
instrukcja obsługi grupy pompowej

1. zawór termostatyczny ZT
2. zawór regulacyjny ZR
3. zawór odcinający G1" belki zasilającej
4. zawór odcinający G1" belki powrotnej
5. termometry tarczowe
6. bezdławnicowa pompa RS25/6 lub RS25/4
7. by-pass z zaworem regulacyjnym
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Grupa pompowa zapewnia dokładną i optymalną re gu la cję in sta la cji ogrze wa nia pod ło go we go.
Układ zmie sza nia pom po we go wbu do wa ny w roz dzie lacz za pew nia ob ni że nie pa ra me trów czyn ni ka grzew cze go
do żą da nej war to ści tem pe ra tu ry za si le nia ogrze wa nia pod ło go we go (np. z 80°C do 50°C).

Budowa

Grupa pompowa jest w:
1. za wór ter mo sta tycz ny ZT z gwin tem we wnętrz nym G½" na za si le niu (wej ście do ukła du z in sta la cji), na któ ry

moż na na krę cić gło wi cę z czuj ni kiem przy lgo wym w ce lu ręcz ne go usta wie nia war to ści tem pe ra tu ry za si le nia dla
ogrze wa nia pod ło go we go (peł ni rów nież ro lę za bez pie cze nia przed wzro stem tem pe ra tu ry po wy żej war to ści usta -
wio nej na gło wi cy). Czuj nik przy lgo wy gło wi cy za wo ru na za si le niu na le ży za mon to wać na bel ce zasilającej roz -
dzie la cza przy uży ciu do star czo nej obej my mon ta żo wej. Opcjo nal nie, na za wo rze, moż na za mon to wać si łow nik
elek trycz ny (po przez ada pter M30×1,5mm - ko lor sza ry) współ pra cu ją cy z ter mo sta tem po ko jo wym (war tość
tem pe ra tu ry bę dzie usta wia na po krę tłem ter mo sta tu - roz wią za nie za le ca ne np. w po miesz cze niach z kil ko ma ob -
wo da mi pod łą czo ny mi pod je den roz dzie lacz, gdzie nie ma ko niecz no ści ste ro wa nia każ dym ob wo dem od dziel -
nie). Uwa ga: Gło wi ce z czuj ni ka mi oraz si łow ni ki elek trycz ne są ele men ta mi do dat ko wy mi. 

2. za wór re gu la cyj ny ZR z gwin tem we wnętrz nym G½" na po wro cie (wyj ście z ukła du do in sta la cji), któ re go po -
praw ne wy re gu lo wa nie umoż li wia uzy ska nie od po wied nie go stop nia zmie sza nia wo dy i żą da nej war to ści tem pe -
ra tu ry za si le nia ogrze wa nia pod ło go we go,

3. zawór odcinający G1" belki zasilającej,
4. zawór odcinający G1" belki powrotnej,
5. dwa ter mo me try tar czo we do kon tro li tem pe ra tu ry za si la nia ogrze wa nia pod ło go we go (ko lor czer wo ny) 

i po wro tu (ko lor nie bie ski),
6. bez dław ni co wą pom pę RS25/6lub RS25/4 z re gu lo wa ną trój stop nio wo pręd ko ścią ob ro to wą wraz z za wo ra mi od -

ci na ją cy mi.
7. by -pass z za wo rem re gu la cyj nym za bez pie cza ją cy pom pę w przy pad ku za mknię cia się wszyst kich za wo rów od ci -

na ją cych na za si la niu (gór na bel ka roz dzielacza). 

Budowa i zasada działania
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Rys. 1. Budowa grupy pompowej
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Działanie
1. Pompa zasilana jest gorącą wodą z instalacji po przez za wór ter mo sta tycz ny ZT, oraz z po wro tu wę żow nic ogrze -

wa nia pod ło go we go (bel ka powrotna), dzię ki cze mu na stę pu je mie sza nie i ob ni że nie tem pe ra tu ry wo dy po da -
wa nej na bel kę zasilającą roz dzie la cza (za si la ją cą wę żow ni ce ogrze wa nia pod ło go we go).

2. Po przez za wór re gu la cyj ny ZR woda powraca do instalacji.
3. Od po wied ni sto pień zmie sza nia wo dy uzyskuje się re gu lu jąc nastawę za wo ru re gu la cyj nego ZR.
4. W przy pad ku gdy na wszyst kich ob wo dach wę żow nic mon to wa ne siłowniki elektryczne, na le ży usta wić za wór

by -pass na ½ ob ro tu co za pew ni do dat ko wy prze pływ w gra ni cach 0,5 - 1 l/min (w za leż no ści od wy bra ne go
bie gu pom py) chro nią cy pom pę przed tło cze niem wo dy na za mknię tą in sta la cję (w przy pad ku jed no cze sne go za -
mknię cia wszyst kich ob wo dów wę żow nic).

