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1. Zastosowanie 

 

Rozdzielacze ze stali nierdzewnej nadają się do stosowania w wodnych systemach ogrzewania 

zgodnie z normą EN 12828 oraz systemów chłodzenia powierzchniowego zgodnie z normą  

PN-EN 1264. Są one używane do dystrybucji wody do poszczególnych obiegów grzewczych  

i chłodniczych oraz do odcinania i regulacji przepływu objętości strumieni.  

Rozdzielacz  może być uzupełniony o zawory kulowe np. ¾” GW - 1” GZ  FBWAMVNT34F440P0 

Medium robocze dopuszczenie do stosowania  do 50% wagowej mieszaniny glikolu i wody 

grzewczej VDI 2035 i ONORM H 5195 lub czystej wody. Rozdzielacz może być stosowany  

w instalacjach o warunkach pracy: dla temperatur między -10 i +70°C (krótkotrwale 90°C)   

i przy ciśnieniu do 6 bar.  

 

 

2. Zakres dostaw 
 
Wstępnie zmontowane elementy:  
 

• 2 kolektory wykonane z profilowanej rurki ze stali nierdzewnej (krótka nazwa: 
X5CrN18-10, numer materiału 1.4301 wg DIN EN 10088), wymiar 35 x 1,5 mm  
(DN 32 DIN EN ISO 6708) z wygrawerowaną datą produkcji 

• od strony zasilenia: nakrętka z GW 1” z uszczelnieniem płaskim 
• zasilanie obiegów grzewczych: GZ ¾” gwint zewn trzny wg DIN EN ISO 228-1,  

Euro-stoæek wewnźtrzny zgodnie z norm¹ DIN EN 16313 
• rozstaw króćców przyłączeniowych 50 mm 
• na belce zasilającej wskaźniki przepływu z nastawą wstępną wyskalowane  0-5 l/min 
• belka powrotna  z wkładkami zaworów termostatycznych i nakrętki ochronne  
• 2 zawory nape³niania i spustowy ½ " 
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Załączone elementy:  
 

• 2 podwójny uchwyt ścienny z uszczelkami 
• wkręty z kołkami  
• 2 uszczelki 1" 
• karton ochronny 

 
 
3. Funkcja  
 
Belki rozdzielacza zostały wykonany ze starannie dobranych elementów. Zostały zmontowane  
i wraz z osprzętem przetestowane pod względem funkcjonalności  i przecieku. Rozdzielacz mo-
że być połączony z lewej lub prawej strony. Można go zainstalować w dowolnej pozycji, to zna-
czy, może być w poziomie lub w pionie. Przed rozdzielaczem należy stosować zawory odcinają-
ce kulowe podłączone za pośrednictwem uszczelki płaskiej. 
Regulacja  i nastawę przepływu wykonuje się na wskaźnikach przepływu zamontowanych na 
belce zasilającej obiegi. Wartość nastawy jest zabezpieczona przed przypadkową zmianą za 
pomocą klipsów blokujących. 
 
 
4. Uwagi  
 
W celu energooszczędnej pracy instalacji  zaleca się stosowanie elektronicznie sterowanych 
pomp wysokiej wydajności. Są one określone w Unii Europejskiej od 2013 r. (rozporządzenie 
WE Komisji Europejskiej nr 641/2009 z dnia 22 lipca 2009 r.).  
W celu zaoszczędzenia energii elektrycznej w pompach trzybiegowych i w celu uniknięcia 
uszkodzenia pompy przez przegrzanie lub zapobiegnięciu  hałasu podczas pracy przy zamknię-
tych siłownikach regulatorów  temperatury w pomieszczeniu  pompa powinna być podłączona 
za pośrednictwem listwy automatyki z modułem wyłączającym pompę w tym przypadku. 
 
 
 
5. Montaż  
 

• Belki rozdzielacza mogą być montowane na załączonych wspornikach w dowolnej konfi-
guracji. Zasilanie na dole/górze z prawej lub lewej strony, ale ważne jest aby wskaźniki 
przepływu znajdowały się na zasilaniu obiegów grzewczych.  

