
 

 

 Grupy pompowe „Regumat 220/280” 
DN40-50 

Instrukcja montażu i obsługi  

 
 
 
Przed rozpoczęciem montażu grupy pompowej 
„Regumat”  należy dokładnie przeczytać niniejszą 
instrukcję!   
Instrukcję montażu i obsługi i inne dostarczone  
dokumenty  należy przekazać użytkownikowi 
instalacji! 
 
Spis treści: 
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2. Wskazówki bezpieczeństwa _________________ 1 
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4. Instalacja i montaż _________________________ 2 
5. Dane techniczne __________________________ 4 
 

 
Rys.1.  
    
1. Informacje ogólne 
1.1. Informacje o instrukcji montażu i obsługi 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które 
instalator powinien wykorzystać w celu prawidłowego 
montażu i uruchomienia grupy pompowej „Regumat” 
Dokumenty zależne: 
Instrukcje do pozostałych elementów instalacji oraz 
obowiązujące normy, i  przepisy. 
 
1.2. Przechowywanie instrukcji obsługi 
Niniejszą instrukcję należy przechowywać w celu 
późniejszego wykorzystania. 
 
 
OVENTROP Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 1B, Bronisze 
05-850  Ożarów Mazowiecki 
Telefon +48 (022) 722 96 42 
Telefax +48 (022) 722 96 41 
Internet: www.oventrop.pl 
 
E-Mail: info@oventrop.pl 
Internet: http://www.oventrop.pl    
 
Listę przedstawiciel i na świecie znajdziesz na 
www.oventrop.com.

1.3. Objaśnienia symboli 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oznaczono symbolami. Należy 
ich  przestrzegać, w celu zapobieżenia wypadkom, szkodom 
i zakłóceniom w pracy urządzenia. 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia osób! 

 

 UWAGA! 
Możliwość  zagrożenia dla produktu, instalacji lub  środowiska! 

 

 WSKAZÓWKA! 
Użyteczne informacje i wskazówki! 
 
1.4. Prawa autorskie 
Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest chroniona prawem 
autorskim.  

2.  Wskazówki bezpieczeństwa 
2.1.  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Prawidłowa praca urządzenia jest zagwarantowana jedynie w 
przypadku zastosowania zgodnego z przeznaczeniem. 
 
Jakiekolwiek inne zastosowanie jest niedozwolone i należy rozumieć 
jako niezgodne z przeznaczeniem.  Jakiekolwiek roszczenia 
wynikające z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem nie będą 
rozpatrywane. 
Grupa pompowa „Regumat” pozwala na połączenie kotła z instalacją 
przy wykorzystaniu niewielkiej przestrzeni w kotłowni oraz 
oszczędności czasu montażu. 
Jako zgodne z przeznaczeniem należy rozumieć również 
postępowanie zgodne z instrukcją montażu i obsługi. 
 
 
2.2. Potencjalne zagrożenia w miejscu zastosowania 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Gorące powierzchnie! 
 W trakcie pracy instalacja jak i grupa pompowa mogą nagrzać się 
do wysokich temperatur, a przez to prowadzić do poważnych 
poparzeń. Należy stosować rękawiczki ochronne,  przed 
rozpoczęciem pracy należy wyłączyć instalację. 
 
2.3.Instalacja, uruchomienie, konserwacja 
Instalacja, uruchomienie, konserwacja i naprawy muszą być 
wykonywane przez autoryzowany i odpowiednio przeszkolony personel 
(EN 5011 część 1 oraz VDE 1000 część 10- prace wykonywane na 
instalacjach elektrycznych) 
 
3. Transport, składowanie  i opakowanie 
3.1  Kontrola przesyłki 
Po otrzymaniu przesyłki należy skontrolować dostawę pod kątem 
kompletności i ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad dostawy należy ją przyjąć wymieniając 
pisemnie zastrzeżenia  i wdrożyć procedurę reklamacyjną. Wymagane 
jest przestrzeganie terminów reklamacji zawartych w ogólnych 
warunkach sprzedaży Oventrop Sp.z o.o. 
 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez 
uprzedzenia. 
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3.2. Składowanie 
 
