PL
MONTA¯ I INSTRUKCJA OBSLUGI
STACJA REGULACJI ROZDZIELACZ FRG 3015-F

UWAGA!
Przed rozpoczêciem prac, trzeba przeczytaæ tê instrukcjê
monta¿ow¹. i instrukcje obs³ugi. Zrozumieæ j¹ i wzi¹æ pod uwagê.
Stacje regulacji mog¹ byæ tylko przez wyszkolony personel
techniczny montowany, ustawiony i dogl¹dany. Personel ucz¹cy siê
ma pozwolenie pracowaæ nad produktem pod nadzorem
doœwiadczonej osoby. Tylko pod powy¿ej wymienionymi warunkami
producent daje odpowiedzialnoœæ zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami.
Wszystkie wskazówki tej instrukcji monta¿owej i instrukcji obs³ugi
musz¹ byæ brane pod uwagê przy u¿ywaniu stacji regulacji rozdzielacza.
Ka¿de inne u¿ycie jest niezgodne z przepisami .
Za szkody powstale w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem
u¿ytkowania stacji regulacji rozdzielacza producent nie odpowiada.
Przeróbki albo zmiany nie s¹ dopuszczone z powodów bezpieczeñstwa.
Stacja regulacji rozdzielacza mo¿e byæ naprawiana tylko przez warsztat
podany przez producenta.
.

Rys. 1

Istniej¹cy zakres temperatur jak równie¿ dostarczany zakres sprzêtu
rózni siê zaleznie od typu i wyposa¿enia.
Zastrzegamy sobie prawo do zmian technicznych!
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1. ZASTOSOWANIE
?

Stacje regulacji rozdzielacza FRG 3015-F stosuje siê w celu utrzymania sta³ej temperatury dop³ywu w niskich
temperaturach w ogrzewaniu pod³ogowym. Temperatura dop³ywu regulowana jest g³owic¹ termostatyczn¹
w zakresie 20 - 70 °C. Mo¿liwe jest ograniczenie zakresu ustawienia do min/max. Temperaturê odczytuje siê
na termometrze stacji regulacji.

?

Stacjê regulacji rozdzielacza stosuje siê w urz¹dzeniach grzewczych, których emisja ciep³a nastêpuje z jednej
strony przez urz¹dzenia z wysok¹ temperatur¹ dop³ywu ( kaloryfery, grzejniki powietrzne, dmuchawy itp..) a
z drugiej przez powierzchnie grzejne o niskiej temperaturze ( ogrzewanie pod³ogowe, œcienne ). Zaopatrzenie
obu obwodów grzejnych nastêpuje przez wspólny pion instalacyjny.

?

Stacja przewidziana jest do bezpoœredniego monta¿u po prawej lub lewej stronie rury rozdzielacza obwodu
grzejnego z gwintem zewêtrznym 1”. Do tego wyposa¿ona jest w nakrêtkê ( nasadow¹ ) z³¹czkow¹ G 1”.
Stosuj¹c rozdzielacze z rurami profilowanymi producent oferuje specjalne z³¹czki.
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2. MONTA¯ I POD£¥CZENIE STACJI REGULACJI ROZDZIELACZA
2.1. HYDRAULICZNE POD£¥CZENIE
Pod³¹czenie hydrauliczne zgodnie ze schematem 2 ( Rys. 2 ).
Stacja regulacji kompaktowa dostosowana
i
jest przez producenta do lewostronnego monta¿u na rozdzielaczu
obwodu grzejnego. Przy monta¿u prawostronnym trzeba zakrêciæ mimoœród, przestawiæ termometr.
W zale¿noœci od iloœci miejsca i wymiarów rozdzielacza obwodów grzejnych mo¿e byæ konieczne przekrêcenie pompy.
By to zrobiæ, trzeba poluzowaæ dwie nakrêtki z³¹czne na pompie, obróciæ pompê do wymaganej pozycji i wtedy
zacisn¹æ po³¹czenia œrubowe trzymaj¹c zarówno pompê jak i element stacji.
Przed stacj¹ regulacji rozdzielacza zaleca siê wbudowanie filtra w dop³ywie o wielkoœci oczka mniej ni¿ 0,8 mm.
Ten filtr powinien byæ regularnie dogl¹dany i w razie koniecznoœci czyszczony.
.
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Rys. 2

