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SYSTEM KAN-therm - instrukcja obs³ugi rozdzielaczy serii 73A i 77A
Rys. 1. Budowa rozdzielacza serii 73A

1. zawór termostatyczny ZT
2. zawór regulacyjny ZR
3. belka górna z zaworami do si³owników
4. belka dolna z zaworami regulacyjnymi
5. termometry tarczowe
6. bezd³awnicowa pompa RS 25/6
7. by-pass z zaworem regulacyjnym

Rys. 2. Budowa rozdzielacza serii 77A

1. zawór termostatyczny ZT
2. zawór regulacyjny ZR
3. belka górna z zaworami do si³owników
4. belka dolna z zaworami regulacyjno-pomiarowymi (z przep³ywomierzami)
5. termometry tarczowe
6. bezd³awnicowa pompa RS 25/6
7. by-pass z zaworem regulacyjnym
2

www.kan.com.pl

SYSTEM KAN-therm - instrukcja obs³ugi rozdzielaczy serii 73A i 77A

Budowa i zasada dzia³ania rozdzielacza serii 73A i 77A
Rozdzielacz serii 73A i 77A zapewnia dok³adn¹ i optymaln¹ regulacjê instalacji ogrzewania pod³ogowego.
Uk³ad zmieszania pompowego wbudowany w rozdzielacz zapewnia obni¿enie parametrów czynnika grzewczego do ¿¹danej
wartoœci temperatury zasilenia ogrzewania pod³ogowego (np. z 80°C do 50°C). Pêtle ogrzewania pod³ogowego przy³¹czane
s¹ do rozdzielacza za pomoc¹ œrubunków do rur PE-RT, PE-Xc lub œrubunków i przy³¹czek do rur PE-RT/Al/PE-HD. Po³¹czenia tego typu s¹ samouszczelniaj¹ce (nie nale¿y stosowaæ dodatkowych uszczelnieñ w postaci paku³ lub taœmy teflonowej).

Budowa rozdzielacza serii 73A i 77A
Rozdzielacz wyposa¿ony jest w (73A - rys.1; 77A - rys.2):
1. zawór termostatyczny ZT z gwintem wewnêtrznym G†" na zasileniu (wejœcie do uk³adu z instalacji), na który mo¿na
nakrêciæ g³owicê z czujnikiem przylgowym w celu rêcznego ustawienia wartoœci temperatury zasilenia dla ogrzewania
pod³ogowego (pe³ni równie¿ rolê zabezpieczenia przed wzrostem temperatury powy¿ej wartoœci ustawionej na g³owicy). Czujnik przylgowy g³owicy zaworu na zasileniu nale¿y zamontowaæ na belce dolnej rozdzielacza przy u¿yciu dostarczonej obejmy monta¿owej. Opcjonalnie, na zaworze, mo¿na zamontowaæ si³ownik elektryczny (poprzez adapter
M30¤1,5mm - kolor szary) wspó³pracuj¹cy z termostatem pokojowym (wartoœæ temperatury bêdzie ustawiana pokrêt³em termostatu - rozwi¹zanie zalecane np. w pomieszczeniach z kilkoma obwodami pod³¹czonymi pod jeden rozdzielacz, gdzie nie ma koniecznoœci sterowania ka¿dym obwodem oddzielnie). Uwaga: G³owice z czujnikami oraz si³owniki elektryczne s¹ elementami dodatkowymi.
2. zawór regulacyjny ZR z gwintem wewnêtrznym G†" na powrocie (wyjœcie z uk³adu do instalacji), którego poprawne wyregulowanie umo¿liwia uzyskanie odpowiedniego stopnia zmieszania wody i ¿¹danej wartoœci temperatury zasilenia
ogrzewania pod³ogowego,
3. belkê górn¹ z wbudowanymi zaworami odcinaj¹cymi przystosowanymi do wspó³pracy z si³ownikami elektrycznymi
(monta¿ si³owników na zaworach poprzez adapter M28¤1,5mm - kolor czerwony), oraz wyjœciami G…" (Eurokonus)
do przy³¹czania rur i zaworem odpowietrzaj¹co-spustowym,
4. seria 73A (rys. 1) - belkê doln¹ z wbudowanymi zaworami regulacyjnymi (wyrównuj¹cymi opory przep³ywu przez
poszczególne wê¿ownice), oraz wyjœciami G…” (Eurokonus) do przy³¹czania rur i zaworem odpowietrzaj¹co-spustowym,
seria 77A (rys. 2) - belkê doln¹ z wbudowanymi zaworami regulacyjno-pomiarowymi (wyrównuj¹cymi opory przep³ywu
przez poszczególne wê¿ownice i wskazuj¹cymi rzeczywisty przep³yw czynnika grzejnego w wê¿ownicy), oraz
wyjœciami G…” (Eurokonus) do przy³¹czania rur i zaworem odpowietrzaj¹co-spustowym,
5. dwa termometry tarczowe do kontroli temperatury zasilania ogrzewania pod³ogowego (kolor czerwony)
i powrotu (kolor niebieski),
6. bezd³awnicow¹ pompê RS 25/6 z regulowan¹ trójstopniowo prêdkoœci¹ obrotow¹ wraz z zaworami odcinaj¹cymi.
7. by-pass z zaworem regulacyjnym zabezpieczaj¹cy pompê w przypadku zamkniêcia siê wszystkich zaworów odcinaj¹cych na zasilaniu (górna belka rozdzielacza).

