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Instrukcja obs³ugi i monta¿u



Zespo³y mieszaj¹co pompowe KAN Bloc                        
  T20, T 40, T 60 oferowane s¹ dla ma³ych i 
œrednich instalacji centralnego ogrzewania. Przy 
projektowaniu i produkcji po³o¿ono nacisk na 
oferowanie zwartej jednostki o odpowiedniej formie, 
mo¿liwej do instalowania w ma³ym pomieszczeniu. 
Fabrycznie dostarczany jest wraz z kompletem 
nakrêtek, wk³adek i uszczelek G 1”. Aby uzyskaæ 
automatyczn¹ pracê zespo³u nale¿y wyposa¿yæ go w 
si³ownik zaworu mieszaj¹cego typu SM 4 ( moment 
obrotowy 6 Nm) lub SM 5 ( moment obrotowy 10 Nm) 
pod³¹czonego do automatyki np. firmy Kromschroeder 
AG lub innej realizuj¹cej opcjê sterowania obiegu 
grzewczego z zaworem mieszaj¹cym. Sposób monta¿u 
si³ownika umieszczony jest w opakowaniu si³ownika i 
nale¿y bezwzglêdnie przestrzegaæ zawartych w nim 
zasad. Zespó³ T 60 ró¿ni siê od zespo³ów T 20 i T 40 
tylko rozstawem osi. W przypadku zespo³u T 60 rozstaw  
wynosi  120 mm,  w  przypadku T 20  i  T 40  90 mm. 

Zespó³ mieszaj¹co pompowy, o przyjemnej optycznie formie, wyposa¿ony jest w najnowoczeœniejsze i najsolidniejsze 
zespo³y konstrukcyjne.

Zawór mieszaj¹cy
Wbudowany 4-drogowy lub 3-drogowy zawór mieszaj¹cy typu H posiada dobr¹ liniow¹ 
charakterystykê temperatury. Precyzyjnie profilowane otwory wylotowe zapewniaj¹ 
linearn¹ zmianê temperatury przy wykorzystaniu powracaj¹cej wody. Charakterystyka 
zaworu przedstawiona jest poni¿ej. Uszczelnienie wa³ka grzyba zaworu zapewniono 
podwójnymi O-ringami. Grzyb i pokrywa zaworu wykonane s¹ z wysokogatunkowego 
mosi¹dzu Ms 58. 

Termometry
Zespo³y Bloc T20, T 40, T 60 wyposa¿ono w termometry na wyjœciu i powrocie wody 
powracaj¹cej z instalacji.

Zawór przelewowy UVH 
(opcja tylko przy T 40 i T 60)
Dla wyeliminowania dŸwiêków przep³ywu zastosowano zawór 
przelewowy. Górna czêœæ zaworu wykonana jest z mosi¹dzu, 
sprê¿yna ze stali szlachetnej a p³ytka zaworu z tworzywa 
sztucznego. Uszczelnienie zapewniono O-ringiem. Nastawienie 
odbywa siê przy pomocy skali, a nastêpnie zabezpiecza siê œrub¹. 

Obejœcie
Dla ogrzewania niskotemperaturowego (pod³ogowego) wbudowano przestawn¹ 
klapê obejœciow¹. Regulowana klapa znajduje siê miêdzy dop³ywem i powrotem 
wody z instalacji, tu¿ nad zaworem mieszaj¹cym (mosiê¿na œruba). Obejœcie 
gwarantuje, ¿e nawet przy temperaturach kot³a 80C i otwartym mieszaczu 
temperatura dop³ywu wody do instalacji nie przekroczy 50C. Idea dzia³ania 
obejœcia przedstawia rysunek poni¿ej.

Obejœcie zamkniête Obejœcie otwarte

Ustawienie obejœcia

Ustawiæ obejœcie jak na rysunku 2. Przy otwartej pozycji mieszacza (pozycja 4 
skali od r¹czki) ogrzaæ instalacjê (ok. 3 godz.). Nastêpnie zredukowaæ nastawienie 
obejœcia a¿ zostanie osi¹gniêta maksymalna ¿¹dana temperatura zasilania.

Schemat wymiarowy KAN Bloc 

T 20                              T 40                           T 60
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Pod³¹czenie elektryczne
Przewody elektryczne ³¹cznie z uziemieniem nale¿y wprowadziæ do listwy zaciskowej z lekkim zwisem i pod³¹czyæ zgodnie z 
oznaczeniem.

Zewnêtrzne elektryczne zabezpieczenia nie s¹ wymagane. Bezwzglêdnie nie mo¿na zamieniaæ przewodów.
0Silnik pompy mo¿na ustawiæ dowolnie co 90  w stosunku do korpusu pompy, nale¿y jednak zwróciæ uwagê, aby 

wyprowadzenie przewodu elektrycznego nie by³o skierowane do góry, a puszka zaciskowa nie znajdowa³a siê u do³u silnika 
(patrz rysunki  A1, A2, A3, A4). 
Pod³¹czenie w puszce zaciskowej oraz styki pomiêdzy puszk¹ a uzwojeniem silnika, bezwzglêdnie nale¿y chroniæ przed 
wilgoci¹. Niedopuszczalne jest montowanie pomp w pomieszczeniach o du¿ej wilgoci.

