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NOVACONDE
Modu³ hydrauliczny
do zarz¹dzania stref¹
bezporedni¹
i ze zmieszaniem

INSTRUKCJA MONTA¯U
WARUNKI GWARANCJI

WA¯NE INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE BEZPIECZEÑSTWA U¯YTKOWANIA PRZECZYTAJ
UWA¯NIE I ZACHOWAJ NA PRZYSZ£OÆ:
1. Pod³¹czenie zestawu do instalacji elektrycznej mo¿e wykonaæ tylko elektryk posiadaj¹cy odpowiednie kwalifikacje.
2. Urz¹dzenie nale¿y pod³¹czaæ wy³¹cznie do instalacji o napiêciu zgodnym z parametrami podanymi w instrukcji
z prawid³owo funkcjonuj¹cym uziemieniem.
3. Do zapewnienia dodatkowej ochrony, wskazane jest aby instalacja zasilaj¹ca by³a wyposa¿ona w wy³¹cznik ró¿nicowopr¹dowy o znamionowym pr¹dzie wy³¹czenia nie przekraczaj¹cym 30mA. Okresowo nale¿y sprawdzaæ dzia³anie
wy³¹cznika ró¿nicowo-pr¹dowego.
4. Sprzêt mo¿e byæ u¿ytkowany przez dzieci w wieku co najmniej 8 lat i przez osoby o obni¿onych mo¿liwociach fizycznych,
umys³owych i osoby o braku dowiadczenia i znajomoci sprzêtu, je¿eli zapewniony zostanie nadzór lub instrukta¿
odnonie u¿ytkowania sprzêtu w bezpieczny sposób, tak aby zwi¹zane z tym zagro¿enia by³y zrozumia³e. Dzieci nie
powinny bawiæ siê sprzêtem.
5. Dzieci bez nadzoru nie powinny wykonywaæ czyszczenia i konserwacji sprzêtu.
6. W przypadku uszkodzenia zestawu w tym przewodów zasilaj¹cych, w celu unikniêcia zagro¿enia, naprawê w tym wymianê
przewodów zasilaj¹cych, mo¿e przeprowadziæ tylko specjalistyczny zak³ad naprawczy albo wykwalifikowana osoba.
7. Nie nale¿y prowadziæ jakichkolwiek prac konserwacyjnych podczas pracy urz¹dzenia.
Nie przestrzeganie tych podstawowych zasad bezpieczeñstwa spowoduje utratê gwarancji. Producent nie ponosi
odpowiedzialnoci za szkody wyrz¹dzone ludziom i mieniu poprzez nieprawid³ow¹ instalacjê lub u¿ytkowanie.

OPIS PRODUKTU - wymiary i charakterystyka
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STREFA
BEZPOREDNIA

1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.
1

Zawór zasilaj¹cy 1
Tuleja czujnika zasilania 1
Zawór powrotny 1
Tuleja czujnika powrotu 1
Zawór zasilaj¹cy 2
Tuleja czujnika zasilania 2
Zawór powrotny 2.
Tuleja czujnika powrotu 2
Pompa obiegu 2
Rurka powrotna 2

11.
12.
13.
14.
15.
16.
17.
18.
19.

Si³ownik zaworu mieszaj¹cego
Zawór 6-cio drogowy
Powrót do kot³a
Zasilanie z kot³a
By pass ró¿nicy cinienia
Rurka powrotna strefy 1
Puszka elektryczna
Rurka zasilaj¹ca strefy 1
Szafka

STREFA
ZE ZMIESZANIEM

PARAMETRY TECHNICZNE
Dane techniczne

DANE OGÓLNE

Pompa

i

GRUNDFOS UP M3 Hybrid 15-7 130 mm - 1 Erp Ready
7m
*PWM - PP - CP - CC - AA
95 °C ci¹g³a - 110 °C max
230V / 50 Hz
52 W
NVC6
3 punktowy
3,6
/
230V / 50 Hz
3,9 VA
IP 54
***1.500lt/h
95 °C ci¹g³a - 110 °C max
5 °C
52 kPa (5,2 m H2O)
***7,5 kW
**5 kW
***15 kW
**10 kW
/
**15 kW
/
**20 kW
Woda, mieszanka wody i glikolu (maks. 30%)
P 2kPa (200 mm H2O)
****0-160 °C

