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Instrukcja obs³ugi i warunki gwarancji
rozdzielaczy modu³owych
UWAGA:

Produkt powinien byæ montowany tylko przez wykwalifikowane osoby wed³ug poni¿szych instrukcji.
Elementy sk³adowe rozdzielacza ³¹czymy ze sob¹ jedynie poprzez docisk do momentu us³yszenia charakterystycznego
klikniêcia. Nie wolno u¿ywaæ przy tym ¿adnych dodatkowych narzêdzi.
Przed po³¹czeniem dwóch elementów ze sob¹ nale¿y upewniæ siê czy uszczelki typu o-ring znajduj¹ siê w odpowiednim
miejscu. Kiedy zajdzie koniecznoæ z³¹czone elementy mo¿na roz³¹czyæ i po³¹czyæ powtórnie.

PARAMETRY PRACY:

Maksymalna temperatura pracy: 90°C (dla przep³ywomierzy 90 °C przy cinieniu 0,3 MPa)
Maksymalne cinienie pracy: 1,0 MPa
Medium: woda, mieszanka wody i glikolu (maks. 50%)

1. URUCHOMIENIE ROZDZIELACZA 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 (patrz strona 3).
Czêæ grzejnikow¹ nale¿y wyposa¿yæ w zawory termostatyczne z rêcznymi pokrêt³ami (opcjonalnie przep³ywomierze) na
belce dolnej (zasilaj¹cej) oraz zawory termostatyczne z rêcznymi pokrêt³ami na belce górnej (powrotnej).
Aby uruchomiæ czêæ grzejnikow¹ rozdzielacza nale¿y zamkn¹æ dop³yw do czêci pod³ogowej rozdzielacza zakrêcaj¹c zawór
równowa¿¹cy 2 na górnej belce oraz zawór termostatyczny rozdzielaj¹cy 1 na dolnej belce (wykorzystuj¹c dowolne
niebieskie pokrêt³o zaworu termostatycznego 4 ).

1.1 OGRZEWANIE GRZEJNIKOWE

Przy za³o¿eniu ¿e przep³yw w pojedynczej pêtli nie przekroczy 1,8l/min, do ka¿dej sekcji mo¿na pod³¹czyæ grzejnik o mocy:
oko³o 2500 W dla dt=20°C (np. 80/60°C)
oko³o 1900 W dla dt=15°C (np. 70/55°C)

1.2 OGRZEWANIE POD£OGOWE

W czêci ogrzewania pod³ogowego rozdzielacz nale¿y wyposa¿yæ w przep³ywomierze 3 o zakresie regulacji 0,5-5,0 l/min
na belce górnej (zasilanie pêtli grzewczych), mieszacz pompowy i zawory termostatyczne na dolnej belce 4 (powrót pêtli
grzewczych) umo¿liwiaj¹ce monta¿ si³owników termoelektrycznych o gwincie przy³¹czeniowym M30 x 1,5
G³owicê termostatyczn¹ z kapilar¹ nale¿y nakrêciæ na zawór rozdzielaj¹cy 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 byæ ona
min. 20 °C ni¿sza ni¿ dla czêci ogrzewania grzejnikowego.
Po zamontowaniu i ustawieniu g³owicy z kapilar¹ na odpowiedni¹ temperaturê nale¿y uruchomiæ pompê i ustawiæ
odpowiednie przep³ywy w poszczególnych pêtlach ogrzewania pod³ogowego pamiêtaj¹c, ¿e dla 100 m rury 16 x 2 mm nie
powinno siê przekraczaæ wartoci 2,5l/min. Je¿eli uzyskanie odpowiednich wartoci przep³ywów bêdzie niemo¿liwe nale¿y
dokonaæ regulacji na zaworze równowa¿¹cym 2.

2. URUCHOMIENIE ROZDZIELACZA do ogrzewania pod³ogowego z grup¹ mieszaj¹c¹
Nale¿y wykonaæ analogiczne czynnoci jak w punkcie 1.2.

