
MeiFlow Top S

Інноваційна система 
обв'язки котелень 

Комфорт та ефективність
• Для опалення та холодопостачання

• Оновлена ізоляція з  «лазерною структурою»

• Універсальний трьохходовий клапан

• Широкий вибір рішень для будь-яких систем

• Регульований відступ від стіни

• Можливість встановлення занурювальних датчиків
температури 



Компанія Meibes випустила оновлення своєї 
найпопулярнішої системи швидкого монтажу для обв'язки 
котелень та кліматичних систем.  Ця система має назву 
MeiFlow Top S та являється еволюційною пропозицією 
системи "Покоління 8".

Дана система розроблена з врахуванням сучасних ідей 
та концепцій побудови котелень, теплових пунктів, систем 
опалення для використання енергоефективних 
комплектуючих матеріалів. 

Система передбачає швидку та красиву збірку вузла 
прийому, приготування та розприділення теплоносія для

котелень з сумарною опалювальною потужністю до 85 кВт 
і робочим тиском до 6 бар. Гідравлічні компоненти 
системи мають міжосьову відстань між патрубками 
подаючої та зворотної лінії - 125 мм. 

Також дана система має в свому складі спеціальні 
насосні групи для роботи з системою холодопостачання 
приміщень. 

Ряд змін в якісну сторону торктувся типоряду насосних 
груп та комплектуючих, теплоізоляції, арматури, 
кріплення та ін.

Пряма гурпа 
 Дн 25, 32 мм

UC

Пряма група з 
місцем під 

теплолічильник  
Дн 25 мм

UC-M

Змішувальна група з 
місцем під 

теплолічильник
Дн 25 мм

MC-M

Змішувальна 
група 

Дн 25, 32 мм 

MC

Стандартна версія :
 (В 421 мм х Ш 249 мм х Г 220 мм)

Пряма група 
роздільна з 

теплообмінником 
Дн 25 мм 

UC-SD

Пряма група з 
сепаратором Flamco 

Clean Smart 
Дн 25, 32 мм

UC-CS

Змішувальна група з 
сепаратором

 Flamco Clean Smart 
Дн 25, 32 мм

MC-СS

Про продукт: 

Типоряд системи:



Довга версія:
(В 511 мм х Ш 249 мм х Г 220 мм) 

Стандартна версія для 
холодозабезпечення  
(Теплоносій 8-50 °С) :

(В 421 мм х Ш 249 мм х Г 220 мм) 

Змішувальна група для 
підвищення 

Т зворотки = const 
Дн 25 

RLB

Змішувальна група для 
обмеження 

Т подачі = const 
Дн 25 

MC-CV

Змішувальна група з 
погодозалежним 

контролером 
Дн 25 мм 

MC-W

Примітка:
Довга версія в змішувальній 
групі має відсічний кульовий 
кран  між насосом і 
змішувачем для зручності 
сервісного обслуговування 
насосу.  
Пряма група в довгій версії 
вирівнюється по висоті 
змішувальної. 

Пряма група 
Дн 25 мм 

UC-L

Змішувальна група 
Дн 25 мм 

MC-L

Пряма група 
Дн 25 мм

UC-X

Змішувальна група 
Дн 25 мм

MC-X

Примітка:
Групи мають герметичну 
теплоізоляцію, яка запобігає 
утворенню конденсату. 
Постачаються з насосами 
Grundfos UPM3K Hybryd  з 
захистом IPX4D від 
сконденсованої вологи.  



Розподільні 
колектори 

Гідравлічні 
стрілки

Постачаються 
з комплектом
кронштейнів

MHK 25

Гідравлічна 
стрілка

до 2,0 м3/год

MHK 32

Гідравлічна 
стрілка

до 3,0 м3/год

Гідравлічний 
роздільник системи

до 3,0 м3/год

3 контури

Габарити: 
Ш 500 м х В 178мм Г 135 м 

5 контурів 

Габарити: 
Ш 500мм х В 178мм х Г 135мм 

7 контурів

Габарити: 
Ш 1000мм х В 178мм х Г 135мм 

Кронштейни 

Регульовані 
кронштейни для 

настінного монтажу 
колектора  

TrennSystem

Додаткове 
приладдя

Сервоприводи

Сервоприводи для 
змішувальних груп під 
різний тип управління 

Арматура

Додаткова 
арматура і 
монтажні 

комплекти 



Перелік змін відносно "Покоління 8" 
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1    Нова мультикомпонентна теплоізоляція 

Високоякісна мультикомпонентна 
теплоізоляція із ЕРР 
(екструдований поліпропілен). 
Знижені тепловтрати завдяки зменшеному 
вмісту повітря в складі теплоізоляції з 
"лазерною структурою". 

