
 

 

PARADIGMAPARADIGMAPARADIGMAPARADIGMA Grupy grzewcze 
 

Instrukcja montażu grupy grzewczej 
 

Wskazówki techniczne   TH-1560 V 1.3 04/00 

Wyposażenie systemu   
 
Przed rozpoczęciem montażu;    Proszę o uważne zapoznanie się z poniżej zamieszczoną instrukcją 
montażu oraz przynależnymi instrukcjami i schematami elektrycznymi. 
 
UKO obieg grzewczy bez mieszacza, grupa grzewcza bez regulacji 
MKO obieg grzewczy z mieszaczem, grupa grzewcza bez regulacji 
MKS obieg grzewczy z mieszaczem, grupa grzewcza przygotowana do włożenia modułu obiegu grzewczego UML  
         regulacji system MES Paradigma 
MKR obieg grzewczy z mieszaczem, grupa grzewcza z regulacją 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Opis grupy grzewczej 
Grupy grzewcze UKO, MKO, MKS i MKR są wstępnie zmontowanymi jednostkami. Elektryczne okablo
z linią VDE. Regulacja (MKS i MKR) jest zgodna z CE. Kompletne orurowania zasilania są wstępnie z
uszczelnione. Stosowane są tylko śrubunki z płaskim uszczelnieniem. Podłączenie do instalacji odbyw
odzielnie zamawianych śrubunków. Łupiny izolacyjne wykonane są z polypropylenu (EPP). Są one pr
środowiska i w 100% recycling. 
 
Informacje dla Twojego bezpieczeństwa 
Zmiany w stacji solar mogą być przeprowadzone tylko poprzez fachowca. Należy stosować się do prz
dotyczących instalacji elektrycznych. Wszelkie podłączenia elektryczne powinien wykonywać elektryk
przystąpieniem do prac z regulacją należy odłączyć ją od sieci. 
Prosimy również o zapoznanie się i przestrzeganie instrukcji technicznych pomp, regulatorów przepły
schematów podłączeń regulacji. 
 
Dane techniczne grupy grzewczej UKO, MKO, MKS, MKR 
Wymiary (wys. x szer. x głęb.)   425 x 280 x160 mm 
Wymiar osiowy między zasil. a powrotem 125 mm 
Odstęp od ściany do środka rury 100 mm 
Max. ciągła temperatura robocza 110 °C 

Podłączenia zasilania i powrotu 
Pompa obiegowa 
Grundfos UPS 25-30 lub UPS 25-60 
Mieszacz 3-drogowy MKO, MKS, MK
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Potrzebne narzędzia 
Poziomica, śrubokręt, wiertarka, wiertło do betonu Ø12 
mm, klucz do rur. 
 
Montaż na ścianie UKO, MKO, MKS i MKR 
• Otwarcie grupy grzewczej poprzez zdjęcie przedniej                       

łupiny izolacyjnej (1). 
• Wyjęcie konsoli mocującej (3) z tylnej ścianki grupy 

grzewczej (2). 
• Określenie na ścianie miejsca do zabudowy grupy 

grzewczej.  
• Konsola mocująca znajduje się na wysokości 

termometrów i ma taką samą szerokość jak łupina 
izolacyjna. Konsolę mocującą ustawiamy na ścianie 
za pompcą poziomicy. 

• Zaznaczamy i wiercimy otwory Ø12 mm dla 2 dybli. 
• Przy większej ilości grup grzewczych obok siebie, 

konsole mocujące zazębiają się ze sobą. 
• Grupę grzewczą wraz z tylną łupiną izolacyjną (2) 

zakładamy na konsolę mocującą. Sprawdzamy 
pewność zamocowania grupy grzewczej. 

• Zamocowanie obejmami i ustawienie rur instalacji 
podłączeniowej poniżej grupy grzewczej.  

 
Montaż na ścianie belki rozdzielacza 
Przy obcjonalnym zastosowaniu belki rozdzielacza dla 
dwóch grup grzewczych, grupy grzewcze zawieszone są 
na zamocowanych na ścianie konsolach mocujących a 
belka rozdzielacza przykręcona zostaje od dołu 
 
Otwarcie hamulca grawitacyjnego 
Szczelnie zamykający hamulec grawitacyjny 
wintegrowany jest w zawór kulowy umieszczony ponad 
pompą obiegową. Podczs napełniania i opróżniania 
hamulec grawitacyjny musi być otwarty. W tym celu 
ustawiamy gryf zaworu kulowego skośnie  (45°). 
 
Przepłukanie i napełnienie układu 
Przed uruchomieniem grupy grzewczej, musi zostać 
przeprowadzone przepłukanie układu w celu usunięcia 
zanieczyszczeń i resztek po lutowaniu (spawaniu). 
Następnie układ napełniamy i wykonujemy próbę 
ciśnieniową. 
 
Pozycja gryfu bajpasu w grupie grzewczej z 
mieszaczem, i pozycja mieszacza 
Jeżeli temp. zasilania kotła lub buforu  leży przeważnie 
o więcej niż 10 K powyżej powinnej temperatury obiegu 
grzewczego to możemy poprawić regulacyjność 
mieszacza poprzez otwarcie bajpasu (gryf w pozycji A). 
Gdy obieg grzewczy nie osiąga powinnej temperatury 
zasilania źródła ciepła to bajpas musi być zamknięty 
poprzez ustawienie gryfu w pozycji Z.  
 
Jeżeli napęd mieszacza 
(motor) został zdjęty, to 
przy jego ponownym 
zamontowaniu należy 
zwrócić uwagę na 
prawidłową  pozycję 
ustawienia mieszacza.  
 
W pozycji 10 mieszacz przełączony jest na kocioł a 
napęd mieszacza musi być ustawiony do granicy 

oporu wskazania gorąco. 
Elektryczne podłączenie grupy grzewczej 
Uwaga: Przed przystąpieniem do prac na urządzeniach 
elektrycznych należy je odłączyć od sieci. Instalację 
zasilającą mogą wykonać tylko fachowcy posiadający 
wymagane do tego celu uprawnienia. Należy stosować 
się do ogólnie obowiązujących przepisów.   
 
Okablowanie regulacji grupy grzewczej UKO, 
MKO 
Pompę i mieszacz należy podłączyć do regulacji 
zgodnie ze schematem okablowania dostarczanym 
wraz z regulacją. Jeżeli zastosowana regulacja 
wymaga czujników zasilania/powrotu to należy je 
włożyć do tulejek zanurzeniowych umieszczonych przy 
termometrach. 
 
grupa grzewcza MKS, MKR 
Okablowanie pompy,mieszacza i zasilania sieci 230 V 
jest już wykonane. Podłączenia czujników, zasilania 12 
V oraz linii bus należy wykonać zgodnie ze schematem 
okablowania dostarczanym wraz z regulacją. 
 
Prawidłowy kierunek obrotów mieszacza grup 
grzewczych MKO, MKS, MKR 
Jeżeli po ponownym zabudowaniu mieszacz obraca się 
w przeciwnym kierunku (regulacja steruje na gorąco a 
mieszacz obraca się wkierunku 0 zamiast 10) to należy 
zamienić obydwa podłączenia elektryczne mieszacza 
(kabel brązowy i czarny).  
 
Wybudowa grupy grzewczej  
Jeżeli chcemy zdjąć grupę grzewczą ze ściany, to 
musimy pociągnąć w górę klamry zabezpieczające 
umieszczone w tylnej stronie zaworów kulowych. Teraz 
możemy bez problemów wyjąć grupę grzewczą do 
przodu. 
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