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Grupa
mieszaj¹ca

PL
Grupa termostatyczna utrzymuje sta³¹
temperaturê czynnika grzewczego
dostarczanego do systemu.
Stosowana jest w systemach ogrzewania
p³aszczyznowego.

z zaworem
termostatycznym
INSTRUKCJA INSTALACJI,
U¯YTKOWANIA
I KONSERWACJI
OSTRZE¯ENIA:
Przed instalacj¹ produktu nale¿y
przeczytaæ i zapozanæ siê
z niniejsz¹ instrukcj¹.
Znaczenie symbolu:
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE
PONI¯SZEJ INSTRUKCJI MO¯E
STANOWIÆ ZAGRO¯ENIE DLA
LUDZI, ZWIERZ¥T I RZECZY!
BEZPIECZEÑSTWO
Obowi¹zkowe jest przestrzeganie
instrukcji bezpieczeñstwa
opisanych w specjalnym
dokumencie dostêpnym po
zeskanowaniu kodu QR.
POZOSTAWIÆ TÊ INSTRUKCJÊ
DLA U¯YTKOWNIKA.
UTYLIZOWAÆ ZGODNIE
Z OBOWI¥ZUJ¥CYMI
PRZEPISAMI.

Dziêkujemy za wybranie produktu
Ottone-Barberi.
Dodatkowe informacje o urz¹dzeniu s¹
dostêpne na stronie internetowej
www.ottone.pl lub www.barberi.it

http://barberi.it/materiale/PDF/Safety.pdf
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CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Zakres temperatur pracy: 590 ° C
Maks. cinienie robocze: 10 bar
Gwintem zewnêtrzny: ISO 228-1
Rozstaw pomiêdzy przewodem zasilaj¹cym i powrotnym: 211 mm
Pompa: Grundfos UPM3 AUTO 25-70 130
Media robocze: woda, roztwór wody i glikolu (max 30%)
Zakres regulacji temperatury: 3060 ° C
Dok³adnoæ: ± 2 ° C
Ustawienie fabryczne: MIN (= 30 ° C)
Skala termometru LCD: 3060 ° C
Pod³¹czenie termostatu bezpieczeñstwa (opcja): M4
Materia³y:
przy³¹cza: mosi¹dz EN 12165 CW617N, niklowany
Korpus: mosi¹dz EN 12164 CW617N, niklowany
Uszczelnienie: EPDM
Termometry: ciek³e kryszta³y (LCD)
Termostatyczny zawór mieszaj¹cy: mosi¹dz EN 12165 CW617N, niklowany
G³owica: mosi¹dz EN 12164 CW617N
Sprê¿yna: stal nierdzewna AISI 302
Czujnik termostatyczny: wosk
Pokrêt³o: ABS
Pompa:
Korpus: ¿eliwo
Zasilanie elektryczne: 230 V-50/60 Hz
Klasa ochrony Grundfos UPM3: IP 44
D³ugoæ korpusu: 130 mm
Przy³¹cza: G 1 1/2 M (ISO 228-1)
Uszczelnienie: EPDM
INSTALACJA: INFORMACJE OGÓLNE
A) Sk³adniki grupy:
Zawór termostatyczny mieszaj¹cy (2), pompa (1), ³¹cznik (3), odpowietrznik rêczny (4),
termometr krystaliczny LCD (5), przy³¹cze belki powrotnej (6), przy³¹cze belki zasilaj¹cej (7),
gwint M4 do opcjonalnego termostatu bezpieczeñstwa (8), rurka powrotna (9).
B) Monta¿ i demonta¿:
ze wzglêdów bezpieczeñstwa instalacja powinna byæ zimna i bez cinienia.
C) Dostêpnoæ:
nie utrudniaæ dostêpu do urz¹dzenia w celach umo¿liwiaj¹cych czynnoci kontrolne i
konserwacjê wszystkich elementów.
D) Pozycja monta¿owa:
grupê mo¿na zainstalowaæ w jeden ze sposobów pokazanych na rysunku, przy czym o
obrotu pompy musi byæ zawsze poziomo.
Pozycja monta¿owa na godzinie 12: zalecana.
Pozycja monta¿owa na godzinie 3 i 9: dozwolona tylko wtedy, gdy pod³¹czone rozdzielacze
nie s¹ wyposa¿one w przep³ywomierze
Pozycja monta¿owa na godzinie 6: dozwolona, ale rêczny odpowietrznik nie mo¿e byæ
u¿ywany ze wzglêdu na pozycjê.
W ka¿dym przypadku do zamocowania grupy nale¿y u¿yæ odpowiednich wsporników.
INSTALACJA: CZYNNOCI WSTÊPNE
rubunki pompy s¹ poluzowane, aby u³atwiæ zmianê pozycji pompy. Po monta¿u grupy
nale¿y ca³kowicie je dokrêciæ.
E) Odwracalnoæ:
grupê mo¿na odwracaæ tak aby by³a mo¿liwoæ pod³¹czenia rozdzielacza pod³ogowego
zarówno z lewej jak i prawej strony