Теплоізоляція з 
"лазерною 

структурою"  

Вентканал
для автоматики

" Покоління 8" Котел             "MeiFlow Top S"

Новий м'який дизайн теплоізоляції насосних 
гурп "MeiFlow Top S" приємний на вигляд та 
підходить до сучасного стилю інтер"єру. 
Біла передня декоративна кришка  
забезпечує візуальну гармонію з дизайном 
більшості котлів, які традиційно мають корпус 
білого кольору. 

A
B

C
D

E
F

G

"MeiFlow Top S"



2

Усі нові змішувальні групи постачаются лише 
в одній модифікації - "подача справа". 
При необхідності можна отримати 
змішувальну групу "подача зліва", при цьому 
3-ходовий змішувач переробляється на місці 
за допомогою стандатртної викрутки. 
 Після цього переставляється патрубок 
зворотної лінії та термометри, і насосна група 
"подача зліва" готова! 
При необхідності, групу можна повернути в 
початковий стан. 

Зміна насосної групи 
під "подачу зліва"  

MC
(подача справа)

MC 
(подача зліва)

Універсальний трьохходовий клапан

3    Встановлення занурювального датчика

В усіх насосних групах на подаючій лінії в 
верхньому кульовому крані передбачено 
місце для встановлення занурювального 
датчика температури (М10х1). 
Встановити занурювальний датчик можна 
безпосередньо в потік теплоносія (якщо 
конструкція датчика призначена для цього), 
або за допомогою додаткової гільзи. 
Це дозволяє автоматиці замірювати 
температуру теплоносія з максимальною 
точністю. 

M10x1

Гільза

В асортименті є моделі насосних груп, які 
дозволяють корисно використовувати місце на 
патрубку зворотної лінії. 
Моделі з приставкою "М" (від слова "meter" - 
лічильник) мають посадкове місце для 
установки теплолічильника з підключенням 
3/4" або 1", і довжиною "бази" 110 мм або 
130 мм, відповідно.   Моделі з приставкою 
"SC" (від словосполучення "System Clean" - 
чиста система) постачаються з вбудованим 
сепаратором шламу Flamco Clean Smart. 
Ці рішення покликані зекономити місце і час 
для розміщення та монтажу цих пристроїв в 
котельні.

MC-M
Тепловий 
лічильник

UC-SC

4   Додаткове приладдя на зворотній лінії



5    Нова теплоізоляція на розподільних колекторах 

Нова теплоізоляція для колекторів виконана з 
енергоефективного екструдованого 
поліпропілену ЕРР  з "лазерною 
структурою" (як і в насосних групах). 
Додатковою відмінністю є поява в конструкції 
теплоізоляції пазів для настінних 
кронштейнів. Пази забезпечують достатню 
жорстркість фіксації колектора в консолях. 

Тепер достатньо 2-х настінних кронштейнів (1 
комплект) для всіх типів колекторів: 3 
контури, 5 контурів, 7 контурів.  

Теплоізоляція з 
"лазерною 

структурою"Колектор 
на 3 контури

Нові кронштейни призначені для кріплення 
розподільного колектору "MeiFlow Top S"  
на стіні та мають 2 налаштування відстані 
колектора від стіни: 
№1 - 28 мм, №2 - 68 мм. 
Налаштування №2 використовується, коли 
необхідно встановити за насосними 
групами труби і/або електропроводку. Якщо 
такої необхідності немає, можна 
використовувати налаштування №1.

