.

5.2 Configuration

Secțiunea centrală a vectorilor 
de viteză

1,5

1,0

0,5

0,0

[m/s]

Circuit secundar de încălzire 1

To provide optimum functionality, the Sinus HydroFixx

must comply with certain design criteria. Of primary 

importance is the correct dimensioning of the junction

body and the chamber sizing resulting therefrom to

ensure that predominantly laminar or steady flow

conditions with low pressure loss prevail even under

full load.
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SINUS HYDROFIXX

ature Zone Applications 
with Multivalent Heating Systems

The increasing number of multivalent system

types characterized by differently tempered

generators/consumers places high demands on

the management of the medium. Various temperature

levels are to be used as effectively as possible 

where required. Pressure losses need to be minimized.

Whenever condensing boilers are used in combination

with a heat pump on the generation side or a CHP

(combined heat and power plant) with a peak load

boiler is to supply the necessary heat, the Sinus HydroFixx

is the best choice. Optimum thermal and hydraulic

functionality of the system is achieved through a

proper, temperature-dependent arrangement of the

connectors of both heat generators and consumers.

Additional positive features of the Sinus compact

manifold open up a multitude of connection options.

They allow placing the boiler flow and return lines

from below or alternately next to each other or at 

both ends of the manifold. In all events, optimum

hydraulic decoupling is warranted.

The medium always flows through the manifold in

cocurrent flow. Regular flow rates and thus the

availability of heating water are guaranteed

throughout the system. Therefore, a ‘Tichelmann’-

type connection can also be applied.

5.3 Connection Options

Boiler flow

Boiler
return

Boiler flow

Boiler return

Retur generator
termic

Tur generator
termic

CHP with peak load boiler 
on the primary side, 
heating circuits with 
different temperature
levels (static heating, 
floor heating) on the 
secondary side

Static heating  1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating  2
(45°/35°)

Feed
(Calorific value)

(65°/45°)

Feed
(CHP)

(70°/50°)

Sinus Hydrofixx

CHP Condensing
boiler
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6. Multiple T
with Multivalent Heating Systems

The increasing number of multivalent system

types characterized by differently tempered

generators/consumers places high demands on

the management of the medium. Various temperature

levels are to be used as effectively as possible 

where required. Pressure losses need to be minimized.

Whenever condensing boilers are used in combination

with a heat pump on the generation side or a CHP

(combined heat and power plant) with a peak load

boiler is to supply the necessary heat, the Sinus HydroFixx

is the best choice. Optimum thermal and hydraulic

functionality of the system is achieved through a

proper, temperature-dependent arrangement of the

connectors of both heat generators and consumers.

Additional positive features of the Sinus compact

manifold open up a multitude of connection options.

They allow placing the boiler flow and return lines

from below or alternately next to each other or at 

both ends of the manifold. In all events, optimum

hydraulic decoupling is warranted.

The medium always flows through the manifold in

cocurrent flow. Regular flow rates and thus the

availability of heating water are guaranteed

throughout the system. Therefore, a ‘Tichelmann’-

type connection can also be applied.

5.3 Connection Options

Boiler flow

Boiler
return

Boiler
return

Boiler flow

CHP with peak load boiler 
on the primary side, 
heating circuits with 
different temperature
levels (static heating, 
floor heating) on the 
secondary side

Static heating  1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating  2
(45°/35°)

Feed
(Calorific value)

(65°/45°)

Feed
(CHP)

(70°/50°)

Sinus Hydrofixx

CHP Condensing
boiler

9

SINUS HYDROFIXX

6. Multiple Temperatur
with Multivalent Heating Systems

The increasing number of multivalent system

types characterized by differently tempered

generators/consumers places high demands on

the management of the medium. Various temperature

levels are to be used as effectively as possible 

where required. Pressure losses need to be minimized.

