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Stacje mieszkaniowe z serii SATK są urządzeniami przeznaczonymi do lokalnego przygotowania ciepłej wody użytkowej oraz zasilania
instalacji centralnego ogrzewania.

Stacje mieszkaniowe serii SATKsą urządzeniami, które łączą w sobie zalety wysokiej efektywności energetycznej, łatwości konserwacji
systemów zcentralizowanych z swobodną możliwością indywidualnej regulacji temperatury.

Firma Caleffi posiada w swojej ofercie szeroką gamę urządzeń sterowanych mechanicznie oraz przy pomocy elektronicznych regulatorów. 

Zalety

W przypadku instalacji wyposażonych w stacje mieszkaniowe możliwe jest ograniczenie ilości rurociągów zasilających instalację (brak
instalacji cyrkulacji oraz zasilania c.w.u.). Podstawową zaletą tego typu systemu jest zmniejszenie kosztów związanych z wykonaniem
instalacji.

Pomiar zużycia energii odbywa się za pośrednictwem ciepłomierza (pomiar zużycia na potrzeby instalacji centralnego ogrzewania i
przygotowania ciepłej wody użytkowej), pomiar zużycia wody jest realizowany za pomocą jednego wodomierza (pomiar zużycia ciepłej i
zimnej wody).

Zastosowanie stacji mieszkaniowych eliminuje zagrożenie wystąpienia bakterii legionelli w instalacji ponieważ ciepła woda użytkowa
produkowana jest jedynie w momencie poboru. W przypadku zastosowania w instalacji stacji mieszkaniowych do produkcji c.w.u. nie ma
konieczności stosowania elementów zapobiegających rozwojowi Legionelli w instalacji.

Elementy wyposażenia stacji mieszkaniowej z sterowaniem
elektronicznym

11. Rama
12. Regulator elektroniczny
13. Zawór typu ON/OFF dla centralnego ogrzewania
14. Zawór regulacyjny dla przygotowania c.w.u.
15. Zawór spustowy
16. Czujnik temperatury c.w.u.
17. Wymiennik c.w.u.
18. Przepływomierz c.w.u.
19. Pompa z by-pass pompy (SATK20403/HE) - opcja
10. Miejsce montażu licznika ciepła
11. Miejsce montażu czujnika temperatury ciepłomierza
12. Odpowietrznik
13. Zawory odcinające obiegu pierwotnego

Elementy wyposażenia stacji mieszkaniowej mechanicznej

11. Zawór różnicowy priorytetu ciepłej wody użytkowej
12. Ręczny odpowietrznik
13. 40 kW lutowany wymiennik
14. Ręczny zawór regulacyjny z nastawą
15. Regulator różnicy ciśnienia
16. Filtr



"SATK" NAŚCIENNA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ NATYCHMIASTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SATK20103HE NISKOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01209

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Zawór regulacyjny
• Zawór zabezpieczenia termicznego
• Czujnik temperatury zasilania
• Termostat bezpieczeństwa
• Pompa o wysokiej sprawności

Produkcja C.W.U. 
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

SATK20203HE ŚREDNIOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01209

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Zawór regulacyjny
• Czujnik temperatury zasilania
• Pompa o wysokiej sprawności

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

SATK20303/SATK20305 WYSOKOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA                             01209

Ogrzewanie (regulacja typu ON/OFF)
• dwudrogowy zawór strefowy

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW (SATK20303)
• Lutowany wymiennik o mocy 65 kW (SATK20305)
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

SATK20403HE WYSOKOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01209

• Pompa o wysokiej sprawności

Ogrzewanie (regulacja typu ON/OFF)
• Dwudrogowy zawór strefowy

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator



SATK30105HE - C.W.U. 65 kW 01301

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Lutowany wymiennik o mocy (Pnom 15 kW);
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór bezpieczeństwa, 3 bar
• Czujnik temperatury zasilania
• Termostat bezpieczeństwa
• Naczynie przeponowe 7 l
• Pompa o wysokiej sprawności
• Zawór napełniający
• Czujnik ciśnienia

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 65 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U. 

• Elektroniczny regulator

"SATK" NAŚCIENNA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ NATYCHMIASTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ 

SATK30103HE - C.W.U. 40 kW 01301

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Lutowany wymiennik o mocy (Pnom 15 kW);
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór bezpieczeństwa, 3 bar
• Czujnik temperatury zasilania
• Termostat bezpieczeństwa
• Naczynie przeponowe 7 l
• Pompa o wysokiej sprawności
• Zawór napełniający
• Czujnik ciśnienia

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U. 