• Rozdzielacz montujemy w szafce rozdzielacza na tylnej jej ścianie skierowany wyjściami  
w stronę instalacji zasilającej. Przy pomocy dostarczonych śrub i kołków rozdzielacz 
może być również zamontowany na dowolnej płaskiej, stabilnej powierzchni.  
Uwaga:  
Uzupełniając rozdzielacz o elementy dodatkowe takie jak zawory odcinające czy układy 
mieszające zwiększa nam się wielkość tego układu. Fakt ten należy uwzględnić przy 
wyborze odpowiedniej szafy rozdzielacza. 

• Podłączyć obie belki rozdzielacza z rurociągami prowadzonym ze źródła ciepła, z zawo-
rem kulowym na nakrętką GW 1” z uszczelnieniem płaskim.  

• Dokręcić nakrętkę z maksymalnym momentem obrotowym 70 Nm. 
• Podłączyć poszczególne obiegi grzewcze ogrzewania płaszczyznowego w odpowiednie 

miejsca w parach  zasilania i powrotu na odpowiednie króćce za pomocą złączek z euro-
stożkiem z gwintem GW ¾”. Przewody zasilające obiegi ogrzewania płaszczyznowego 
montować do belki  ze wskaźnikami przepływy – zwyczajowo montowanej wyżej.  

• Nakrętki euro-stożka dokręcać z maksymalnym momentem obrotowym 35 do 45 Nm. 
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6. Uruchomienie 
 
Zgodnie z normą DIN EN 14336 i PN- EN 1264 ,obiegi napełniamy oddzielnie. Wstępne płuka-
nie i próbę ciśnieniową wykonujemy wodą uzdatnioną i przefiltrowaną. 
 
Ostrzeżenie: 
Napełniania i płukania powinno odbywać się kolejno wyłącznie na pojedynczych obiegach    
grzewczych z ominięciem zaworów regulacyjnych i przepływomierzy. W przeciwnym razie za-
nieczyszczenia mogą dostać się do obiegu i następnie uszkodzić lub zakłócić pracę i funkcję 
pozostałych elementów składowych. 
 

• Zamknij oba zawory kulowe. 
• Zamknij wszystkie zawory na obiegach grzewczych dokręcając nakrętki ochronne. 
• Podłącz wąż do napełniania do zaworu napełniającego belki zasilającej ze wskaźnikami 

przepływu. Podłączyć przewód płukania do zaworu spustowego belki powrotnej rozdzie-
lacza i upewnij się że jest zapewniony swobodny odpływ do kanalizacji. 

• Otwórz pierwszy obieg grzewczy ogrzewania płaszczyznowego odkręcając nakrętkę 
ochronną zaworu termostatycznego i otwierając przepływ na wskaźniku przepływu. 
Przepływ przez pętlę powinien być utrzymany do momentu usunięcia z obiegu pęche-
rzyków powietrza i cząsteczek brudu. 

 
Ostrzeżenie: 
Konieczne jest zapewnienie odpowiedniego kierunku przepływu tzn. od belki zasilającej ze 
wskaźnikami przepływu do belki powrotnej. Różnice ciśnień powyżej 1 bar nie są dozwolone 
podczas napełniania i płukania. 

• Proces płukania i napełniania powtórzyć dla każdego obiegu oddzielnie. 
• Po wypłukaniu  i napełnieniu wszystkich obiegów należy zamknąć zawór spustowy na 

belce powrotnej rozdzielacza, a następnie  zamknąć zawór spustowy na belce zasilają-
cej. 

• Następnie trzeba otworzyć zawory i wskaźniki przepływu na wszystkich obiegach grzew-
czych i wykonać próbę ciśnieniową zgodnie z normą PN-EN 1264. 
Uwaga: 
Przed otwarciem zaworów odcinających instalacji płaszczyznowej należy być pewnym, 
że woda jest czysta i nie znajdują się w niej  żadne skrawki materiału pochodzące np.  
z kalibracji rury. 

• Po uruchomieniu instalacji i pracy w warunkach podniesionej temperatury następuje 
wytrącenie się pęcherzyków powietrza. Przepływ należy zatrzymać, a powietrze usunąć 
za pomocą odpowietrzników zamontowanych na rozdzielaczu. 

