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INSTRUKCJA MONTAŻU I OBSŁUGI 
FWR25 

 UWAGA! 
Przed rozpoczęciem prac montażowych należy uważnie przeczytać 
niniejszą instrukcję i postępować zgodnie z zapisanymi w niej warunkami.  
Grupa pompowo - mieszająca FWR25, może być montowana, regulowana 
i konserwowana wyłącznie przez osoby specjalnie przeszkolone. Osoby 
niedoświadczone mogą obsługiwać produkt, wyłącznie pod nadzorem 
doświadczonego instalatora. Producent jest odpowiedzialny za produkt, 
zgodnie z obowiązującymi przepisami tylko wówczas, gdy spełnione są 
powyższe warunki. 

Podczas pracy z instalacją sterującą ogrzewaniem podłogowym należy 
przestrzegać wszystkich wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji 
montażu i obsługi. Użycie produktu w inny sposób nie jest zgodne z 
przepisami. Producent nie ponosi odpowiedzialności za szkody, które 
wynikły z powodu niezgodnego z przeznaczeniem użycia produktu FWR25. Ze względów bezpieczeństwa nie 
dopuszczalne są jakiekolwiek przeróbki urządzenia. Grupa pompowo - mieszająca FWR25, może być naprawiana 
wyłącznie przez serwis wskazany przez producenta.  
Zawartość dostarczonego zestawu może być różna w zależności od modelu i wyposażenia. Niniejsza instrukcja 
oraz dołączone dokumenty powinny być przechowywane razem z produktem. 

Z zastrzeżeniem możliwości wprowadzenia zmian technicznych! 
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1. ZAKRES STOSOWANIA

 Grupa pompowo - mieszająca jest przeznaczona do utrzymania stałej temperatury zasilania w instalacjach
ogrzewania podłogowego. Temperatura zasilania może być regulowana stopniowo  w zakresie od 20 do
70 °С, za pomocą termostatu. Możliwe jest ograniczenie zakresu regulacji temperatury maksymalnej /
minimalnej. Wartość temperatury czynnika zasilającego można odczytać na termometrze dołączonym do
zestawu.

 Grupa pompowo - mieszająca może być stosowana w instalacjach grzewczych, w których występują zarówno
urządzenia wymagające wysokiej temperatury zasilania (np. grzejniki, nagrzewnice powietrza, itp.), oraz
urzadzenia wymagające czynnika o niższej temperaturze (np. do ogrzewania ściennego lub podłogowego).

 Grupa pompowo - mieszająca może być montowana zarówno po prawej jak i lewej stronie rozdzielacza obiegu
grzewczego  z gwintem 1", w którym odległość osi kolektorów wynosi 210 mm. Wyjścia FWR25 zakończone są
nakrętkami o średnicy 1". Do rozdzielaczy z mosiężnymi kolektorami profilowanymi oferujemy specjalne
złączki, które mogą być dostarczone w zestawie.

 Grupa pompowo - mieszająca powinna być zamontowana w suchym pomieszczeniu. Zazwyczaj urządzenie
jest montowane w kotłowni lub wbudowuje się je w szafkę rozdzielacza.

 Aby zapewnić prawidłowe działanie instalacji, przed jej uruchomieniem upewnij się, że została ona wykonana
zgodnie z obowiązującymi przepisami.

Rys. 1 
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2. ZNAKI, SYMBOLE I SKRÓTY 

Poniżej przedstawiamy oznaczenia, symbole oraz skróty użyte w niniejszej instrukcji.  
 
 Odwołanie do wznowionego dokumentu.  

 Ważne informacje i wskazówki dotyczące zastosowania. 

  Instrukcja bezpieczeństwa oraz ważne uwagi. 
 
AG gwint zewnętrzny 
EUKO  gwint zewnętrzny z euro – stożkiem 
FH  ogrzewanie powierzchniowe 
FH/K ogrzewanie podłogowe i chłodzenie  
FK chłodzenie podłogowe 
FRG grupa pompowo-mieszająca 

ogrzewania podłogowego 
HK pompa 

HKM pompa / zawór mieszający 
HKV rozdzielacz 
IG gwint wewnętrzny 
KFE zawór do opróżniania i napełniania 
MuB  instrukcja montażu 
RV zawór zwrotny 
SKB zatrzymanie przepływu 

grawitacyjnego 

TB  ogranicznik temperatury 
UM nakrętka 
UWP  pompa cyrkulacyjna  
WDS izolacja 
WE  kocioł / urządzenie grzewcze 
WP  pompa ciepła 

 
3. INSTRUKCJA BEZPIECZEŃSTWA 

 

UWAGA: Przed rozpoczęciem jakichkolwiek prac związanych z podłączeniem urządzenia do 
instalacji zawsze należy odłączyć zasilanie! 
Należy sprawdzić czy przewody w instalacji nie są naprężone. 
Urządzenie może być podłączone i uruchomione wyłącznie przez wykwalifikowany personel. 
Upewnij się, że instalacjia została poprowadzona zgodnie z obowiązującymi przepisami. 

