
Arena 

Hydronic performance 

Friends arena Fakta 
Unikt för projektet: 
Skitjobb prutat så in i helvete 

Produktval: 
Shuntopac, Glykolblandning RTB och NoXygen 

Lösningen: 

 

Effektiva prefabricerade shuntgrupper
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PRODUKTÖVERSIKT 
Shuntgrupper
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Shuntgrupper 
för professionella fastigheter



  Miljöbedömda
 Noggranna materialval ger hållbara och godkända
produkter även ur miljöperspektiv.
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Kundanpassade
Möjlighet att välja alternativa fabrikat och material på  

shuntgruppens alla komponenter.

Standardiserade
Shuntomatic® är ett nytt program med kompletta  

färdigdimensionerade "Allt i ett"-shuntar.

Energieffektiva
Tack vare omsorgsfull dimensionering, detaljnoggrannhet  

och komponenturval erhålls lägre energiförbrukning.

För nästan 50 år sedan, innan TTM började  
paketerade sina första shuntgrupper, var det 
tids- och arbetskrävande att beräkna, designa 
och platsbygga en effektiv shuntgrupp. 

Med Shuntopac® går det snabbt, är enkelt 
och blir dessutom snyggt. Alla shuntgrupper 
är svensktillverkade och konstruerade för att 
passa alla behov oavsett om det gäller kyla, 
värme, värmeåtervinning eller kombinatio-
ner av dessa.

Energibesparande kombishuntar

Systemdelande shuntgrupper

Shuntopac® kombishuntar är kombinerade shuntgrupper som ersätter ett av  
batterierna i ventilationsaggregatet och sparar på så vis fläktenergi, utrymme  
och kostnader i systemet.

System med värme- 
och kylshunt

System med 

kombishunt

Ett batteri räcker!

BEDÖMDA PRODUKTER

SHUNTOPAC® Kombishuntar    Kombinera värme-kyla-återvinning

   SHUNTOPAC® UX       Shuntgrupper med växlare

Shuntopac® UX är en systemdelare, som används i anläggningar där  
olika medier, tryck och temperaturer i primär- och sekundärkretsar  
önskas hydrauliskt åtskilda. Bland specifika  
applikationer kan nämnas  
anläggningar för markvärme. 

Primär Sekundär



 För alla montagebehov

Det är vanligt att utrymmet där shuntgrupper 
ska installeras är begränsat. För att förenkla 
installationen har vi därför konstruerat en 
shuntgrupp i tre olika utföranden L, U och H.  
Shuntopac® 20-50 V/K  är en shuntgrupp för 
kyla- och värmesystem. Shuntgruppen kan 
också utrustas med komponenter av valfritt 
fabrikat och i ett flertal olika kopplingsalter-

Kompakta och lättinstallerade

  SHUNTOPAC® 20-50      

Shuntopac® U 20-50Shuntopac® L 20-50

Shuntopac® H 20-50

När en tydlig miljöprofil är ett krav
Green Line SHUNTOPAC®

Shuntopac® Green Line är shuntgrupper som vi  
miljöanpassat så att de uppfyller kraven för snävare  
miljöbedömningar. Alla våra shuntgrupper kan levereras  
i Green Line-utförande, utan att egenskaperna förändras. 

I Green Line ingår komponenter som uteslutande är 
tillverkade i material där miljöfarliga ämnen som  
t.ex. bly minimerats. I praktiken innebär det att våra 
Green Line-produkter innehåller mindre än 0,1%  
miljöfarliga ämnen, vilket gör att de uppfyller  
miljökraven från SundaHus och Byggvarubedömningen.
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TTM MagiCAD innehåller ett stort urval av våra shuntgrupper  
för beräkning och konstruktion av värme- och kylsystem.  
IMagiCAD kan du koppla ihop våra shuntgrupper och utföra  
avancerade dimensionerings- och balanseringsberäkningar  
med bara några få musklick. 

Snabb webbaserad 
dimensionering

BEDÖMDA PRODUKTER

  SHUNTselect       Beräkningsprogram

  TTM MagiCAD      Shuntopac® CAD-modeller och beräkningar integrerade i MagiCAD 

Shuntgrupper för debitering 
och energieffektivisering

Shuntgrupper med energimätning     

Shuntopac® EM är en kategori shuntgrupper försedda med utrustning  
för energimätning av ultraljudstyp enl. EN 1434 klass 2 samt  
MID 2004/22/EC. Den integrerade energimätaren registrerar  
energiförbrukningen i det anslutna reglerobjektet och som  
lagrar mätvärdena och kan fjärravläsas. 