Składując grupy pompowe „Regumat” należy 
przestrzegać poniższych wytycznych: 
• nie składować na powietrzu 
• pomieszczenie do składowania  powinno być wolne 

od pyłu i suche 
• chronić przed  działaniem czynników 

agresywnych i źródeł ciepła 
• chronić przed promieniowaniem  

słonecznym i wibracjami mechanicznymi 
• Temperatura składowania od -20°C do    

+55°C,  
•  względna wilgotność powietrza max. 95% 
 
 

UWAGA: 
• chronić grupę pompową „Regumat” przed 

gwałtownymi   uderzeniami, wstrząsami, wibracjami, 
itd. 

• wystające elementy armatury  nie mogą być użyte 
do przenoszenia jakichkolwiek obciążeń 
zewnętrznych (np. do zawieszania na nich ciężkich 
przedmiotów) 

• do transportu należy używać odpowiednich do tego 
środków 

 
4. Instalacja i montaż 
4.1 Wytyczne montażowe 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Przed przystąpieniem do pracy należy się 
upewnić, że wszystkie przewody rurowe i armatura 
są wychłodzone i opróżnione. 
 
Przed przystąpieniem do pracy należy odłączyć od 
zasilania wszystkie urządzenia elektryczne 
(sterownik, pompy, itp.)  
 
Grupa pompowa „Regumat” dostarczana jest 
fabrycznie zmontowana. „Regumat” dostępny jest 
z lub bez pompy obiegowej. Jeśli grupa pompowa 
„Regumat” została zamówiona bez pompy obiegowej 
to poszczególne elementy grupy są luźno ze sobą 
skręcone. 
 
Gdy pompa zostanie zainstalowana to połączenia 
należy dokręcić z następującymi momentami: 
- połączenia kołnierzowe G2  120Nm 
- połączenia pompy    95Nm 
Przewód zasilający grupy „Regumat” jest fabrycznie 
zamontowany po lewej stronie. Nie ma żadnych 
przeciwwskazań aby ewentualnie zamienić położenie 
zasilania.(Patrz 4.5) 
 
4.2. Wytyczne montażowe 
Przed przystąpieniem do montażu należy 
zdemontować izolację termiczną grupy pompowej 
„Regumat”. Najpierw należy usunąć część środkową, 
następnie część przednią a na końcu część tylną. 
 
4.3. Zawór stopowy 
Zawór stopowy zintegrowany z zaworem kulowym na 
powrocie, zapobiega cyrkulacji grawitacyjnej czynnika 
grzewczego w sytuacji, kiedy pompa jest wyłączona. 
Zawór stopowy jest zamknięty, a obieg w obiegu 
grzewczym jest możliwy tylko zgodnie z kierunkiem 
przepływu. 
 
Podczas uruchamiania systemu i podczas prac 
konserwacyjnych (napełnianie, płukanie) zawór 
stopowy musi być otwarty. W tym celu należy  ustawić 
zawór stopowy na powrocie pod kątem 45° za 
pomocą dostarczonego klucza 19.  
Przy normalnej pracy systemu, zawór kulowy musi 
zostać ponownie otwarty. 

 

 
Rys. 2 
 
4.4 Siłownik/Napęd 
Napęd NR230 zaworu trójdrogowego mieszającego może być 
sterowany poprzez regulator z 3-punktowym wyjściem. 
Kąt obrotu  ograniczony jest do 90°. 
Przy osiągnięciu ogranicznika ruchu, napęd jest elektrycznie wyłączany 
i pozostaje w pozycji bezprądowej. W przypadku awarii systemu 
sterowania, napęd zaworu trójdrożnego można przestawić na 
sterowanie ręczne za pomocą pokrętła. 
 

  NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Zasilanie elektryczne musi zostać wykonane zgodnie 
z wytycznymi i regulacjami prawnymi. 
 
