
 

 

Numer art.  DN 
Pompa 
WILO 

A B C D E F G H I 

1 4510 03 25 ------ 250 430 225 125 68 1" 16 12 5/4" 

1 451013 25 
RS   

25/6-3 
250 430 225 125 68 1" 16 12 5/4" 

1 4510 23 25 
Stratos 
PICO 
25/1-6 

250 430 225 125 68 1" 16 12 5/4" 

Grupa pompowa Pumpfix direkt  

 Arkusz znormalizowany  
            1 4510 xx  
         Wydanie 1108 

Wymiary 

Parametry 
techniczne 

Zawory odcinające kulowe z termometrem mosiądz kuty zgodnie z EN 12420 

Element dystansowy z zaworem zwrotnym  mosiądz odlewany 

Przyłącze zaworów odcinających gwint wewnętrzny zgodnie z ISO 7-1 

Przyłącze zasilające grupę pompową   gwint zewnętrzny 
Grupa pompowa: 

Maks. ciśnienie PN 6 

Zakres temperatury pracy -10 °C ... 110 °C 

Maks. temperatura krótkotrwała (awaryjna) 120 °C 

Materiał izolacyjny EPP 

Uszczelnienia EPDM, PTFE 

Maks. moc grzewcza ∆T = 20 K przy 2155 l/h do 50 kW 

Maks. moc grzewcza ∆T = 10 K przy 2155 l/h: do 25 kW 

Zmiany zastrzeżone w miarę 
postępu technicznego 
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W górnej części grupy pompowej zamontowane są zawory odcinające z termometrami 
Zasilanie grupy pompowej przewidziano w dolnej części urządzenia – gwint zewnętrzny 
do połączenia z uszczelnieniem płaskim i uszczelką . W przypadku równoległego  
połączenia kilku grup pompowych należy korzystać  ze specjalnego rozdzielacza grup  
pompowych oferowanego przez firmę HERZ, składającego się ze specjalnych modułów 
łączonych równolegle. Przyłącze rozdzielacza posiada gwint wewnętrzny.  

Montaż 

Grupy pompowe mają zastosowanie w systemach ogrzewania budynków. Dzięki 
uniwersalnej  konstrukcji wewnętrznej, możliwy jest montaż pomp obiegowych różnych 
producentów, jak również wymiana pompy standardowej na elektroniczną.  Grupa 
pompowa HERZ daje możliwość regulacji oraz ciągłej kontroli medium w układach 
ogrzewania i chłodzenia.  W przypadku zastosowania odmiany grupy pompowej z 
zaworem trójdrogowym (ujętej w oddzielnej karcie technicznej)  istnieje możliwość  
realizacji regulacji za pomocą układów mieszająco-rozdzielających. Przy współpracy 
zaworu trójdrogowego z różnymi napędami nastawczymi, można regulować układy 
grzewcze z zastosowaniem charakterystyki liniowej, stałoprocentowej i kwadratowej.  

Zastosowanie 

Pompa obiegowa 
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Przykład 
zastosowania 

 
Wszelkie dane zawarte w niniejszym dokumencie są zgodne z informacjami aktualnymi w chwili oddania do druku i 
mają  jedynie charakter  informacyjny.  Zastrzega się prawo do wprowadzania zmian technicznych wynikających z 
postępu technicznego.  Zamieszczone rysunki są  jedynie poglądowe i mogą różnić się optycznie od rzeczywistych 
produktów. Z przyczyn technicznych  prezentowane kolory mogą odbiegać od rzeczywistych.  Produkty mogą  
różnić się w zależności od danego kraju.  Zastrzega się możliwość  zmian specyfikacji technicznych i funkcjonowania.  
W razie pytań prosimy o kontakt z najbliższym oddziałem firmy HERZ.  
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