Przep³yw

Zgodnoæ

STREFA ZE ZMIESZANIEM

/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
/
**1.000lt/h

Maks. wysokoæ podnoszenia
Sterowanie (tryby pracy)
Maks. temperatura pracy
Zasilanie
Maks. pobór mocy
Zawór mieszaj¹cy
Rodzaj
Kv
Zakres regulacji
Zasilanie
Maks. pobór mocy
Klasa ochrony IP
Maks. temperatura pracy
Min. temperatura pracy
Strata cinienia przy przep³ywie 1000l/h
Maks. moc przy T 5 °C
Maks. moc przy T 10 °C
Maks. moc przy T 15 °C
Maks. moc przy T 20 °C
Medium
Cinienie otwarcia zaworów zwrotnych
Zakres termometrów
Klasa ochrony IP
Wykoñczenie szafki
Przy³¹cze strony ród³a ciep³a
Przy³¹cza od strony instalacji
Rozstaw pomiêdzy przy³¹czami
Wymiary zewnêtrzne
Waga
Pojemnoæ

STREFA BEZPOREDNIA

IPXO
Bia³y lakier
3/4 GZ

400 x 450 x 160 mm
10 kg
1l

/
3/4 GW
70 mm

3/4 GW
70 mm

3,4 kg

3,7 kg

Produkt zgodny z:
EN 16297-2 / EN 16297-3: 2012 Erp Ready
Dyrektywa PED-2014/68/UE

* PWM: zewnêtrzne sterowanie PWM
PP: proporcjonalne cinienie
CP: sta³e cinienie
CC: sta³a krzywa
AA: AUTOADAPT
** Nale¿y sprawdziæ z charakterystyk¹ pompy kot³owej
*** Dla straty cinienia 20 kPa (2 m)
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CHARAKTERYSTYKI
Strefa z zaworem mieszaj¹cym z si³ownikiem
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Typowa krzywa zaworu mieszaj¹cego
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obrót [°]
woda ciep³a

woda zimna

woda zmieszana

SCHEMAT HYDRAULICZNY
NOVAZONE DMCond 120A
Zród³o ciep³a
Zawór kulowy
Pompa
Tuleja czujnika
temperatury
Zawór zwrotny
Termometr
By pass ró¿nicy cinieñ
Zawór mieszaj¹cy
z si³ownikiem
Strefy grzewcze
3

0

POGL¥DOWY SCHEMAT INSTALACJI
NOVACONDE
Z BYPASSEM RÓ¯NICY CINIEÑ

2

1.
2.
3.
4.
5.
6.
GAZ

Modu³ Novaconde z by-passem
Kocio³ gazowy z wbudowan¹ pomp¹
Strefa niskotemperaturowa
Strefa wysokotemperaturowa
Zawór termostatyczny z g³owic¹
Czujnik pogodowy
6

3
4

1
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POD£¥CZENIE
Modu³ powinien byæ pod³¹czony do przewodów rurowych o odpowiednich rednicach i wydajnociach zgodnych
z parametrami modu³u.
Przed pod³¹czeniem modu³u hydraulicznego konieczne jest:
- Dok³adne przep³ukanie instalacji w celu usuniêcia wszelkich pozosta³oci gruzu, lutu lub innych zabrudzeñ, które mog³yby
uniemo¿liwiæ prawid³owe funkcjonowanie;
- Sprawdzenie cinienia w instalacji pod k¹tem zakresu pracy modu³u;
- Sprawdzenie temperatury w instalacji pod k¹tem pracy modu³u;
- Sprawdzenie czy instalacja posiada konieczne urz¹dzenia zabezpieczaj¹ce (filtry, zawory bezpieczeñstwa, naczynia
wzbiorcze itp.) niezbêdne do prawid³owego funkcjonowania modu³u;
Sprawdziæ, czy wybrany zestaw NOVACONDE jest odpowiedni dla danego typu instalacji.

¯RÓD£O CIEP£A

Strona pierwotna - Pod³¹czenie do ród³a ciep³a

Pod³aczenie modu³u do ród³a ciep³a odbywa siê przez przy³¹cza zlokalizowane
w górnej jego czêci.
Pozycja ta musi byæ zachowana w celu zapewnienia deklarowanej wydajnoci
modu³u.
Dobrze jest aby przewód obiegu zasilaj¹cego by³ jak najkrótszy. Wszystkie
przewody powinny posiadaæ izolacjê termiczn¹ w celu ograniczenia strat ciep³a.
Maksymalna d³ugoæ przewodu zasilaj¹cego i powrotnego strefy 1 powinna
byæ zgodna z dopuszczalnymi stratami cinienia wbudowanej pompy kot³owej.