• Elektroniczny regulator

SATK40103HE 01216

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Lutowany wymiennik o mocy (Pnom 15 kW);
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór bezpieczeństwa, 3 bar
• Czujnik temperatury zasilania
• Termostat bezpieczeństwa
• Naczynie przeponowe 7 l
• Pompa o wysokiej sprawności
• Zawór napełniający
• Czujnik ciśnienia

• Elektroniczny regulator

"SATK" NAŚCIENNA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ PRZYGOTOWANIE C.W.U. W ZASOBNIKU



"SATK" NAŚCIENNA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ
Z STEROWANIEM MECHANICZNEM NATYCHMIASTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SATK12313 STACJA MIESZKANIOWA TYPU ON/OFF
Sterowanie mechaniczne - Przyłącza: obieg pierwotny od góry

obieg wtórny od dołu 

• Zawór różnicowy priorytetu C.W.U. 
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Uchwyty montażowe

SATK15303 DPCV REGULOWANA STACJA MIESZKANIOWE 01214
Sterowanie mechaniczne - Przyłącza: obieg pierwotny od góry

obieg wtórny od dołu

• Zawór różnicowy priorytetu C.W.U. 
• Regulacja przygotowania C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Regulator różnicy ciśnienia (30 kPa)
• Uchwyty montażowe

SATK15313 ABC REGULOWANA STACJA MIESZKANIOWE 01219
Sterowanie mechaniczne - Wszystkie przyłącza od dołu

• Zawór różnicowy priorytetu C.W.U. 
• Regulacja przygotowania C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Regulator różnicy ciśnienia (30 kPa)
• Uchwyty montażowe

"SATK" PODTYNKOWA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ NATYCHMIASTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SATK60103HE PODTYNKOWA STACJA MIESZKANIOWA 01212

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Lutowany wymiennik o mocy (Pnom 15 kW);
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór bezpieczeństwa, 3 bar
• Czujnik temperatury zasilania
• Termostat bezpieczeństwa
• Naczynie przeponowe 7 l
• Pompa o wysokiej sprawności
• Zawór napełniający
• Czujnik ciśnienia

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

794960 PODTYNKOWA SKRZYNKA MONTAŻOWA DLA STACJI Z SERII SATK60 01212

• Podtynkowa skrzynka montażowa dla stacji mieszkaniowych z serii SATK60
• Wyposażona w listwę podłączeniową z zaworami odcinającymi
• Przygotowana do montażu liczników ciepła i wody



"SATK" NAŚCIENNA STACJA MIESZKANIOWA DO DECENTRALNEGO PRZYGOTOWANIA CIEPŁEJ
WODY UŻYTKOWEJ NATYCHMIASTOWE PRZYGOTOWANIE CIEPŁEJ WODY UŻYTKOWEJ

SATK50103HE NISKOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01212

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Zawór regulacyjny
• Zawór zabezpieczenia termicznego - Termostat bezpieczeństwa - Czujnik temperatury zasilania
• Pompa o wysokiej sprawności
• Dodatkowe przyłącze wysokoparametrowe 

Produkcja C.W.U. 
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

SATK50203HE ŚREDNIOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01212

Ogrzewanie (regulacja stałotemperaturowa)
• Zawór regulacyjny
• Czujnik temperatury zasilania
• Pompa o wysokiej sprawności

Produkcja C.W.U.
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

SATK50303 WYSOKOPARAMETROWA STACJA MIESZKANIOWA 01212

Ogrzewanie (regulacja typu ON/OFF)
• Dwudrogowy zawór strefowy

Produkcja C.W.U. 
• Lutowany wymiennik o mocy 40 kW
• Czujnik temperatury C.W.U.
• Dwudrogowy zawór regulacyjny zamontowany w obiegu pierwotnym
• Zawór priorytetu C.W.U.

• Elektroniczny regulator

794950 PODTYNKOWA SKRZYNKA MONTAŻOWA DLA STACJI Z SERII SATK50              01212

• Podtynkowa skrzynka montażowa dla stacji mieszkaniowych z serii SATK50
• Wyposażona w listwę podłączeniową z zaworami odcinającymi
• Przygotowana do montażu liczników ciepła i wody



SERIA 765 - 766 - 767 GRUPY POMPOWE 01215

• Wersja z bezpośrednim zasilaniem
• Wersja z termostatycznym zaworem mieszającym
• Wersja z zaworem mieszającym z siłownikiem
• Pompa o wysokiej sprawności
• Przystosowana do podłączenia licznika ciepła CONTECA
• Izolowana

GRUPY POMPOWE

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i zmian ich danych technicznych zawartych w niniejszej
publikacji w jakimkolwiek czasie, bez wcześniejszego powiadomienia.

ACCREDITED

ISO 9001    FM 21654
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