2.2. ELEKTRYCZNE POD£¥CZENIE
Wszystkie elektryczne po³¹czenia musza byæ wykonane przez upowa¿nionego specjalistê
zgodnie z lokalnymi wytycznymi. Kable transmisyjne nie mog¹ mieæ stycznoœci z
jakimikolwiek gor¹cymi czêœciami .
Zarówno pompa jak i ogranicznik temperatury s¹ wyposa¿one w kable fabrycznie.
(Rys. 3). By zapewniæ ¿eby pompa dzia³a³a tylko kiedy zapotrzebowanie na ciep³o jest producent
zaleca pod³¹czyæ do przekaŸnika ( elektrycznej skrzynki rozga³êŸnej która aktywuje urz¹dzenie
uruchamiaj¹ce ) lub alternatywnie za pomoc¹ zegara czasowego.
Rys. 3
2.3. OGRANICZNIK TEMPERATURY
W przypadku zak³óceñ ogranicznik temperatury wy³¹cza pompê cyrkulacyjn¹ i zapobiega przegrzaniu pod³oogowemu
systemowi ogrzewania. By unikn¹æ niepo¿¹danej aktywacji, temperatura na ograniczniku temperatury powinna
byæ ustawiona o kilka stopni powy¿ej po¿¹danej temperatury dop³ywu.
Je¿eli wszystkie obwody grzejne zaopatrzone s¹ w urz¹dzenia uruchamiaj¹ce ( si³owniki ) i ¿adna zmiana
pompy nie jest u¿ywana, ogranicznik temperatury powinien byæ zamontowany na dop³ywie rozdzielacza.
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3. URUCHOMIENIE
3.1. P.£UKANIE OBWODU GRZEJNEGO
Stacje regulacji rozdzielacza odci¹æ od sieci przewodów / rur za pomoc¹ kurka rozdzielacza lub wbudowanego
w rozdzielacz urz¹dzenia odcinaj¹cego. Wy³¹czyæ pompê i zamkn¹æ na rozdzielaczu wszystkie obwody grzejne.
Przewód p³ucz¹cy i opru¿niaj¹cy / spustowy pod³¹czyæ do urz¹dzeñ p³ucz¹cych, nape³niaj¹cych i spustowych
zamontowanych na rozdzielaczu ogrzewania pod³ogowego. Obwód grzejny przeznaczony do p³ukania otworzyæ
i przep³ukaæ w kierunku p³ukania a¿ powietrze i wszystkie inne zanieczyszczenia zostan¹ usuniête z obwodu grzejnego.
Blokada upustu powy¿ej pompy obiegowej zapobiega , powstawaniu zwarcia, które zak³óci³oby w³aœciwe p³ukanie
lub nape³nianie obiegu grzejnego.
Wa¿ne: p³ukanie tylko zgodnie z kierunkiem przep³ywu w obiegu grzejnym.
Spust / upust musi byæ zawsze otwarty, w przeciwnym razie wysokie ciœnienie wody mo¿e uszkodziæ
urz¹dzenie grzejne!
Przeczytaæ te¿ instrukcje monta¿u i instalacji rozdzielacza do ogrzewania pod³ogowego.
3.2. USTAWIENIE TEMPERATURY DOP£YWU DO POD£OGI.
Przy maksymalnej mocy (moc nominalna) temperatura dop³ywu w kotle
(temperatura zasilania) musi byæ o 15°C wy¿sza ni¿ oczekiwana temperatura
dop³ywu w obwodzie pod³ogowym !

A

C

Temperature ustawia siê w zakresie od 20 und 70 °C
Na obudowie g³owicy skala od 1 - 7. Poni¿ej tabela odpowiadaj¹ca
skala - temperatura.
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Abb.4
3.3. OGRANICZENIE

TEMPERATURY DOP£YWU DO POD£OG

Zregu³y temperatura w systemach ogrzewania pod³ogowego nie powinna przekraczaæ 50 °C. Temperatura wynikaj¹ca
z systemu jest zwykle wyraŸnie ni¿sza ni¿ maksymalna wartoœæ termostatu. W celu unikniêcia uszkodzeñ
konstrukcji pod³ogi w wyniku przegrzania przez wy¿sz¹ temperaturê, temperatura ustawiona do wartoœci
termostatu mo¿e byæ zdefiniowana i ograniczona.
To jest najwa¿niejsze, aby umieœciæ okreœlon¹ wartoœæ i skontrolowaæ to za pomoc¹ termometru przy w³¹czonym
ogrzewaniu pod³ogowym. Je¿eli znana jest ju¿ temperatura wymagana mo¿na j¹ utrzymaæ przez zablokowanie,
element (B) przed i element (C) po wskaŸniku..

4. DZIA£ANIE STACJI REGULACJI ROZDZIELACZA.
Zawór wtryskowy stacji regulacji rozdzielacza oparty jest na koncepcji regulatora proporcjonalnego i jest sterowany
rur¹ kapilarn¹ i czujnikiem przy dop³ywie obwodu grzejnego ogrzewania po³logowego.
Jakiekolwiek odchylenie od wartoœci ¿¹danej powoduje natychmiastow¹ zmianê skoku zaworu, tak ¿eby uleg³a
zmianie iloœæ wtryskanej gor¹cej wody z kot³a.
Wtryskana woda miesza siê z wod¹ powrotn¹ z obwodu grzejnego i utrzymuj¹ sta³¹ wartoœæ dop³ywaj¹cej w granicach
w¹skiego zakresu temperatur.
Poszczególna temperatura obwodu grzewczego pod³ogowego mog¹ byæ odczytane bezpoœrednio na termometrze.
Przy przy³¹czu zbiornika wstecznego znajduje siê blokada upustu, która uniemo¿liwia zasysanie gor¹cej wody z
z obiegu wstecznego.

5. DANE TECHNICZNE / MATERIALY, TWORZYWA
Max. dopuszczalna temp. robocza:
Max. dopuszczalne ciœnienie robocze:
Zakres regulacji temperarury:
Moc nominalna:
Moc pompy:

80 °C
6 bar
20 - 70 °C
ca. 14 kW
ca. 100 W *

* Tabliczke typu pomp braæ pod uwagê.
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Armatura:
Rury:
O-Ringe:
Uszczelki p³askie:
Tworzywa:

Mosi¹dz Ms 58
Mosi¹dz Ms 63
EPDM
AFM 34 bzw. EPDM
odporne na
udar i temperaturê.
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