Dzia³anie rozdzielacza serii 73A i 77A
1. Pompa zasilana jest gor¹c¹ wod¹ z instalacji poprzez zawór termostatyczny ZT, oraz z powrotu wê¿ownic ogrzewania
pod³ogowego (górna belka), dziêki czemu nastêpuje mieszanie i obni¿enie temperatury wody podawanej na belkê doln¹ rozdzielacza (zasilaj¹c¹ wê¿ownice ogrzewania pod³ogowego).
2. Poprzez zawór regulacyjny ZR woda powraca do instalacji.
3. Odpowiedni stopieñ zmieszania wody uzyskuje siê reguluj¹c nastawê zaworu regulacyjnego ZR.
4. W przypadku gdy na wszystkich obwodach wê¿ownic montowane s¹ si³owniki, nale¿y ustawiæ zawór by-pass na ‡ obrotu co zapewni dodatkowy przep³yw w granicach 0,5 - 1 l/min (w zale¿noœci od wybranego biegu pompy) chroni¹cy
pompê przed t³oczeniem wody na zamkniêt¹ instalacjê (w przypadku jednoczesnego zamkniêcia wszystkich obwodów
wê¿ownic).
Nale¿y zwróciæ uwagê na poprawne w³¹czenie uk³adu do pozosta³ej czêœci instalacji. Uk³ad nale¿y zamontowaæ miêdzy
przewodami zasilaj¹cymi i powrotnymi w obiegu Ÿród³a ciep³a (instalacji z grzejnikami), zawór termostatyczny ZT powinien
byæ pod³¹czony do przewodu zasilaj¹cego, a zawór regulacyjny ZR do przewodu powrotnego.
kan@kan.com.pl
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SYSTEM KAN-therm - instrukcja obs³ugi rozdzielaczy serii 73A i 77A

Regulacja zaworów rozdzielacza serii 73A i 77A
Regulacja zaworu by-pass
1. Wykrêciæ element zabezpieczaj¹cy zaworu regulacyjnego kluczem imbusowym 6 mm - rys. 3.
2. Wkrêciæ do oporu grzybek d³awi¹cy w gnieŸdzie
zaworu kluczem imbusowym 5 mm, a nastêpnie
wykrêciæ o ‡ obrotu (rys. 4).
3. Wkrêciæ element zabezpieczaj¹cy kluczem imbusowym 6 mm.

Rys. 3.

Rys. 4.

Rys. 5.

Rys. 6.

Regulacja zaworu regulacyjnego ZR
1. Odkrêciæ kapturek kluczem p³askim 24 mm,
2. Wkrêciæ wk³adkê zaworu, kluczem imbusowym 4 mm, do pe³nego zamkniêcia (rys. 5),
3. Wykrêciæ wk³adkê zaworu o zadan¹ iloœæ obrotów
równ¹ nastawie podanej w projekcie,
4. Nakrêciæ kapturek,
Charakterystykê zaworu powrotnego przedstawiono

na rys. 11. Do obs³ugi zaworów spustowo-odpowietrzaj¹cych wykorzystuje siê nakrêtki bêd¹ce na wyposa¿eniu
ka¿dego z nich - rys. 6.