STREFA BEZPOREDNIA

STREFA ZE ZMIESZANIEM
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Strona wtórna  pod³aczenie strefy bezporedniej i strefy ze zmieszaniem

Po³¹czenie modu³u i systemu grzewczego odbywa siê poprzez przewody zasilaj¹ce i powrotne umieszczone w dolnej czêci
modu³u. Pozycja ta powinna byæ zachowana w celu zapewnienia zadeklarowanej wydajnoci hydraulicznej modu³u.
Przewody zasilaj¹ce i powrotne zawieraj¹ tuleje czujników do kontroli temperatury.Przewody powrotne wyposa¿one s¹
w zawory zwrotne. Modu³ posiada termometry na zasilaniu i powrocie wbudowane w r¹czki zaworów kulowych. Obrót
uchwytu zaworu o 45° powoduje dezaktywacjê zaworu zwrotnego w celu u³atwienia czynnoci serwisowych.
WA¯NE - By pass (zawór ró¿nicy cinieñ)
W przypadku wystêpowania w czêci wysokotemperaturowej (strefie bezporedniej) zaworów grzejnikowych termostatycznych
z g³owicami, konieczne jest ustawienie zaworu ró¿nicy cinieñ na wartoæ 0,1 bara.
W przypadku braku zaworów termostatycznych w czêci wysokotemperaturowej nale¿y ustawiæ zawór ró¿nicowy na wartoæ
0,5 bara.
wartoæ 0,1 bara.

wartoæ 0,5 bara.
bar
0,5
0,4
0,3
0,2
0,1

bar
0,5

Modu³ standardowo wyposa¿ony jest w puszkê elektryczn¹, w której znajduj¹
siê zaciski elektryczne.Wszystkie po³¹czenia elektryczne elementów sk³adowych
z puszk¹, wykonane s¹ przez producenta. Puszkê elektryczn¹ nale¿y po³¹czyæ
ze sterownikiem zewnêtrznym. W celu przeprowadzenia prac instalacyjnych
i serwisowych, modu³ (puszka elektryczna) i sterownik zewnêtrzny, powinien
byæ pod³¹czony do zailania poprzez prze³¹cznik dwubiegunowy.

ZAWÓR MIESZAJACY

WA¯NE
Dodatkowe po³¹czenia elektryczne powinne byæ wykonywane przez
dowiadczony i wykwalifikowany personel oraz zgodnie z instrukcj¹.

N
L
TA
OTWARTY
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Niebieski
Br¹zowy (zamkniêty)
Zielony (otwarty)
Szary
Bia³y
Ró¿owy

M1

szafka

M - br¹zowy
L - br¹zowy
N - niebieski
B - niebieski
V - zielony

¿ó³to-zielony

URUCHOMIENIE
Aby zagwarantowaæ bezpieczn¹ i prawid³ow¹ pracê modu³u, uruchomienie powinno byæ wykonane przez wykwalifikowane
osoby.

P³ukanie instalacji

Aby pozbyæ siê zanieczyszczeñ pochodz¹cych z prac instalacyjnych, konieczne jest dok³adne przep³ukanie ca³ego systemu,
zarówno po stronie ród³a ciep³a, jak i po stronie instalacji grzewczej.

Nape³nianie i opró¿nianie

Nale¿y nape³niæ obieg pierwotny i obieg wtórny wod¹ lub inn¹ ciecz¹ zgodnie z instrukcjami i parametrami dotycz¹cymi
u¿ytych w instalacji materia³ów. Przy nape³nianiu systemu konieczne jest dok³adne odpowietrzenie instalacji.

KONSERWACJA
WA¯NE

Przed ka¿d¹ operacj¹ od³¹cz zasilanie za pomoc¹ prze³¹cznika zewnêtrznego. Aby zapewniæ bezpieczeñstwo i prawid³owe
dzia³anie modu³u, prace konserwacyjne musz¹ byæ wykonywane przez wykwalifikowane osoby.
Przynajmniej raz w roku, nale¿y skontrolowaæ ród³o ciep³a i obieg grzewczy, w tym modu³. Wa¿ne jest, aby sprawdziæ
wszystkie gwintowane lub spawane po³¹czenia oraz po³¹czenia elektryczne.