Należy zwrócić uwagę na poprawne włączenie układu
do pozostałej części instalacji. Układ należy
zamontować między przewodami zasilającymi i
powrotnymi w obiegu źródła ciepła (instalacji z
grzejnikami), zawór termostatyczny ZT powinien być
podłączony do przewodu zasilającego, a zawór
regulacyjny ZR do przewodu powrotnego.

Regulacja zaworu by-pass

1. Wykręcić ele ment za bez pie cza ją cy za wo ru re gu la -

cyj ne go klu czem im bu so wym 6 mm - rys. 3.

2. Wkrę cić do opo ru grzy bek dła wią cy w gnieź dzie za wo ru klu czem im bu so -

wym 5 mm, a na stęp nie wy krę cić o ¼ ob ro tu (rys. 4).

3. Wkrę cić ele ment za bez pie cza ją cy klu czem im bu so wym 6 mm.

Regulacja zaworu regulacyjnego ZR

1. Odkręcić kap tu rek klu czem pła skim 24 mm.

2. Wkrę cić wkład kę za wo ru, klu czem im bu so wym 4 mm, do peł ne go za mknię cia

(rys. 5).

3. Wy krę cić wkład kę za wo ru o za da ną ilość ob ro tów rów ną na sta wie po da nej w pro jek cie. 

4. Na krę cić kap tu rek.

Cha rak te ry sty kę za wo ru po wrot ne go przed sta wio no na rys. 11.

Rys. 4.Rys. 3.

Rys. 5.

Regulacja zaworów



Rys. 11. Charakterystyka zaworu regulacyjnego ZR
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Montaż, uruchamianie i eksploatacja
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Pod łą cza nie i re gu la cja pom py

Pompa nie wymaga żadnej obsługi w czasie pracy. Żądane charakterystyki przepływu otrzymuje się poprzez

zmianę prędkości obrotowej silnika trójpołożeniowym przełącznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej.

Zmiany można dokonywać podczas pracy pompy. Pompa powinna pracować z wydajnością zapewniającą

prawidłową pracę instalacji grzewczej. Nieuzasadnione zwiększanie prędkości obrotowej pompy może

powodować jej przyspieszone zużycie. Przed uruchomieniem pompy cała instalacja musi być wypełniona wodą,

a pompa odpowietrzona. Nie należy dopuścić do pracy pompy na "sucho". W celu odpowietrzenia

i sprawdzenia pracy pompy należy przełączyć pompę na obroty maksymalne (prędkość 3), odkręcić korek

znajdujący się na tylnej ściance silnika i włączyć pompę. Schemat podłączenia pompy do instalacji elektrycznej

pokazano na rys. 13. Charakterystykę pompy RS25/6 przedstawia rys. 14, zaś pompy RS25/4 rys. 15.

Uru cha mia nie ukła du

1. Po wykonaniu wszystkich połączeń hydraulicznych układu i elektrycznych pompy, napełnić instalację wodą.

2. Otworzyć zawór termostatyczny ZT, otworzyć całkowicie zawory w odcinające obwody rozdzielacza, otworzyć

zawory kulowe przy pompie, zamknąć zawór regulacyjny ZR.

3. W przypadku montażu siłowników na wszystkich obwodach wężownic należy wykonać regulację zaworu

by-pass (otwarcie - ¼ obrotu), fabrycznie układ dostarczany jest z zamkniętym zaworem.

4. Odpowietrzyć i uruchomić pompę, odpowietrzyć instalację ogrzewania podłogowego (w sytuacji opisanej woda

krąży przez pompę i wężownice ogrzewania podłogowego, ewentualnie by-pass).

5. W źródle ciepła nastawić i uzyskać temperaturę obliczeniową wody (np. 80°C) dla grzejników oraz przepływ

przez grzejniki. Następnie wykonując odpowiednią ilość obrotów w kierunku otwarcia zaworu regulacyjnego

ZR, dokonać nastawy tego zaworu i uzyskać żądaną wartość temperatury zasilenia ogrzewania podłogowego.

Regulację zaworu ZR należy wykonać w dwóch etapach:

I. wstępne ustawienie temperatury zasilenia w momencie rozruchu instalacji ogrzewania podłogowego, równej

temperaturze projektowej - 10°C (max. 40°C),

II. regulacji końcowej temperatury zasilenia (następnego dnia), po rozgrzaniu jastrychu i wyregulowaniu

obwodów grzewczych (max. 50°C). 

Po wyregulowaniu hydraulicznym ogrzewania i regulacji końcowej zaworu ZR, założyć na zawór

termostatyczny ZT głowicę z czujnikiem przylgowym lub siłownik elektryczny (wariant sterowania

termostatem).

Rys. 13.
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Rys. 14.
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Internet

sprzedaz@kan.com.pl

www.kan.com.pl 

KAN Sp. z o.o.
ul. Zdrojowa 51

16-001 Białystok-Kleosin

tel. 0048 85 74 99 200

fax 0048 85 74 99 201

tel. 0048 85 74 99 206 - sprzedaż
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