Regulacja zaworów w dolnej belce rozdzielacza - seria 73A
1. Wykrêciæ element zabezpieczaj¹cy kluczem imbusowym 6 mm - rys. 7.
2. Dokonaæ regulacji (nastawy) po³o¿enia grzybka d³awi¹cego, kluczem imbusowym 5 mm poprzez ca³kowite zamkniêcie zaworu (moment 6 Nm), a nastêpnie wykonanie odpowiedniej iloœci obrotów w kierunku otwarcia zaworu. Iloœæ wykonanych obrotów odpowiada numerowi nastawy z projektu - rys. 8.

Rys. 7.

Rys. 8.

3. Po wykonaniu nastawy wkrêciæ wkrêt zabezpieczaj¹cy kluczem imbusowym 6 mm.
Charakterystykê zaworów przedstawia rys. 12.

Regulacja zaworów w dolnej belce rozdzielacza - seria 77A
1. Zdj¹æ tworzywowy element zabezpieczaj¹cy
(element mocowany "na zatrzask") - rys.9
2. Obracaj¹c przep³ywomierzem ustawiæ wymagany
przep³yw na skali (zgodnie z projektem) - rys.10
3. Po ustawieniu wymaganego przep³ywu, za³o¿yæ
element zabezpieczaj¹cy w celu zabezpieczenia
przed przypadkowym przestawieniem.
Rys. 9.

4

Rys. 10.
www.kan.com.pl
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Regulacja zaworów rozdzielacza serii 73A i 77A

Rys. 11. Charakterystyka zaworu regulacyjnego ZR
kan@kan.com.pl
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Regulacja zaworów rozdzielacza serii 73A i 77A

Rys. 12. Charakterystyka zaworów w dolnej belce rozdzielacza
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SYSTEM KAN-therm - instrukcja obs³ugi rozdzielaczy serii 73A i 77A

Monta¿, uruchamianie i eksploatacja rozdzielacza serii 73A i 77A
Pod³¹czanie i regulacja pompy
Pompa nie wymaga ¿adnej obs³ugi w czasie pracy. ¯¹dane charakterystyki przep³ywu otrzymuje siê poprzez
zmianê prêdkoœci obrotowej silnika trójpo³o¿eniowym prze³¹cznikiem umieszczonym na skrzynce elektrycznej.
Zmiany mo¿na dokonywaæ podczas pracy pompy. Pompa powinna pracowaæ z wydajnoœci¹ zapewniaj¹c¹
prawid³ow¹ pracê instalacji grzewczej. Nieuzasadnione zwiêkszanie prêdkoœci obrotowej pompy mo¿e
powodowaæ jej przyspieszone zu¿ycie. Przed uruchomieniem pompy ca³a instalacja musi byæ wype³niona wod¹,
a pompa odpowietrzona. Nie nale¿y dopuœciæ do pracy 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. Schemat pod³¹czenia pompy do instalacji elektrycznej
pokazano na rys. 13. Charakterystykê pompy przedstawia rys. 14.

Rys. 13.

Rys. 14.

Monta¿ i uruchomienie si³owników na zaworach w górnej belce rozdzielacza
1. Odkrêciæ kapturek regulacji rêcznej (rys. 15).
2. Na³o¿yæ na zawór etykietê z danymi pomieszczenia (etykieta jest w komplecie z si³ownikiem).
3. Nakrêciæ adapter si³ownika M28x1,5 – kolor czerwony (rys. 16).
4. Zamontowaæ si³ownik na adapterze i obróciæ o dowolny k¹t w zale¿noœci od potrzeby (rys. 17).
5. Przeprowadziæ kalibracjê si³ownika:
a) pod³¹czyæ si³ownik elektrycznie do Ÿród³a pr¹du na okres oko³o 6 min. (nast¹pi maksymalne otwarcie
si³ownika i obwodu rozdzielacza),
b) od³¹czyæ si³ownik od Ÿród³a pr¹du i odczekaæ okres oko³o 6 min. (nast¹pi ca³kowite zamkniêcie si³ownika
i obwodu rozdzielacza),
c) si³ownik jest wykalibrowany i gotowy do pracy.

Rys. 15.
kan@kan.com.pl

Rys. 16.