WARUNKI GWARANCJI:
1. Firma Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J. udziela gwarancji prawid³owego dzia³ania zestawu
zgodnie z podanymi ni¿ej warunkami.
2. Gwarant (Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.) zapewnia Nabywcy dobr¹ jakoæ i sprawne
dzia³anie urz¹dzenia, przy jego u¿ytkowaniu zgodnie z przeznaczeniem i warunkami technicznymi, okrelonymi
w instrukcji obs³ugi w okresie:
 24 miesi¹ce od daty sprzeda¿y.
3. W okresie gwarancji Nabywcy przys³uguje prawo do bezp³atnych napraw (wymiany na nowe) uszkodzeñ powsta³ych
z winy producenta. Gwarancja obowi¹zuje na terenie Rzeczpospolitej Polskiej. Poza granicami R.P. obowi¹zki
gwaranta przejmuje sprzedawca.
4. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ powsta³ych: w czasie transportu, na skutek nieprawid³owego magazynowania
urz¹dzenia, jak równie¿ wszelkich uszkodzeñ mechanicznych powsta³ych poza zak³adem produkcyjnym oraz
uszkodzeñ wynik³ych z nieprawid³owej eksploatacji i z³ego monta¿u.
5. Gwarancja nie obejmuje nieprawid³owoci dzia³ania i uszkodzeñ spowodowanych brakiem filtra. Przed pompami
nale¿y zainstalowaæ filtr siatkowy.
6. Gwarancj¹ nie s¹ objête czêci, które ulegaj¹ naturalnemu zu¿yciu w nastêpstwie normalnej eksploatacji.
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wiadczenia z tytu³u gwarancji:


Gwarantowi zobowi¹zanemu z tytu³u niniejszej umowy przys³uguje wybór sposobu spe³nienia swoich obowi¹zków
wobec Nabywcy.



W ramach gwarancji wadliwe czêci podlegaj¹ naprawie lub wymianie, pod warunkiem niezw³ocznego
powiadomienia Gwaranta o powsta³ym uszkodzeniu i nades³aniu na ¿¹danie i w sposób okrelony przez Gwaranta
 uszkodzonego zestawu wraz z uzupe³nionym formularzem reklamacyjnym i kopi¹ dowodu zakupu. Koszty
przesy³ek zwi¹zane z naprawami gwarancyjnymi pokrywa Gwarant.



Wymienione czêci lub pompy pozostaj¹ w³asnoci¹ firmy Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.



Nabywca traci uprawnienia z tytu³u gwarancji w razie dokonania napraw lub przeróbek przez osoby nieupowa¿nione
przez Gwaranta. Odpowiedzialnoæ na zasadach i warunkach okrelonych w niniejszej gwarancji wy³¹cza mo¿liwoæ
zg³aszania przez Nabywcê roszczeñ na zasadach ogólnych kodeksu cywilnego. Na podstawie art. 558 k.c. niniejsza
gwarancja ogranicza odpowiedzialnoæ Ottone spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ sp. k. z tytu³u rêkojmi
za wady fizyczne urz¹dzeñ. W okresie gwarancji nie maj¹ zastosowania w szczególnoci przepisy art. 560 kodeksu
cywilnego. Gwarancja na sprzedany towar nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zawiesza uprawnieñ kupuj¹cego
(nabywcy) wynikaj¹cych z niezgodnoci towaru z umow¹.

Zg³oszenie reklamacji:
1. Reklamacjê nale¿y zg³osiæ do sprzedawcy lub Gwaranta.
2. Podstaw¹ do rozpatrzenia zasadnoci zobowi¹zañ gwarancyjnych s¹: uzupe³niony formularz reklamacyjny wraz
z za³¹czon¹ kopi¹ dowodu zakupu.
3. Nabywca lub sprzedawca zobowi¹zany jest na polecenie i koszt Gwaranta przes³aæ urz¹dzenia na jego adres, za
porednictwem uzgodnionej wczeniej firmy spedycyjnej.
4. Po sprawdzeniu i stwierdzeniu zasadnoci roszczeñ gwarancyjnych, Gwarant dokona naprawy urz¹dzenia lub
wymiany na nowe w czasie 14 dni roboczych, a nastêpnie zwrotu urz¹dzenia na adres reklamuj¹cego.
GOSPODAROWANIE ODPADAMI
DYREKTYWA 2012/19 / UE.
Symbol przekrelonego mietnika na kó³kach wskazuje, ¿e produktu nie powinno siê wyrzucaæ razem z innymi
odpadami, tylko zanosiæ do specjalnych punktów zbiórki odpadów selektywnych lub z powrotem do sprzedawcy
zgodniez przepisami w ka¿dym kraju. Efektywne segregowanie odpadów i ich zbiórka umo¿liwia w³aciwy recykling,
przetwarzanie i utylizacjê. Unika siê przez to potencjalnego wycieku substancji niebezpiecznych i negatywnego
wp³ywu na rodowisko. Niew³aciwe pozbywanie siê odpadów jest karalne z mocy prawa.

Notatki:

www.

7

.pl

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