Shuntopac® EM är en kompakt och kostnadseffektiv lösning  
när individuell energimätning önskas på shuntgrupper. 

   SHUNTOPAC® EM

TTM SHUNTselect är en vidareutveckling av vår specialutvecklade  
programvara för dimensionering av Shuntopac® shuntgrupper.  
I SHUNTselect dimensionerar man shuntgrupperna direkt på
vår hemsida, i en modern webbläsare.



NYHET! 
Shuntomatic® MINI
- Världens minsta 

allt-i-ett shunt.

Standardiserade
”Allt-i-ett-shuntar”

Marknadens mest kompakta konstruktion

Färdigdimensionerad och platsbesparande

Ett RSK-nummer räcker!

Shuntomatic® är ett helt nytt program av svensktillverkade 
och miljöbedömda kompakta shuntgrupper. De levereras 
färdigdimensionerade kompletta med pump, styrventil och 
ställdon, redo att kopplas in. 

Shuntomatic® är vändbara och försedda med dynamisk  
styrventil (PICV) som är en multifunktionsventil med tre  
funktioner; förutom att ha en modulerande styrventil,  
reglerar ventilen även för flöde och differenstryck. 

Shuntomatic® ger därför alltid korrekt reglering i valt  
arbetsområde även om systemets flöde och tryck  
förändras. Shuntomatic® shuntgrupper är miljöbedömda.

Välj den som passar dina behov bästa.  
Ett artikelnummer räcker! 
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Shuntomatic® MINI
Shuntgrupp

Värmebatteri
Ventilationsaggregat

Sekundär 
krets 

Standardiserade
”Allt-i-ett-shuntar” SHUNTOMATIC®

SHUNTOMATIC® MINI

Allt i ett-shunt för värme och kyla

Världens minsta allt i ett-shunt

BEDÖMDA PRODUKTER

Shuntomatic® MINI har många användningsområden,  
exempelvis kan enheten:

• Anslutas i direkt anslutning till ventilationsaggregat för snabb reglering.

• Reglera eftervärmningsbatterier i exempelvis omklädningsrum i skolor, 
sporthallar, gym.

• Användas som komplement vid mindre värmepumpanläggningar. 

• Användas vid komplettering eller nybyggnation av ridå-, entrévärmare, 
fläktkonvektorer m.m.

Shuntomatic® är en färdigdimensionerad serie shuntgrupper, isolerad 
(PUR) för kyla eller värme. Som standard levereras de kompletta med en 
förinstallerad tryckoberoende styrventil (PICV), färdig dimensionerad pump 
och ställdon.

Shuntomatic® för värme finns i sex storlekar (DN 15-50). För flöden mellan 
0,01-3,19 l/s eller max effekt 3 - 400 kW (vid ΔT 30°C).

Shuntomatic® för kyla finns i tre storlekar (DN 32-50). För flöden mellan 
0,02-2,64 l/s eller max effekt 4 - 50 kW (vid ΔT 30°C). 

Shuntomatic® MINI som ingår i Shuntomatic®-serien har marknadens minsta  
byggmått. Shuntgruppen är isolerad och avsedd för värme, är vändbar  
och har låg vikt vilket innebär att den kan hängas direkt i det befintliga  
rörkopplet, helt utan väggmontage. 

Shuntomatic® MINI finns i sex storlekar med  
anslutningsdimension inv. Ø25 mm. 
För flöden mellan 0,01-0,36 l/s eller max  
effekt 1,2 - 46 kW (vid ΔT 30°C). 

Fördelar med Shuntomatic®-serien:                                                                
• Färdigdimensionerade, vändbara och enkla att välja rätt via beställningsguide
• Levereras kompletta med pump, ställdon och dynamisk styrventil  

med 100% ventilauktoritet
• Finns även med pump som är förberedd för start, stopp och driftindikering.
• Få varianter, lätt att välja rätt - ett RSK-nummer räcker
• Finns på lager, kort leveranstid. 




