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UWAGA:
Produkt powinien byæ
montowany tylko przez
wykwalifikowane osoby wed³ug
poni¿szych instrukcji.
Parametry pracy:
 Maksymalna temperatura pracy
(temperatura wejcia): 80 °C
 Zakres regulacji temperatury
czynnika: 20 - 60 °C
 Maksymalne cinienie pracy: 10 bar
 Maksymalna ró¿nica cinieñ: 1 bar
 rednica przy³¹czy: G1
 Rozstaw pomiêdzy przy³¹czami:
210 mm
 Maksymalna moc grupy:
14 KW przy T 10 °C i temperaturze
na wejciu 70 °C
 Ca³kowita szerokoæ grupy
mieszaj¹cej z pomp¹: 230 mm

Grupa mieszaj¹ca
do rozdzielaczy
stalowych i mosiê¿nych
PL

Instrukcja
u¿ytkownika i obs³ugi

Komponenty grupy mieszaj¹cej
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1. Przy³¹cza G11/2 do pod³¹czenia pompy obiegowej
2. Pó³rubunki G1 z uszczelk¹ typu o-ring do pod³¹czenia rozdzielacza
3. Zawory kulowe na imbus. Umo¿liwiaj¹ odciêcie pompy w celach serwisowych bez
koniecznoci opró¿niania instalacji
4. Odpowietrznik rêczny G1/2. U¿ywany podczas nape³niania instalacji w celu usuniêcia
powietrza z grupy mieszaj¹cej.
5. Termometr 0-80 °C. U¿ywany do kontroli temperatury czynnika w instalacji
ogrzewania pod³ogowego
6. Sprê¿yna blokuj¹ca wysuniêcie siê kapilary z gniazda.
7. Gniazdo kapilary

i

Pompa obiegowa
Grupa mieszaj¹ca zosta³a zaprojektowana do pracy w zmiennych warunkach, tak aby
dostarczaæ odpowiedni¹ moc grzewcz¹. Aby j¹ uzyskaæ mo¿na stosowaæ ró¿ne rodzaje
pomp. Do najczêstszych zastosowañ polecamy pompê elektroniczn¹ EVOSTA 25 4070/130 klasy energetycznej A. Wybór pompy jest dowolny. Ka¿da pompa obiegowa
o podobnym zastosowaniu mo¿e byæ u¿yta.
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1. Zawór termostatyczny wyposa¿ony w gwint przy³¹czeniowy M30x1,5 do
pod³¹czenia g³owicy termostatycznej z kapilar¹.
2. G³owica termostatyczna z kapilar¹ o zakresie regulacji 20-60 °C
3. Zawór równowa¿¹cy. Nastawy dokonuje siê przy rozruchu instalacji aby
wyregulowaæ starty cinienia pochodz¹ce z obiegów ogrzewania pod³ogowego
(tylko w przypadku kiedy nie mo¿na uzyskaæ ¿¹danych przep³ywów
w poszczególnych pêtlach ogrzewania pod³ogowego). Zazwyczaj jednak zawór
powinien byæ ca³kowicie otwarty.
4. Pó³rubunek G1/2 z uszczelk¹
5. Pó³rubunek G1/2 z uszczelk¹ i wbudowanym zaworem zwrotnym. Do monta¿u
po stronie t³ocznej pompy, na powrocie z rozdzielacza ogrzewania pod³ogowego.
Mo¿liwy jest równie¿ monta¿ po stronie ss¹cej pompy na zasilaniu rozdzielacza
pod³ogowego. Wa¿ne jest ¿eby zachowaæ zgodny kierunek przep³ywu ze strza³kami
umieszczonymi na korpusie pó³rubunka.
6. Korki redukcyjne G1 x G1/2
Dzia³anie i funkcje grupy
Gor¹ca woda pochodz¹ca z kot³a trafia do rozdzielacza przez zawór równowa¿¹cy 3.
Nastêpnie zostaje zmieszana z wod¹ powracaj¹c¹ z pêtli ogrzewania pod³ogowego.
Temperatura wody zmieszanej jest kontrolowana przez g³owicê umieszczon¹ na
zaworze termostatycznym 1 zlokalizowanym na powrocie z rozdzielacza pod³ogowego
(patrz schemat 1)
Dziêki specjalnym z³¹czkom znajduj¹cym siê w komplecie z grup¹ mieszaj¹c¹, istnieje
mo¿liwoæ przy pomocy grupy mieszaj¹cej po³¹czenia rozdzielacza grzejnikowego
i pod³ogowego w jeden uk³ad (patrz schemat 2)

1.