INSTALACJA (F-G)
G1-G3) Pod³¹czenie rozdzielacza:
z³¹czki nyplowe wyposa¿one s¹ w o-ring (rys. G1), przykrêciæ z³¹czki do rozdzielaczy stron¹
wyposa¿on¹ w o-ringi (rys. G2), przykrêciæ grupê przy pomocy ruchomych nakrêtek z p³askimi
uszczelkami (rys. G3).
REGULACJA TERMOSTATYCZNEGO ZAWORU MIESZAJ¥CEGO
H1-H5) Regulacja zaworu termostatycznego:
Pokrêt³o zaworu wyposa¿one jest w mechanizm blokuj¹cy utrudniaj¹cy niepo¿¹dan¹ zmianê
nastawy. Aby umo¿liwiæ zmianê nastawy zaworu nale¿y poluzowaæ rubê mocuj¹c¹ pokrêt³o.
PIERWSZE URUCHOMIENIE SYSTEMU.
Nastawê temperatury mo¿na zmieniæ zarówno przed jak i po zainstalowaniu grupy. Wstêpn¹
nastawê nale¿y wykonaæ na zimnej instalacji.
Aby ustawiæ wartoæ temperatury inn¹ ni¿ fabryczna, postêpuj wed³ug instrukcji:
1) Skala z podzia³k¹ na pokrêtle odpowiada wartociom temperatur przedstawionych
w tabeli (rys. H1).
2) Lekko poluzuj rubê mocuj¹c¹ pokrêt³o (rys. H2).
3) Ustaw wartoæ temperatury wody zmieszanej nieco ni¿sz¹ ni¿ temperatura projektowa
(rys. H3). W³¹cz ród³o ciep³a i poczekaj, a¿ osi¹gnie temperaturê robocz¹ (wy¿sz¹ ni¿
ustawienie zaworu). W³¹cz pompê w grupie. Poczekaj, a¿ temperatura wody zmieszanej
ustabilizuje siê. Odczytaj temperaturê zasilania na termometrze.
4) Obracaj w lewo, krok po kroku, pokrêt³o, aby zwiêkszyæ temperaturê (rys. H4). Nastêpnie
poczekaj, a¿ temperatura podniesie siê i bêdzie stabilna. Odczytaj temperaturê zasilania
na termometrze. Kontynuuj w ten sam sposób, a¿ do osi¹gniêcia temperatury projektowej.
5) Po osi¹gniêciu ¿¹danej temperatury dokrêæ rubê mocuj¹c¹ pokrêt³o.
REGULACJA.
Je¿eli bêdzie potrzeba zmiany nastawy zaworu nale¿y: sch³odziæ system poni¿ej temperatury
powrotu, postêpuj zgodnie punktami 1-5.
RÊCZNY ODPOWIETRZNIK
A) Zastosowanie:
rêczny odpowietrznik (4) mo¿e byæ u¿ywany podczas nape³niania systemu lub usuwania
powietrza zgromadzonego podczas normalnej pracy.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
DYREKTYWA 2012/19 / UE.
Symbol przekrelonego kosza na mieci z kó³kami informuje, ¿e produkt nale¿y
utylizowaæ osobno, oddaj¹c go do specjalnej, selektywnej zbiórki odpadów lub
z powrotem do sprzedawcy, zgodnie z zasadami i przepisami ka¿dego kraju.
Skuteczna gospodarka odpadami umo¿liwia prawid³owy recykling, przetwarzanie
i utylizacjê materia³ów, unikaj¹c potencjalnego wycieku niebezpiecznych
substancji i negatywnych skutków dla rodowiska jednoczenie zachêcaj¹c do
ponownego u¿ycia i / lub recyklingu. Wyrzucanie niezgodne z prawem podlega
karze.

www.

.pl

Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