Whenever condensing boilers are used in combination

with a heat pump on the generation side or a CHP

(combined heat and power plant) with a peak load

boiler is to supply the necessary heat, the Sinus HydroFixx

is the best choice. Optimum thermal and hydraulic

functionality of the system is achieved through a

proper, temperature-dependent arrangement of the

connectors of both heat generators and consumers.

Additional positive features of the Sinus compact

manifold open up a multitude of connection options.

They allow placing the boiler flow and return lines

from below or alternately next to each other or at 

both ends of the manifold. In all events, optimum

hydraulic decoupling is warranted.

The medium always flows through the manifold in

cocurrent flow. Regular flow rates and thus the

availability of heating water are guaranteed

throughout the system. Therefore, a ‘Tichelmann’-

type connection can also be applied.

5.3 Connection Options

Boi
r

Boiler flow

Boiler return

Boiler
return

Boiler flow

CHP with peak load boiler 
on the primary side, 
heating circuits with 
different temperature
levels (static heating, 
floor heating) on the 
secondary side

Static heating  1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating  2
(45°/35°)

Feed
(Calorific value)

(65°/45°)

Feed
(CHP)

(70°/50°)

Sinus Hydrofixx

CHP Condensing
boiler

Retur generator
termic

Tur generator
termic

Retur generator
termic

Tur generator
termic

Circuit secundar de încălzire 2

Circuit primar de încălzire
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heating & cooling systems 9

HydroFixx

Rücklauf- und Vorlaufstrom können in der Hydraulischen
Weiche zusammenlaufen, ohne dass sich die Kreisläufe
gegenseitig beeinflussen. 

Die unteren Diagramme zeigen die jeweils geeignete Bau-
größe für den entsprechenden Wasserdurchsatz bzw. die
entsprechende Wärmeleistung.

Im Leistungsbereich < 7m³/h kann auf fertige Bauteile
zurückgegriffen werden, welche mit allen Standard-
Pumpengruppen bestückt werden können (Siehe Seite 
5 oben). 

Im Leistungsbereich > 7m³/h werden die Stutzenanordnun-
gen der Heizkreise gem. der Möglichkeiten und Vorgaben 
der örtlichen Gegebenheiten vorgenommen, sodass der Si-
nus HydroFixx als platzsparende Verteiler-Weicheneinheit
optimal im Heizungsraum integriert werden kann.

W
as

se
rd

ur
ch

sa
tz

 [
m

3 /
h]

Wärmeleistung [kW]

30

25

20

15

10

5

0

120

100

80

60

40

20

0
0 075 500 1.000 1.500 2.000 2.500 3.000150 225 300 375 450 525 600

Sinus 
HydroFixx 
80/80

Sinus 
HydroFixx 
120/120

Sinus 
HydroFixx 
160/160

Sinus
HydroFixx 
180/180

Sinus
HydroFixx 
300/350

Sinus
HydroFixx
200/200

Sinus
HydroFixx
400/400

ΔT=5K ΔT=5KΔT=10K ΔT=10KΔT=15K ΔT=15K

ΔT=20K ΔT=20K

Auswahldiagramm Sinus HydroFixx

Tur și returul pot converge în separatorul hidraulic fără 
nicio interferență a circuitelor. Graficele de mai jos arată 
dimensiunile corespunzătoare pentru debitele volumice de 
apă și puterea termică.

8

SINUS HYDROFIXX

Flow and return may converge in the hydronic junction
without any interference of the circuits.

The charts below show the appropriate sizes for 
particular water flow rates and heat capacities.

In the capacity range < 7m³/h, prefabricated
components are available which can be equipped
with all standard pump groups (see page 4, left figure).

In the capacity range > 7m³/h, the connector
arrangements of the heating circuits are made
according to local conditions and requirements
ensuring that the Sinus HydroFixx can be optimally
integrated in the boiler room as a space-saving 
junction unit.