Rys. 17.
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Monta¿, uruchamianie i eksploatacja rozdzielacza serii 73A i 77A
Si³owniki elektryczne wystêpuj¹ w dwóch wersjach: 24V (K-600701) i 230V (K-600700). Si³ownik dzia³a w funkcji
NC (w stanie bezpr¹dowo zamkniêtym). Dla u³atwienia procesu uruchomienia ca³ego uk³adu, si³owniki s¹
wyposa¿one w funkcjê "first open", która sprawia, ¿e przed pierwszym pod³¹czeniem do zasilania, si³owniki s¹
w pozycji - otwarty. W celu zapewnienia prawid³owej pracy uk³adu rozdzielaczowego, si³ownik nale¿y pod³¹czyæ
do Ÿród³a pr¹du (230V lub 24V) wg odpowiedniego schematu (patrz schemat pod³¹czenia si³ownika
elektrycznego do termostatu pokojowego - rys. 18 i 19). Wiêcej szczegó³ów w instrukcji do³¹czonej do si³owników.

Pod³¹czanie termostatów i si³owników
1. Do jednego termostatu mo¿na pod³¹czyæ do 10 si³owników.
2. Si³ownik elektryczny wspó³pracuje z termostatami:
a) bimetalicznym pokojowym 230V (0.6106) – schemat pod³¹czenia na rys. 18,
b) elektronicznym z diod¹ 230V (K-800100) – schemat pod³¹czenia na rys. 19,
c) elektronicznym z diod¹ 24V (K-800101) – schemat pod³¹czenia na rys. 19.
Wiêcej szczegó³ów w instrukcji do³¹czonej do termostatu.
Rys. 18.

Uwaga:

Rys. 19.

Wszelkie prace zwi¹zane z wykonywaniem instalacji elektrycznej powinna wykonywaæ osoba
wykwalifikowana, posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia.

Uruchamianie uk³adu
1. Po wykonaniu wszystkich po³¹czeñ hydraulicznych uk³adu i elektrycznych pompy, nape³niæ instalacjê wod¹,
2. Otworzyæ zawór termostatyczny ZT, otworzyæ ca³kowicie zawory w górnej i dolnej belce rozdzielacza, otworzyæ
zawory kulowe przy pompie, zamkn¹æ zawór regulacyjny ZR.
3. W przypadku monta¿u si³owników na wszystkich obwodach wê¿ownic nale¿y wykonaæ regulacjê zaworu
by-pass (otwarcie - ‡ obrotu), fabrycznie uk³ad dostarczany jest z zamkniêtym zaworem.
4. Odpowietrzyæ i uruchomiæ pompê, odpowietrzyæ instalacjê ogrzewania pod³ogowego (w sytuacji opisanej
woda kr¹¿y przez pompê i wê¿ownice ogrzewania pod³ogowego, ewentualnie by-pass).
5. W Ÿródle ciep³a nastawiæ i uzyskaæ temperaturê obliczeniow¹ wody (np. 80°C) dla grzejników oraz przep³yw
przez grzejniki. Nastêpnie wykonuj¹c odpowiedni¹ iloœæ obrotów w kierunku otwarcia zaworu regulacyjnego
ZR, dokonaæ nastawy tego zaworu i uzyskaæ ¿¹dan¹ wartoœæ temperatury zasilenia ogrzewania pod³ogowego.
Regulacjê zaworu ZR nale¿y wykonaæ w dwóch etapach:
I. wstêpne ustawienie temperatury zasilenia w momencie rozruchu instalacji ogrzewania pod³ogowego, równej
temperaturze projektowej - 10°C (max. 40°C),
II. regulacji koñcowej temperatury zasilenia (nastêpnego dnia), po rozgrzaniu jastrychu i wyregulowaniu
zaworów w dolnej belce (max. 50°C).
Regulacjê zaworów w dolnej belce rozdzielacza wykonuje siê, w celu uzyskania ¿¹danych przep³ywów
w wê¿ownicach (regulacja zaworów - patrz str. 4). Po wyregulowaniu zaworów na dolnej belce i regulacji
koñcowej zaworu ZR, za³o¿yæ na zawór termostatyczny ZT g³owicê z czujnikiem przylgowym lub si³ownik
elektryczny (wariant sterowania termostatem).
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