1 2

68

62

28

22

Кронштейни

Збірка
(вигляд спереду)

Збірка
(вигляд ззаду)

6   Нові настінні кронштейни

7

Розділюючий модуль дозволяє підключити 
котел до системи опалення через 
пластинчастий теплообмінник. 
Дане рішення дозволяє заливати в котел 
чисту, хімічно підготовлену воду, і 
перешкоджає довготривалій циркуляції між 
котлом та системою опалення. Це особливо 
актуально для реконструкції котелень, де 
потрібно встановити сучасний котел, який 
потребує для своєї роботи теплоносій високої 
чистоти, а гарантії, що стара система опалення 
не забруднить теплоносій, немає.  Також 
розділення систем застосовують при 
підключенні до теплової магістралі. 

Котел

I с
то

ро
на

II 
ст

ор
он

а

Незалежне підключення джерела тепла



8   Адаптація до швидкороз'ємного підключення

Усі опалювальні насосні групи на шарових 
кранах з сторони споживачів тепла адаптовані 
під швидкороз'ємні фітінги з O-Ring 
ущільнювачами. 
Це дозволяє підключити труби швидко, 
акуратно, без ризику пошкодження насосних 
груп в процесі монтажу (не потрібно затягувати 
різьбу ключами, а це означає що арматура не 
буде поцарапаною). 

1

Ущільнення "O-Ring"

2

M

M

Тепловий насос

Опалення
(працює взимку)

Холодопостачання
(працює влітку)

Насосна гурпа
UC/MC-X

Для вирішення задач з переключенням 
"тепло/холод" при обв'язці теплових 
насосів, розроблені спаціальні насосні 
групи:
UC-X (пряма) і MC-X (змішувальна). 
Ці насосні групи мають спеціальну 
конструкцію, яка дозволяє їм працювати з 
температурами нижче "точки роси".

Тільки Дн 25 мм
PN 6 бар
Температура теплоносія : 8-50 °С

Насосні групи : UC-X і MC-X мають наступні 
відмінні  особливості:
• Для підключення до трубопроводів

насосна група має 4 подовжуючих 
патрубка Дн 25 мм (виводять 
підключення за теплоізоляцію).

• Високоефективна паронепроникна
теплоізоляція, без отворів для 
термометрів, в місцях виходу патрубків 
встановлені герметичні манжети.  

• Наосні групи постачаються з
насосами Grundfos UPM3K з захистом від
конденсату (клас IDP4D).

Результат числового моделювання 
розприділення температури 

всередині насосної групи та поблизу 
неї. 

9   Нові насосні групи для холодопостачання



При будівництві котелень для комерційної 
нерухомості можуть бути корисними 
насосні групи з місцем під тепловий 
лічильник (UC-M і MC-M). 
За допомогою них можна розділити 
управління кліматом і облік тепла для 
кожного приміщення, які орендуються. До 
прикладу: якщо в  будівлі буде 3 офіси, що 
орендуються, то на розподільну гребінку 
можна встановити 3 групи  MC-M з 
теплолічильниками та окремим блоком 
автоматики.  Тоді кожен орендар зможе 
керувати кліматом у своїй групі приміщень і 
справедливо сплачувати за спожите тепло. 
При цьому монтаж теплових лічильників буде 
швидким, вони не будуть займати окреме 
місце на стіні, під них не потрібно купувати 
додаткові фітинги та арматуру. 

Переваги в рішеннях з "MeiFlow Top S"

Орендар

Газовий 
котел

M
C-

M

M
C-

M
M

C

MHK 25/32

Орендар Орендар

Власник

Рахунок Рахунок Рахунок

2   В комерційній нерухомості

Новий газовий  
котел

Вода 
до сепаратора

Вода після
сепаратора

U
C-

SC

M
C-

SC

H2O
ВХімічно

підготовлена 
вода

Гідравлічний 
розділювач

Старі кородуючі системи 
опалення

1   При реконструкції котельні в існуючому будинку

Сучасні котли і електронні насоси потребують 
наявність в системі чистого теплоносія, а в 
старих системах навіть після багатократних 
промивок залишається відкладення шламу, 
яке може зашкодити оновленій техніці.  
Для вирішення цієї задачі у Meibes є 
гідравлічний роздільник, який через великий 
теплообмінник передає тепло від котла в 
систему, але не дозволяє бруду з системи 
потрапити в котел. 
Котел працює в своєму гідравлічному контурі, 
заправленому хімічно підготованою водою. 
Для роздачі теплоносія споживачам і 
очищення зворотного теплоносія можна 
застосувати спеціальні насосні групи UC-SC  і 
MC-SC з вбудованим сепаратором шламу 
Flamco Clean Smart. Вони будуть постійно 
підтримувати циркулюючий теплоносій в 
чистому стані. 