Diagrama de selecție Sinus HydroFixx
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HydroFixx 
80/80

Sinus 
HydroFixx 
120/120

Sinus 
HydroFixx 
160/160

Sinus
HydroFixx 
180/180

Sinus
HydroFixx 
300/350

Sinus
HydroFixx
200/200

Sinus
HydroFixx
400/400

ΔT = 5 K ΔT = 5 KΔT = 10 K ΔT = 10 KΔT = 15 K ΔT = 15 K

ΔT = 20 K ΔT = 20 K

Pentru debit volumic < 7 m³/h, sunt disponibile 
componente prefabricate care pot fi echipate cu toate 
grupele de pompe standard (vezi pagina 5, figura de sus).

Pentru debit volumic > 7 m³/h, conexiunile circuitelor 
de încălzire sunt realizate în conformitate cu condițiile și 
cerințele locale, asigurându-se că Sinus HydroFixx poate 
fi integrat optim în camera tehnica cu generatorul 
termic, ca unitate de distribuție hidraulică care 
economisește spațiu.
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SINUS HYDROFIXX

Condensing boiler combined with solar energy plant on the primary side, heating 
circuits with different temperature levels (static heating, floor heating) on the 
secondary side

Încălzire statică 1
(60°/40°)

Încălzire statică 2
(60°/40°)

Încălzire în 
pardoseală 1

(45°/35°) (45°/35°)
Tur/retur  

(Instalație solară)
(60°/40°)

Tur/retur
(Cazan în condensare)

(60°/40°)

Sinus Hydrofixx

Cazan în
condensare

Instalație solară

Combination of condensing boiler, heat pump and solar energy plant on the 
primary side, heating circuits with different levels (static heating, floor heating) 
on the secondary side

Static heating 1
(55°/35°)

Static heating 2
(55°/35°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating 2
(45°/35°)

Feed
(Solar energy plant)

(65°/40°)Feed
(Calorific value)

(65°/40°)

Solar energy plant

Sinus Hydrofixx

Heat pump Condensing 
boiler

Feed 
(Heat pump)

(45°/35°)

CHP and buffer battery with charge and discharge function on 
the primary side, heating circuits with different temperature 
levels (static heating, floor heating) on the secondary side

Static heating 1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating 2
(45°/35°)

Feed (CHP)
(70°/40°)

CHP

Sinus HydroFixx

Charge/discharge 
(buffer storage)

(65°/40°)

Cazan în condensare combinat 
cu instalația de energie solară pe 
partea primară, circuite de 
încălzire cu diferite niveluri de 
temperatură (încălzire statică, 
încălzire prin pardoseală) pe 
partea secundară.

CHP cu cazan de încărcare la vârf 
pe partea primară, circuite de 
încălzire cu diferite niveluri de 
temperatură (încălzire statică, 
încălzire prin pardoseală) pe 
partea secundară.

Numărul din ce în ce mai mare de tipuri de sisteme multivalente, caracterizate de generatoare / consumatori cu temperaturi 
diferite, solicită soluții complexe de management al instalației termice. 
Diferite niveluri de temperatură trebuie utilizate cât mai eficient acolo unde este necesar. Pierderile de presiune trebuie să fie 
reduse la minimum. 
Ori de câte ori se utilizează, pentru realizarea puterii termice necesare, cazane de condensare în combinație cu o pompă de 
căldură sau cu un CHP (centrală termică și electrică combinată) cu un cazan de încărcare la vârf, Sinus HydroFixx este cea mai 
bună alegere pentru distribuția hidraulică a instalației.
Funcționalitatea termică și hidraulică optimă a sistemului de distribuție hidraulică este obținută printr-o dispunere 
corespunzătoare, funcție de temperatură, al conectorilor generatoarelor de căldură și ale consumatorilor.

Aplicații
Aplicații cu zone multiple de temperatură 
cu sisteme de încălzire multivalente
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6. Multiple Temperature Zone Applications 
with Multivalent Heating Systems

The increasing number of multivalent system

types characterized by differently tempered

generators/consumers places high demands on

the management of the medium. Various temperature

levels are to be used as effectively as possible 

where required. Pressure losses need to be minimized.