Pompa
Zespó³ KAN- Bloc  T 20, T 40, T 60 wyposa¿ony jest w pompê z silnikiem firmy WITA typu U 55. Pompy powy¿sze posiadaj¹ trzy 
ró¿ne prêdkoœci obrotowe, mo¿liwe do ustawienia prze³¹cznikiem obrotowym. Specjalne ³o¿yska i dopasowana do 
konstrukcji geometria ³opatek umo¿liwia bezszmerow¹ pracê zespo³u. Pompy s¹ samoodpowietrzaj¹ce siê. Na ¿yczenie 
zespo³y mieszaj¹co pompowe T 20 i T 60 mog¹ byæ wykonane z pomp¹ elektroniczn¹ typu WITA DELTA UE 35 i UE 55, lub 
UPE 25-25 lub UPE 25-45.
 
Dane techniczne pomp WITA U

Pompa U 35

Pompa U 55

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,18
0,27
0,33

39
58
80

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,20
0,30
0,38

46
68
95

Dane techniczne pomp Grundfos UPS
Pompa UPS 25/40

Pompa UPS 25/60

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,13
0,20
0,26

30
45
60

Prêdkoœæ I
Prêdkoœæ II
Prêdkoœæ III

0,15
0,24
0,34

46
65
90
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Rozruch
Przed uruchomieniem pompy ca³a instalacja 
centralnego ogrzewania  wype³niona musi byæ wod¹, a 
pompa odpowietrzona. Nigdy nie mo¿na pozwoliæ na 
pracê pompy na „sucho”. 
W celu odpowietrzenia i sprawdzenia pracy pompy 
nale¿y prze³¹czyæ pompê na obroty maksymalne 
(prêdkoœæ 3), odkrêciæ korek znajduj¹cy siê na tylnej 
œciance silnika i w³¹czyæ pompê (patrz rysunek 6,7,8).

Monta¿ zespo³u mieszaj¹co pompowego
Zespó³ mieszaj¹co pompowy nale¿y montowaæ pionowo z zaworem mieszaj¹cym u do³u. Zespó³ jest uk³adem o przelocie 
prostym, zasilanie z prawej strony, powrót z lewej (patrz strza³ki na korpusie Bloc). Bezwzglêdnie nie mo¿na zamieniaæ stron, 
tzn. montowaæ zasilania z lewej strony. Przy monta¿u nale¿y zwróciæ uwagê na: ³atwy dostêp do pompy celem odpowietrzenia 
i na zamontowaniu osi pompy zawsze w kierunku poziomym. Nie mo¿na montowaæ zespo³ów na le¿¹co (brak smarowania 
³o¿ysk w pompie). W zestaw zeso³u wchodz¹ pó³œrubki potrzebne do szybkiego zamontowania na rozdzielaczu.
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- przewód fazowy
- przewód zerowy
- uziemienie

nietupski
Podświetlony

nietupski
Podświetlony



Obs³uga pompy
Pompa nie wymaga ¿adnej obs³ugi w czasie pracy. ¯¹dane charakterystyki przep³ywu otrzymuje siê poprzez zmianê 
prêdkoœci obrotowej silnika prze³¹cznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej. Zmiany mo¿na dokonywaæ w czasie 
pracy pompy. Po d³u¿szym postoju wa³ek silnika mo¿e byæ zablokowany. Aby odblokowaæ wa³ek patrz tabela.

Sprawdziæ bezpieczniki lub luŸne dociski przewodów elektrycznych

Wymieniæ kondensator

Na krótki czas prze³¹czyæ na max liczbê obrotów lub odblokowaæ 
wirnik: do naciêcia wprowadziæ wkrêtak i przekrêciæ rêcznie

Zdemontowaæ silnik i wyczyœciæ pompê

Prze³¹czyæ na ni¿sz¹ liczbê obrotów

Odpowietrzyæ pompê lub instalacjê

Zwiêkszyæ ciœnienie dop³ywu lub sprawdziæ objêtoœæ powietrza 
w naczyniu przeponowym (je¿eli wystêpuje)

Brak zasilania

Uszkodzenie kondensatora

Pompa zablokowana poprzez 
osady na ³o¿yskach

Pompa zabrudzona

Za wysoka prêdkoœæ obrotowa

Pompa jest zapowietrzona

Ciœnienie dop³ywu jest za ma³e

Pompa nie dzia³a

Instalacja jest za 
g³oœna

Pompa jest za 
g³oœna

Usterka Przyczyna Usuniêcie usterki
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