Warunki gwarancji
1. Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J. (zwana dalej Gwarantem) udziela 8-letniej gwarancji na
prawid³owe dzia³anie rozdzielaczy modu³owych.
Okres gwarancji liczony od daty zakupu powinien byæ potwierdzony stosownym dowodem zakupu: faktura lub paragon.
2. Wszystkie wady i uszkodzenia zawinione przez Gwaranta (wady materia³owe, b³êdy produkcyjne oraz monta¿owe itp.)
bêd¹ usuwane bezp³atnie w terminie 14 dni roboczych od daty dostarczenia reklamowanego produktu do Gwaranta.
Przez usuniêcie wady nale¿y rozumieæ uzupe³nienie towaru do pe³nowartociowego, jego naprawê lub wymianê na
egzemplarz wolny od wad lub zwrot gotówki za porednictwem punktu, gdzie dokonano zakupu produktu. Wybór
sposobu usuniêcia wady pozostaje po stronie Gwaranta.
3. Gwarancja nie obejmuje uszkodzeñ i usterek spowodowanych przez niew³aciw¹ instalacjê, u¿ytkowanie, konserwacjê,
przechowywanie i transport.
4. Reklamacje nale¿y zg³aszaæ w miejscu zakupu produktu, sk¹d zg³oszenie wraz z produktem, protoko³em reklamacyjnym
i kopi¹ dowodu zakupu musi zostaæ przekazane do Gwaranta, przesy³k¹ na jego koszt i za porednictwem uprzednio
uzgodnionej firmy spedycyjnej. Inne formy dostawy s¹ dopuszczalne tylko po uzgodnieniu z Gwarantem, pod rygorem
nie przyjêcia towaru do reklamacji. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoci za uszkodzenia powsta³e podczas transportu
reklamowanych produktów do siedziby Gwaranta. W przypadkach gdy w celu realizacji uprawnieñ gwarancyjnych jest
konieczny kontakt Gwaranta z Instalatorem lub U¿ytkownikiem produktu konieczne jest podanie danych umo¿liwiaj¹cych
taki kontakt.
5. Warunkiem rozpatrzenia zg³oszenia reklamacyjnego jest dostarczenie wraz z produktem czytelnej kopii dowodu zakupu
(np. faktura lub paragon) reklamowanego produktu.
6. Termin gwarancji ulega przed³u¿eniu o czas rozpatrzenia reklamacji, od daty przyjêcia reklamacji przez Gwaranta.
7. Gwarant nie ponosi odpowiedzialnoci za straty powsta³e bezporednio lub porednio w wyniku zaniedbania, uszkodzenia,
niew³aciwej instalacji lub u¿ytkowania produktów w warunkach niezgodnych z zalecanymi, w tym równie¿ niezgodnymi
z wytycznymi do monta¿u i eksploatacji.
8. Gwarancja na sprzedany towar konsumpcyjny nie wy³¹cza, nie ogranicza ani nie zmniejsza uprawnieñ kupuj¹cego,
wynikaj¹cych z niezgodnoci towaru z umow¹.
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Wytyczne do monta¿u i eksploatacji

Rozdzielacze modu³owe przeznaczone s¹ do zastosowania w systemach ogrzewania grzejnikowego i pod³ogowego
Monta¿ i demonta¿ rozdzielaczy modu³owych powinien byæ wykonywany przez wykwalifikowane osoby
Parametry pracy nie mog¹ przekraczaæ podanych wczeniej wartoci
Dozwolone kierunki przep³ywu:
a) Elementy z zaworem termostatycznym  dowolny kierunek
b) Elementy z przep³ywomierzem  na zasilaniu pêtli
Ca³oæ robót nale¿y wykonywaæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi normami i przepisami.
Unikaæ zanieczyszczenia produktów w trakcie innych prac (murarskich, tynkarskich, malarskich). Po zakoñczeniu prac
upewniæ siê, ¿e wszystkie po³¹czenia s¹ szczelne, a belki lub zestawy zosta³y zamocowane do ciany odpowiednimi
uchwytami.
Dla rozdzielaczy powy¿ej 8 pêtli sugerowane jest zastosowanie dodatkowego uchwytu o kodzie OT100707, który nale¿y
dokupiæ osobno.
Maksymalna iloæ pêtli: 12
Minimalna g³êbokoæ szafki dla zestawu z pomp¹: 120 mm
Minimalna wysokoæ szafki dla zestawu z pomp¹: 580 mm

Przyk³adowy schemat kompletacji rozdzielacza bez grupy mieszaj¹cej
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Przyk³adowy schemat kompletacji rozdzielacza do ogrzewania
pod³ogowego z grup¹ mieszaj¹c¹
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Przyk³adowy schemat kompletacji rozdzielacza do ogrzewania
grzejnikowego i pod³ogowego z grup¹ mieszaj¹c¹
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Odpowietrzanie zestawu z grup¹ mieszaj¹c¹
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Zakrêciæ zawory 1 i 2
Wkrêciæ w miejsce pompy korki znajduj¹ce siê w zestawie
Zakrêciæ wszystkie elementy 3 i 4
Pod³¹czyæ urz¹dzenie do nape³niania instalacji do górnego zaworu spustowego
Odkrêciæ dolny zawór spustowy
Odkrêciæ jedn¹ pêtlê (element 3 i 4)
Nape³niaæ pêtlê do momentu, a¿ przez dolny zawór nie zacznie p³yn¹æ sama woda bez powietrza, nastêpnie zakrêciæ
nape³nion¹ pêtlê (element 3 i 4)
8. W przypadku kolejnych pêtli postêpowaæ analogicznie
9. Odpowietrzyæ czêæ grzejnikow¹
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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
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