Whenever condensing boilers are used in combination

with a heat pump on the generation side or a CHP

(combined heat and power plant) with a peak load

boiler is to supply the necessary heat, the Sinus HydroFixx

is the best choice. Optimum thermal and hydraulic

functionality of the system is achieved through a

proper, temperature-dependent arrangement of the

connectors of both heat generators and consumers.

Additional positive features of the Sinus compact

manifold open up a multitude of connection options.

They allow placing the boiler flow and return lines

from below or alternately next to each other or at 

both ends of the manifold. In all events, optimum

hydraulic decoupling is warranted.

The medium always flows through the manifold in

cocurrent flow. Regular flow rates and thus the

availability of heating water are guaranteed

throughout the system. Therefore, a ‘Tichelmann’-

type connection can also be applied.

5.3 Connection Options

Boiler flow

Boiler
return

Boiler flow

Boiler return

Boiler
return

Boiler flow

CHP with peak load boiler 
on the primary side, 
heating circuits with 
different temperature
levels (static heating, 
floor heating) on the 
secondary side

Încălzire statică 1
(60°/40°)

Încălzire statică 2
(60°/40°)

Încălzire în pardoseală 1
(45°/35°)

Încălzire în pardoseală 1
(45°/35°)

Tur/retur
(Generator termic)

(65°/45°)

Tur/retur
(CHP)

(70°/50°)

Sinus Hydrofixx

CHP Cazan în
condensare

Încălzire în 
pardoseală 1



11sisteme de încălzire și apă răcită
Sub rezerva modificărilor tehnice
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Condensing boiler combined with solar energy plant on the primary side, heating 
circuits with different temperature levels (static heating, floor heating) on the 
secondary side

Static heating  1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating 2
(45°/35°)

Feed
(Solar energy plant)

(60°/40°)

Feed
(Calorific value)

(60°/40°)

Sinus Hydrofixx

Condensing 
boiler

Solar energy plant

ergy plant on the 
eating, floor heating) 

Încălzire statică 1
(55°/35°)

Încălzire statică 2
(55°/35°) (45°/35°) (45°/35°)

Tur/retur
(Instalație solară)

(65°/40°)

Tur/retur
(Cazan în condensare)

(65°/40°)

Instalație solară

Sinus Hydrofixx

Pompă de
căldură

Cazan în 
condensare

Tur/retur
(Pompă de căldură)

Sinus HydroFixx - echilibrare hidraulică în toate 
modurile de funcționare ale sistemului de încălzire

Combinarea cazanului în condensare, a pompei de căldură și a instalației de 
energie solară pe partea primară, circuite de încălzire cu nivele diferite 
(încălzire statică, încălzire prin pardoseală) pe partea secundară
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CHP combined with buffer storage including nozzles and peak load boiler
on the primary side, secondary heating circuits with different temperature
levels (static heating, floor heating)

Static heating 1
(60°/40°)

Static heating 2
(60°/40°)

Floor heating 1
(45°/35°)

Floor heating 2
(45°/35°)

CHP

Sinus HydroFixx

Peak load boiler
(60°/40°)

Gas boiler

Feed flow (CHP)
(70°/40°)

Sinus HydroFixx – optimum hydraulic 
conditions in all modes of heating system 
operation.

Încălzire statică 1
(60°/40°)

Încălzire statică 2
(60°/40°)

Încălzire prin 
pardoseală 1
(45°/35°) (45°/35°)

Retur cazan pe gaz
(60°/40°)

Tur (CHP)
(70°)

CHP

Cazan 
pe gaz

Sinus HydroFixx

Apă rece 
rezervor 

tampon VL

(BHKW)
(35°)

ture 

Încălzire în 
pardoseală 2

Încălzire în 
pardoseală 1

CHP cu rezervor tampon de stocare ag. termic și cazan de încărcare 
de vârf pe partea primară, circuite de încălzire secundare cu diferite 
temperaturi (încălzire statică, încălzire prin pardoseală)

Încălzire prin 
pardoseală 2
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