3   При обв'язці твердопаливних котелень

Для обв'язки твердопаливних котелень дуже 
зручно використовувати змішувальні групи 
RLB і MC-W. 
Група RLB має привід з вбудованим 
електронним термостатом, який забезпечує 
підігрів зворотої лінії твердопаливного котла 
("захист від низькотемпературної корозії"). До 
вільних патрубків колектора можна 
підключити буферну ємність для прийому 
підігрітого теплоносія від котла, який не 
можуть прийняти змішувальні групи 
споживачів тепла. 
Це тепло вони заберуть коли паливо в котлі 
прогорить і група RLB закриється. 
Групи MC-W мають привід з інтегрованим 
погодозалежним контролером. Це дозволяє 
економно витрачати підготовлене котлом 
тепло і зекономити місце та час на монтаж 
контролера.
Групи MC-W контролюють забезпечення 
споживача теплом або по різниці 
температури між подаючою та зворотною 
лініями, або по температурі повітря в 
приміщенні (кімнатний термостат - опція). 
Групи MC-W з'єднуються в мережу по шині 
BUS. 

Твердопаливний котел

M
C-

W

M
C-

W

RL
B

Кімнатний 
термостат

Буферна ємність

T3

T1

T1 T4

T2

BUSBUS BUS

BU
S

BU
S

BU
S

BU
S

~230В

~230В

~230В

При комбінуванні традиційних та 
альтернативних джерел тепла, для 
підключення останніх використовується схема 
з буферною ємністю. 
Для економічного використання тепла, яке 
накопичене в ємності, усі опалювальні контури 
повинні бути змішувальні.   
В такій схемі використання довгих груп (UC-L 
і MC-L) є більш зручним і надійним для 

подальшого сервісного обслуговування 
насосів системи. 
При заміні насосу втрати теплоносія будуть 
мінімальні, можна продовжувати 
експлуатувати систему, демонтувавши один з 
кількох насосів; спрощується проведення 
сервісних робіт. 

Буферна ємність

M
C-

L

U
C-

L/
M

C-
L

M
H

K 
25

/3
2

Традиційне 
джерело тепла

Альтернативні 
джерела 

тепла

4    В схемі "традиційне + альтернативне тепло" 



Повітряний
 тепловий насос

Повітряний
 тепловий насос

U
C-

X

M
C-

X

Зо
вн

іш
ні

й 
бл

ок

Вн
ут

рі
ш

ні
й 

бл
ок

Бак ГВП Буферна ємність 
"тепло/холод"

Зима Зима ЛітоЛіто
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За допомогою насосних груп UC-X і MC-X можна роздавати 
кліматичним системам почергово і теплоносій і холодоносій 
та не боятися наслідків утворення конденсату. 
В залежності від обраного температурного перепаду для 
кожного з режимів роботи може бути вибрана відповідна 
схема обв'язки системи. Якщо перепад температури в 
контурах між подаючою та зворотною лініями в обох 
режимах однаковий, значить одну й ту ж групу можна 
використовувати в обох режимах: номінальний об"єм 
теплоносія буде однаковим, насоси та арматура придатні в 
обидвох режимах.  

Якщо в кожному з режимів температурний перепад на 
контурах різний, тоді потрібно окремо робити розпридільну 
систему на режим "опалення" (групи UC, MC), окремо на 
режим "холодопостачання" та переключати ці системи за 
допомогою 3-хходових клапанів. Також ці групи можна вдало 
використовувати для побудови пасивних систем 
холодопостачання, коли  вилучене фанкойлами з приміщень 
тепло віддається в землю через "грунтовий колектор". 
Електроенергія витрачається лише на перекачку теплоносія 
насосом, енергозатратний та гучний компресор повністю 
відсутній.

5    В комбінованих системах "тепло/холодопостачання"
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