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Grupa
mieszaj¹ca

termostatyczna
niskotemperaturowa
Instrukcja u¿ytkownika i obs³ugi

Parametry techniczne:
 Maksymalna temperatura pracy: 90 °C
 Maksymalne cinienie pracy: 10 bar
 Zakres regulacji temperatury: 25  58 °C
 Dok³adnoæ: ±2 °C
3
 Maksymalny przep³yw: Kv 4 m /h
 Dopuszczalne stê¿enie glikolu: 30%
 Uszczelnienie: EPDM
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Zastosowanie:
Do monta¿u w instalacjach
p³aszczyznowych z rozdzielaczami
stalowymi lub mosiê¿nymi
o rozstawie 210 mm.
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Dzia³anie i funkcje grupy:
Grupa mieszaj¹ca z zaworem termostatycznym przystosowana jest
do pracy w uk³adach niskotemperaturowych. Konstrukcja zaworu
poz wala na utrz ymanie sta³ej ustawionej przez u¿ytkownik a
temperatury niezale¿nie do zmieniaj¹cych siê parametrów czynnika
na wejciach zaworu.
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Nastawa temperatury:
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Nastawa temperatur y
powinna byæ dokonywana
przy u¿yciu skalibrowanego
termometru. Do ustawiania
temperatury, poluzuj rubê
na uchwycie, uchwyt odkrêæ
w prawo lub w lewo, a¿ do
uzyskania ¿¹danej
temperatury. Po wykonaniu
nastawy, zablokuj rubê
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25 °C
30 °C
35 °C
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52 °C
55 °C
58 °C

Konserwacja
Konserwacja instalacji i kontrola grupy mieszaj¹cej powinna byæ
dokonywana co 12 miesiêcy lub czêciej je¿eli jest to konieczne.
Je¿eli temperatura wody zmieszanej po uruchomieniu instalacji
znacznie siê ró¿ni od ustawionej nale¿y dokonaæ kontroli parametrów
instalacji w odniesieniu do informacji podanych w czêci Parametry techniczne.
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. Instalacja, w której ma byæ zamontowana grupa mieszaj¹ca powinna byæ
wyp³ukana i czysta. Zalecamy stosowanie filtrów na instalacji. Gwarancja
producenta grupê mieszaj¹c¹ traci wa¿noæ je¿eli w instalacji znajduj¹ siê
kawa³ki gruzu i inne zanieczyszczenia spowodowane niew³aciwym
jej wyp³ukaniem.
6. Wa¿ne jest ¿eby zachowaæ kierunki przep³ywu zgodne ze strza³kami
umieszczonymi na korpusie zaworu mieszaj¹cego.
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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