Regulator 3-punktowy: 

 
Rys. 3 
 
Dane techniczne: 
Napięcie zasilające   230V,50Hz 
Moc     2,5W 
Stopień ochrony   II (odporny na wstrząsy) 
Moment obrotowy   15 Nm 
Cykl pracy   140s  
Temperatura otoczenia  0°C do +50°C 
Długość kabla zasilającego  2,2 m 
 
Montaż siłownika 

- Zamontować płytkę chroniącą przed obracaniem się (1) na 
zaworze trójdrogowym zgodnie z ilustracją 

- Wcisnąć adapter (2) na wrzeciono zaworu, do oporu. Upewnić się, 
że płaskie powierzchnie wrzeciona i adaptera przylegają do 
siebie. 

- Ustawić wrzeciono zaworu trójdrogowego w taki sposób aby 
dłuższy prążek adaptera był na godzinie 3. 

- W tej pozycji prawa strona jest zamknięta poprzez wrzeciono 
zaworu trójdrogowego. 

- Umieścić siłownik (4) na wrzecionie zaworu z zamontowanym 
adapterem i płytce antyobrotowej. 

Zasilanie Powrót 

 

biały

 
  

brązowy 

niebieski  
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- Wskaźnik kierunku obracania pokrętła (6) z  
czerwonym polem wskazującym  na siłowniku 
skierować w dół. 

- Wcisnąć uchwyt do ręcznego ustawiania (7) z 
symbolem strzałki na czerwonym polu (lewa 
strona- stop) na wał zaworu trójdrogowego, 
umieścić śrubę z podkładką ząbkowaną i 
dokręcić (5) z momentem 5 Nm. 

Rys. 4 
 
4.5. Zmiana kierunku przepływu 
Zasilanie i powrót mogą zostać zamienione 

1. Poluzować połączenie (1) i nakrętkę (2) 
2. Zamienić przewody zasilania i powrotu 
3. Przekręcić zawór trójdrogowy (3) 
4. Odkręcić siłownik (4) 

 
 
 
 
 
 
 
 

        
        Rys.5 
 

5. Ustawić wrzeciono zaworu trójdrogowego (2) wraz z płytką 
antyobrotową (1) w taki sposób, że długi prążek adaptera 
jest na godzinie 6. W tej pozycji dolne przyłącze jest 
zamknięte poprzez wrzeciono zaworu trójdrogowego. 

 
  Rys.6 
 
6. Umieścić siłownik (3) na wrzecionie zaworu mieszającego 

wraz z adapterem i płytką antyobrotową. Skierować wskaźnik 
obrotowy (5) na siłowniku z niebieskim polem do góry. 
Wcisnąć uchwyt do ręcznego ustawiania (6) ze strzałką na 
niebieskim polu na wał zaworu trójdrogowego (lewa strona- 
stop), umieścić śrubę z podkładką ząbkowaną i dokręcić (5) 
z momentem 5 Nm. 

 

          
        Rys.7 

prążek

 
  

prążek
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1. Dokręcić połączenie (1) 
2. Dokręcić nakrętkę (2) z momentem 120 Nm. 

 

Rys.8 
 
 
5 Dane techniczne 
 
5.1 Wymiary 
 

Rys.9 
 
5.2 Dane techniczne 
 
Rozmiar    DN40/50 
Max. temperatura   120°C 

Max. ciśnienie   10 bar PN10 
Wartość Kvs 

„Regumat S”  29,4 
„Regumat-M3”  25,2 

Ciśnienie otwarcia zaw. stopowego   20 mbar 
Odległość osi przewodów  180mm 
Przyłącza 
Od strony kotła   G 2” (Gz) 
Od strony instalacja   Rp 2”(Gw) 
 
 
5.3 Charakterystyka strat ciśnienia 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

przepływ 

S
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5.4 Charakterystyki pomp 
 
 

 

 
 
 

 
 


	1. Informacje ogólne 1
	2. Wskazówki bezpieczeństwa 1
	3. Transport, składowanie  i opakowanie 1
	4. Instalacja i montaż 2
	5. Dane techniczne 4
	1. Informacje ogólne
	2.  Wskazówki bezpieczeństwa
	3. Transport, składowanie  i opakowanie
	4. Instalacja i montaż 4.1 Wytyczne montażowe
	4.4 Siłownik/Napęd

