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Grupa obiegu grzewczego Paradigma
Montaż HSU, HSM
Wskazówki techniczne
Osprzęt systemów

Instrukcja montażu

125

250

30
7

12
7

87

125

Przed przystąpieniem do montażu prosimy o uważne zapoznanie się z tą instrukcją
montażu oraz przynależnymi instrukcjami i schematami regulacji.

Hamulec grawitacji
(otwarcie poprzez usta-
wienie gryfu zaworu w
pozycji skośnej 45°

Pompa

Belka rozdzielacza
(opcjonalnie)

Uchwyt naścienny
(opcjonalnie)

Tulejka
czujnika na
powrocie

Mieszacz

Tulejka
czujnika na
zasilaniu

HSU = Grupa obiegu grzewczego bez mieszacza
HSM = Grupa obiegu grzewczego z mieszaczem

ekologiczne
systemy

grzewcze
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1. Opis grupy obiegu grzewczego

Grupy obiegów grzewczych HSU i HSM stanowią
zmontowane jednostki. Kompletne orurowanie dla zasi-
lania i powrotu jest gotowo zmontowane i uszczelnione.
Zastosowane są tylko śrubunki z płaskim uszczelnie-
niem.
Rury obiegów grzewczych podłączane są do grup
obiegów grzewczych za pomocą osobno zamawianych
śrubunków. Łupiny izolacyjne zbudowane są z wykona-
nej parą wodną piany polypropylenowej (EPP). Izolacja
ta jest przyjazna dla środowiska (100 % recycling).

Informacje dla Twojego bezpieczeństwa!
Zmiany w grupach grzewczych może prze-
prowadzić tylko upoważniony fachowiec.
Należy stosować się do przepisów
instalacji elektrycznych. Podłączenia
instalacji 230 V może dokonać tylko upra-
wniony elektryk.
Przy pracach na grupie grzewczej (pompa,
mieszacz) należy odłączyć napięcie siecio-
we.
Należy stosować się do instrukcji technicz-
nych i schematów okablowania regulacji,
pompy i mieszaczy.

3. Montaż

3.1 Zamocowanie na ścianie HSU i HSM
• Otwarcie grupy obiegu grzewczego poprzez zdjęcie

przedniej łupiny izolacyjnej (1)
• Wyjęcie orurowania (3) z tylnej łupiny izolacyjnej (2)
• Określenie miejsca na ścianie dla grupy obiegu

grzewczego.
• Ustalić na ścianie za pomocą poziomicy tylną łupinę

izolacyjną (2) wraz z zamocowaniem naściennym (4)
• Naznaczyć i wywiercić otwory Ø 10 mm dla 2 dybli
• Wyjąć zamocowanie naścienne (4) z tylnej łupiny izo-

lacyjnej (2) i przykręcić do ściany zamocowanie na-
ścienne za pomocą dostarczonych śrub mocujących

• Włożyć tylną łupinę izolacyjną (2) i orurowanie (3)
ponownie, w odwrotnej kolejności do zamocowania
naściennego (4)

• Sprawdzić prawidłowość usadowienia grupy obiegu
grzewczego

• Po zakończeniu montażu ustalić za pomocą obejm
rurowych prawidłową pozycję orurowania poniżej
grupy obiegu grzewczego
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2. Dane techniczne grupy obiegu grzewczego HSU i HSM

Wymiary zewnętrzne (wys. x szer. x głęb.) 307 x 250 x215 mm
Wymiar osiowy pomiędzy zasilaniem a powrotem 125 mm
Odstęp od ściany do środka rury 55 mm max.
Ciągła maksymalna temperatura pracy 110 °C
Przyłącza zasilanie/powrót 1 1/2“ GZ
Pompa obiegowa zależnie od wyposażenia Grundfos UPS 25-40, UPS 25-60 lub Alpha 2 25-60
Mieszacz 3-drogowy przy HSM 230 V, 50 Hz

