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Instrukcja
monta¿u i obs³ugi

Grupa mieszaj¹ca
termostatyczna
z zaworem
3-drogowym
20 - 43 °C

i

Grupa pompowa termostatyczna
stosowana jest w instalacjach
p³aszczyznowych
niskotemperaturowych
z rozdzielaczami stalowymi
lub mosiê¿nymi. Konstrukcja zaworu
3-drogowego pozwala na utrzymanie
sta³ej ustawionej przez u¿ytkownika
temperatury niezale¿nie od
zmieniaj¹cych siê parametrów
czynnika na wejciach zaworu.

Art 27B

Parametry techniczne:
Maks. temperatura pracy: 90 °C
Maks. cinienie pracy: 10 bar
Zakres regulacji: 20÷43 °C
Dok³adnoæ: ±2 °C
Przep³yw: KV 2,4 m3/h
Maksymalna moc (bez oporów hydraulicznych): 20 kW ( T 10 °C)
przy³¹cza: GW 1" ISO 228  GZ 1" ISO 228
Media robocze: woda, mieszanka wody i glikolu (maks. 30%).
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Schemat dzia³ania:

Sk³adowe:

Woda zmieszana,
zasilanie pêtli
ogrzewania
pod³ogowego

POMPA
Powrót z pêtli
ogrzewania
pod³ogowego

Woda
zmieszana

Woda gor¹ca,
zasilanie
ze ród³a ciep³a

Powrót
do ród³a ciep³a

Wymiary:

POMPA

1. pompa (wersja z pomp¹)
2. Zawór termostatyczny 3-drogowy z przy³¹czem do pompy
3. Trójnik powrotny do ród³a ciep³a
4. Kolano z przy³¹czem do pompy i odpowietrznikiem rêcznym
5. £¹czniki nyplowe z uszczelnieniem
6. Termometr
7. P³askie uszczelki do pompy
8. Instrukcja
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Instalacja:

Pod³¹czenie ³¹czników do rozdzielacza

Monta¿ wszystkich komponentów musi byæ
wykonany przez wykwalifikowane osoby
poniewa¿ instalacja wykorzystywana jest do
transportu cieczy pod wysok¹ temperatur¹
i cinieniem, które mog¹ byæ grone dla ludzi.
Przed monta¿em produktu, zalecamy
sprawdzenie parametrów instalacji np. cinienia
i temperatury w celu upewnienia siê czy s¹
zgodne ze specyfikacj¹ techniczn¹. Instalacja,
w której ma byæ zamontowany zawór powinna
byæ wyp³ukana i czysta. Zalecamy stosowanie
filtrów. Gwarancja producenta na produkt traci
wa¿noæ je¿eli w instalacji znajduj¹ siê kawa³ki
gruzu i inne zanieczyszczenia spowodowane
niew³aciwym jej wyp³ukaniem. Je¿eli mamy
do czynienia z tward¹ wod¹, zalecamy
stosowanie urz¹dzeñ do uzdatniania. Wa¿ne
¿eby do produktu by³ dobry dostêp
w przypadku reklamacji. Do prawid³owego
monta¿u konieczne jest zachowanie kierunków
przep³ywu zaznaczonych na korpusie zaworu
mieszaj¹cego:
wejcie
wyjcie
wody
wody
gor¹cej
zmieszanej

Pod³¹czenie grupy do rozdzielacza

Wejcie wody zimnej
powracaj¹cej z rozdzielacza

Kompletacja grupy
a) Monta¿ pompy i termometru

Pozycje monta¿u
z lewej strony
rozdzielacza

z prawej strony
rozdzielacza

Kierunek
przep³ywu
UWAGA!
Zwróæ uwagê na strza³kê
umieszczon¹ na korpusie
pompy w celu zachowania
w³aciwego kierunku
przep³ywu

b) Cechy ³¹czników nyplowych
UWAGA!
Zwróæ uwagê na w³aciwy kierunek monta¿u nypla
Strona ³¹cznika
dla rozdzielaczy
z uszczelnieniem
p³askim

Strona ³¹cznika
dla rozdzielaczy
z uszczelnieniem
sto¿kowym

Barberi® zastrzega sobie prawo do zmiany
niniejszych informacji bez uprzedzenia; Barberi®
nie ponosi odpowiedzialnoci za szkody, które
mog¹ pojawiæ siê na rzeczach, osobach lub
materia³ach spowodowane przez niew³aciwe
zastosowanie niezgodnez przeznaczeniem
i specyfikacj¹.

Regulacja - nastawa zaworu mieszaj¹cego
1. Kiedy pompa jest wy³¹czona i system
jest zimny, przy pomocy rubokrêta
poluzowaæ nakrêtkê mocuj¹c¹
pokrêt³o.

3. W³¹czyæ kocio³ i kiedy woda bêdzie
gor¹ca w³¹czyæ pompê w grupie
mieszaj¹cej. Przekrêcaj¹c pokrêt³o
w lewo stopniowo zwiêkszaæ
temperaturê za ka¿dym razem
czekaj¹c jak siê ustabilizuje (W celu
przyspieszenia tej czynnoci mo¿na
wybraæ od razu jedn¹ z nastaw wed³ug
tabeli).

Pozycja
Min.
1
2
3
4
5
Max.

2. Przekrêciæ pokrêt³o w prawo a¿ do
ogranicznika nastawy minimalnej
temperatury.

°C
18
23
29
34
38
41
43

4. Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury,
wkrêciæ rubkê mocuj¹c¹ pokrêt³o
w celu zablokowania nastawy.

Uwaga!!! Regulacja zaworu mo¿e byæ wykonana tylko wtedy, gdy temperatura powrotu
z pêtli ogrzewania pod³ogowego bêdzie ni¿sza ni¿ temperatura wody zmieszanej,
któr¹ chcemy ustawiæ. W przeciwnym razie radzimy wy³¹czyæ kocio³ i poczekaæ do
ca³kowitego sch³odzenia systemu.
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