Uruchomienie uk³adu do ogrzewania grzejnikowego i pod³ogowego
Zaleca siê uruchamianie najpierw czêci grzejnikowej a nastêpnie czêci
ogrzewania pod³ogowego. Przed uruchomieniem nale¿y nape³niæ i dok³adnie
odpowietrzyæ uk³ad grzejnikowy i pod³ogowy.
Ogrzewanie grzejnikowe

1.1. Aby uruchomiæ czêæ grzejnikow¹ nale¿y zamkn¹æ dop³yw do czêci pod³ogowej
rozdzielacza zakrêcaj¹c zawór równowa¿¹cy 3 i zawór termostatyczny 1.
Ogrzewanie pod³ogowe
1.2. Nale¿y odkrêciæ zawór równowa¿¹cy 3, nakrêciæ g³owicê z kapilar¹ na zawór
termostatyczny 1 i ustawiæ na temperaturê obliczeniow¹ ogrzewania
pod³ogowego (zazwyczaj jest to zakres 35 - 45 °C). Aby ca³y uk³ad pracowa³
prawid³owo nale¿y pamiêtaæ ¿e musi ona byæ min 20 °C ni¿sza ni¿ dla czêci
ogrzewania grzejnikowego. Po zamontowaniu kapilary w gniedzie i ustawieniu
g³owicy na odpowiedni¹ temperaturê nale¿y uruchomiæ pompê i ustawiæ
przep³ywy w poszczególnych pêtlach ogrzewania pod³ogowego pamiêtaj¹c, ¿e
dla 100 m rury 16 x 2 mm nie powinno siê przekraczaæ wartoci 2,5 l/min. Je¿eli
uzyskanie odpowiednich wartoci przep³ywów bêdzie niemo¿liwe nale¿y dokonaæ
regulacji na zaworze równowa¿¹cym 3 lub na pompie.
2.

Uruchomienie uk³adu do ogrzewania pod³ogowego z grup¹ mieszaj¹c¹
Nale¿y wykonaæ analogiczne czynnoci jak w punkcie 1.2.
Wytyczne do monta¿u i eksploatacji

1. Grupa mieszaj¹ca przeznaczona jest do zastosowania z rozdzielaczami stalowymi
lub mosiê¿nymi ogrzewania po³ogowego i grzejnikowego z rozstawem przy³¹czy
210 mm.
2. Monta¿ i demonta¿ grupy powinien byæ wykonywany przez wykwalifikowane
osoby
3. Parametry pracy nie mog¹ przekraczaæ podanych wczeniej wartoci
4. Ca³oæ robót nale¿y wykonaæ z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami. Unikaæ
zanieczyszczeñ produktów w trakcie innych prac (murarskich, tynkarskich,
malarskich). Po zakoñczeniu prac upewniæ siê ze wszystkie po³¹czenia s¹ szczelne.
5. Minimalna g³êbokoæ szafki dla zestawu z pomp¹: 120 mm
6. Pó³rubunek G1/2 z wbudowanym zaworem zwrotnym powinien byæ
zamontowany po stronie t³ocznej pompy, na powrocie lub po stronie ss¹cej
pompy na zasilaniu rozdzielacza ogrzewania pod³ogowego.
Wa¿ne jest ¿eby zachowaæ kierunek przep³ywu zgodny ze strza³kami
umieszczonymi na korpusie pó³rubunka.

Schemat 1. Przyk³adowy schemat kompletacji grupy mieszaj¹cej z rozdzielaczem
do ogrzewania pod³ogowego

pó³rubunek 5
z zaworem
zwrotnym

Schemat 2. Przyk³adowy schemat kompletacji grupy mieszaj¹cej ³¹cz¹cej rozdzielacz
ogrzewania pod³ogowego z rozdzielaczem grzejnikowym w jeden uk³ad.
Konfiguracja 1. Wersja z pod³¹czeniem z lewej strony
pó³rubunek 5
z zaworem
zwrotnym

Konfiguracja 2. Wersja z pod³¹czeniem z prawej strony
pó³rubunek 5
z zaworem
zwrotnym
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ sp. k.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