• W pierwszych tygodniach działania procedurę odpowietrzania należy powtórzyć i ewen-
tualnie uzupełnić niedomiar wody . 

 
7. Hydrauliczne równoważenie  
 

• Uruchomić pompę obiegową i ustawić przepływ na wartości projektowe dla maksymal-
nego obciążenia cieplnego.  

• Otworzyć wszystkie zawory na obiegach grzewczych, czyli w przypadku zaworów ter-
mostatycznych zdjąć nakrętki ochronne z zaworów termostatycznych, a w przypadku 
wskaźników przepływu ustawić w pozycji całkowicie otwarte – kręcąc wskaźnikiem  
w lewo. 

• Aby przeprowadzić nastawę to zrobić postępuj wg poniższego schematu. 
• Wykonanie regulacji na pozostałych obiegach. 
• Wreszcie ponowne badanie i ewentualna korekta wszystkich wartości hydraulicznych. 
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Ustawianie przepływu i zapamiętanie nastawy wstępnej 
 

1. Przesuń pierścień zabezpieczający w górę 2. Obracaj pierścień zabezpieczający w lewo do 
momentu styku z czerwonym pokrętłem 

                             
3. Ustaw wartość przepływu obracając czerwone 

pokrętło w lewo 
4. Obracaj pierścień zabezpieczający w prawo do 

momentu zatrzymania 

                               
5. Przesuń pierścień zabezpieczający w dół  

                            
Zamykanie i otwieranie obiegu 
 

 

6. Możesz wstrzymać przepływ w obiegu grzew-
czym obracając czerwone pokrętłem w prawo 

7. Możesz ponownie uruchomić przepływ w obiegu 
grzewczym obracając czerwone pokrętło w lewo 

                              
 
UWAGA: do ustawienia żądanego przypływu służy czerwone pokrętło. Czarny pierścień pełni 
funkcję pamięci nastawy wstępnej. 
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8. Przechowywanie i transport  

 
Rozdzielacz powinien być przechowywany i transportowany do miejsca montażu w oryginalnym 
opakowaniu tak, aby go maksymalnie chronić i zabezpieczyć przed ewentualnym uszkodze-
niem. 
Elementy brudne lub uszkodzone nie mogą zostać instalowane. 
 
 
9.  Dane techniczne  
 
9.1   Belka zasilająca i powrotna 

 

 
 

• Całkowita długość: 2 obiegi grzewcze = 192 mm 
3 obwody grzewcze = 242 mm 
4 obwody grzewcze = 292 mm 
5 obwodów grzewczych = 342 mm 
6 obwodów grzewczych = 392 mm 
7 obwodów grzejnych = 442 mm 
8 obwodów grzejnych = 492 mm 
9 obwodów grzewczych = 542 mm 
10 obwodów grzejnych = 592 mm 
11 obwodów grzewczych = 642 mm 
12 obwodów grzewczych = 692 mm 

• Temperatura pracy : od -10°C do +70°C (krótkotrwale 90°C) (PN-EN 1264-4) 
Klasa zastosowania 4 zgodnie z normą ISO 10508 

• Maksymalne ciśnienie robocze : 6 bar 
• Maksymalne ciśnienie próbne : 6 bar (PN-EN 1264-4) 
• Materiał: stal nierdzewna 1.4301 (DIN EN 10088) 
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9.2 Wkład zaworu termostat  
 

• Kv 2,56 m³/h  
• z nakrętką M 30x1,5  
• wymiar zamknięcia: 11,8 mm  
• Siła zamknięcia: 90 N (minimalna siła siłownika)  
• Materiał: mosiądz CW 602N 
 

Wykres spadku ciśnienia. 
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9.3 Wskaźnik przepływu  0-5 l/min  
 

• Kv: 2,88 m³/h  
• Zakres ustawień: 0 do 5 l/min  
• Dokładność: +/- 10% (w wodzie)  
• Materiał: mosiądz niklowany CW614N, EPDM, Grivory 

 
Wykres spadku ciśnienia. 
 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 