Rys. 3.1 Zamocowanie na ścianie HSU i HSM
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3.2 Zamocowanie na ścianie belki rozdzielacza
Przy opcjonalnym zastosowaniu belki rozdzielacza dla
dwóch lub trzech grup obiegu grzewczego, odpada
konieczność mocowania grupy obiegu grzewczego na
ścianie. Grupy obiegów grzewczych (1) przykręcane są
tutaj bezpośrednio do belki rozdzielacza (2), przy czym
belka rozdzielacza montowana jest uprzednio do ścia-
ny za pomocą dostarczonej konsoli naściennej (3).

3.3 Otwarcie hamulca grawitacji
Szczelnie zamykający hamulec grawitacji wintegrowany
jest w zaworze kulowym powyżej pompy obiegowej.
Przy napełnianiu i odpowietrzaniu układu należy gryf
zaworu obrócić w prawo o 45°. W tej pozycji hamulec
grawitacji pozostaje otwarty.

3.7 Napełnienie i przepłukanie układu
Przed uruchomieniem grupy obiegu grzewczego należy
przeprowadzić przepłukanie wodą rur układu grzewcze-
go, celem wypłukania zanieczyszczeń i pozostałości po
lutowaniu.
Następnie należy układ napełnić i przeprowadzić próbę
ciśnieniową.

a

c

b

Rys. 3.2 Zamocowanie na ścianie belki rozdzielacza

4. Elektryczne podłączenie grupy obiegu grzewczego

Ostrożnie!
Przy pracach na urządzeniach elektrycz-
nych należy je zawsze wyłączyć z pod
napięcia. Prace elektryczne może przepro-
wadzić tylko uprawniony elektryk. Zawsze
należy stosować się do obowiązujących
przepisów.

Pompę i mieszacz należy podłączyć do płytki regulacji,
zgodnie ze schematem okablowania.

Mieszacz musi być okablowany do płytki regulacji
Paradigma następująco:
brązowy kabel mieszacza do M+ (otwiera)
biały kabel mieszacza do M- (zamyka)
niebieski kabel mieszacza do N (kabel zerowy)

Gdy przy zastosowanej regulacji wymagany jest czujnik
zasilania lub powrotu, to należy włożyć czujnik do prze-
widzianej do tego celu tulejki zanurzeniowej.
Wszystkie kable podłączeniowe i kable czujników
należy wewnątrz grupy obiegu grzewczego skierować
w dół. Do tego celu w tylnej łupinie izolacyjnej znajdują
się odpowiednie szczeliny, w których możemy zakle-
szczyć kable.
Czujnik powrotu należy zabezpieczyć przed przypadko-
wym wyciągnięciem za pomocą śruby zabezpieczają-
cej. Czujnik zasilania zabezpieczony jest zakleszcze-
niem kabla w tylnej łupinie izolacyjnej.

4.1 Prawidłowy kierunek pracy mieszacza
grupy obiegu grzewczego HSM

Gdy po ponownym zabudowaniu silnik mieszacza pra-
cuje w złym kierunku (regulacja steruje na ciepło a
mieszacz pracuje do pozycji 0 zamiast do 10), to
należy zamienić obydwa podłączenia do silnika napędu
mieszacza (kabel brązowy i biały).

4.2 Demontaż silnika napędu mieszacza
W celu demontażu silnika napędu mieszacza należy
całkiem wykręcić śrubę z gryfu pokrętła. Teraz możemy
zdjąć napęd mieszacza.

4.3 Ręczna praca silnika napędu mieszacza
Przy zakłóceniu regulacji, możemy ręcznie ustawić
pozycję napędu mieszacza. W tym celu odsprzęglamy
napęd i za pomocą gryfu ustawiamy zawór mieszacza
w wymaganej pozycji.
Uwaga na temparatury obiegu grzewczego przy ręcz-
nym ustawieniu pozycji mieszacza!
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