 Grupy pompowo - mieszające nie są urządzeniami wodoodpornymi, i w związku z tym muszą być one 
zamontowane w suchym miejscu. 
 
4. BUDOWA 

 
 
 

 

Schemat instalacji z ogrzewaniem grzejnikowym  
i podłogowym. 
Rozdzielacz z kolektorem zasilającym na górze.  

Rys. 3a 

5 

2 
3 4 

19 

1 

 

    

UWP 

RegV 
TB 

9 12 

11 6 

7 

13 

10 

8 

14 

A:  Zasilanie obwodów ogrzewania podłogowego 
B:  Powrót z obwodów ogrzewania podłogowego 
C:  Zasilanie główne (1/2“ IG) 
D:  Powrót główny (1/2“ IG) 
E: Pompa cyrkulacyjna 
F:  Głowica termostatyczna 
G:  Zawór termostatyczny  
H: Powrotny zawór odcinający z nastawą wstępną  
I: Termometr temperatury zasilania 
J: Termostat zabezpieczający 
K: Zawór do opróżniania i napełniania 
L: Złączka / adapter (opcja) 

M: Nakładka zabezpieczająca głowicy 148 GA (opcja) 
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Schemat instalacji z ogrzewaniem grzejnikowym  
i podłogowym. 
Rozdzielacz z kolektorem powrotnym na górze.  
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1 Kocioł grzewczy 9 Zawór do opróżniania i napełniania (KFE) 
2 Pompa cyrkulacyjna kotła / cyrkulacja grzejników 10 Zawór termostatyczny z głowicą 
3 Zasilanie z kotła / zasilanie grzejników 11 Pompa cyrkulacyjna dla ogrzewania podłogowego 
4 Powrót do kotła / powrót grzejników 12 Ogranicznik temperatury (opcja) 
5 Grzejnik 13 Czujnik zdalnego sterowania głowicy termostatycznej z kapilarą 
6 Zasilanie ogrzewania podłogowego 14 Zawór kontrolny / odcinający 
7 Powrót ogrzewania podłogowego 19  Sprzęgło hydrauliczne 
8 Rozdzielacz (HKV)   

 

5. PODŁĄCZENIE HYDRAULICZNE I ELEKTRYCZNE 

5.1. MONTAŻ GRUPY POMPOWO - MIESZAJĄCEJ 

Produkt przeznaczony jest do łączenia z rozdzielaczami o przyłączach 1”, wyposażonych w gwinty wewnętrzne  
i płaskie uszczelnienia. Odległość między osiami kolektorów powinna wynosić 210 mm. Należy zwrócić uwagę, aby 
podczas montażu nie uszkodzić lub nie zerwać przewodu termostatu 
zabezpieczającego, oraz kapilary czujnika zdalnego sterowania głowicy 
termostatycznej. Przewody zasilające nie mogą być naprężone. Prawidłowe 
podłączenie zasilania  
i powrotu zostało pokazane na rysunkach 2 i 3. 
 

5.2. PODŁĄCZENIE ELEKTRYCZNE 

Wszystkie połączenia elektryczne muszą być wykonywane przez uprawnionego 
specjalistę, zgodnie z  przepisami dotyczącymi montażu elektrycznego.  
Przewody elektryczne nie mogą stykać się z nagrzewającymi się częściami. 
 
Obie pompy cyrkulacyjne oraz termostat zabezpieczający są fabrycznie 
okablowane. Zasilanie musi być podłączone według schematu (patrz Rys. 4). 
Aby zapewnić działanie pompy tylko wtedy, gdy istnieje zapotrzebowanie na ciepło, 
producent zaleca podłączenie przekaźnika pompy do odpowiedniego sterownika. 
Alternatywnie praca pompy może być sterowana za pomocą zegara sterującego. 
  Szczegółowe informacje na temat połączeń elektrycznych pompy i termostatu 

zabezpieczającego zawarte są w dołączonych do produktów instrukcjach. 
 

5.3. OGRANICZNIK TEMPERATURY (TB) 

Aby zapobiec przegrzaniu podłogowej instalacji grzewczej w przypadku awarii, TB wyłącza pompę cyrkulacyjną.  
W celu zabezpieczenia instalacji przed jej niepożądanym uruchomieniem, temperatura TB powinna być ustawiona 
kilka stopni powyżej żądanej temperatury zasilania. W praktyce, zazwyczaj maksymalna wartość temperatury wynosi 
ok. 55 °C i taka też jest nastawa  fabryczna TB. Jeśli to konieczne, maksymalna temperatura powinna zostać dosto-
sowana do danej instalacji.  6.2 
Jeśli wszystkie obwody ogrzewania podłogowego są wyposażone w napędy elektrotermiczne i nie jest zastosowany 
przekaźnik pompy, wówczas TB powinien być zainstalowany na kolektorze zasilającym w pozycji A. 
Jeśli nie ma możliwości zmocowania TB na kolektorze – wówczas może on zostać zamocowany w pozycji B. 
Alternatywnie, TB może zostać zamocowany na kolektorze powrotnym rozdzielacza - pozycja C. 
Regulacja dopuszczalnej temperatury powinna być w tym przypadku zredukowana co najmniej o wartość różnicy 
temperatur pomiędzy zasilaniem i powrotem. 
Na przykład: nastawa fabryczna TB wynosi 55 °C; Δt = 6 °C; Maks. nastawa TB powinna wynosić 49 °C. 

  

pozycja A 

pozycja C pozycja B Rys. 5a 

pozycja C 

pozycja A 

pozycja B 
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6. URUCHOMIENIE 

6.1.  REGULACJA TEMPERATURY ZASILANIA INSTALACJI OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO 

Temperatura przepływu może być regulowana stopniowo w zakresie od 20 do 70 °C 
(od 68 do 158 °F). Pokrętło regulacji termostatu jest wyskalowane 1 - 7 (Rys. 6_A).  
Wartosci temperatury dla wybranej nastawy zamieszczono w tabeli (Rys. 6). 
 

6.2. OGRANICZENIE TEMPERATURY ZASILANIA INSTALACJI OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO 

Temperatura zasilania instalacji ogrzewania podłogowego nie powinna być wyższa 
niż 50 °C (120 °F). Temperatura czynnika w instalacji jest często niższa niż zadana 
maksymalna nastawa termostatu.W celu uniknięcia uszkodzeń konstrukcji podłogi, 
spowodowanych przez zbyt wysoką temperaturę, wartość zadana temperatury 
zasilania może być nastawiona i ograniczona przez termostat zabezpieczający TB. 
 
Należy ustawić na głowicy termostatycznej wartość oczekiwaną i następnie podczas 
działania instalacji ogrzewania podłogowego sprawdzić prawidłowość nastawy. Jeśli 
temperatura jest prawidłowa, należy umieścić elementy blokujące (Rys. 6_B) tuż 
przed i za wskaźnikiem (Rys. 6_C). Dodatkowo w celu zabezpieczenia przed zmianą 
nastawy przez osoby nieupoważnione, możemy zastosować nakładkę 
zabezpieczającą głowicy. 
 

6.3. REGULACJA ZAWORU ODCINAJĄCEGO Z NASTAWĄ WSTĘPNĄ  

Urządzenie będzie zasilane wówczas, gdy  zawór odcinający będzie całkowicie otwarty. 
 
Typowe wartości nastawy dla zaworu odcinającego 
  

Powierzchnia grzewcza 
[m²] 

Zapotrzebowanie na 
ciepło 
[kW] 

Liczba stref grzewczych Zawór odcinający 
[obroty otwierające] 

< 20 < 1,8 2 1,5 

20…40 1,8…3,6 4 1,5 

40…60 3,6… 5,4 6 2,0 

60…80 5,4…7,2 8 2,5 

80…100 7,2…9,0 10 3,5 

100…120 9,0…10,8 12 maks. 

 
Jeżeli wymagana temperatura zasilania FH nie zostanie osiągnięta przy maksymalnym zapotrzebowaniu na ciepło 
(pełne obciążenie), należy przeprowadzić zmianę nastawy wstępnej na wyższą. Orientacyjne nastawy dla danych 
powierzchni grzewczych zostały przedstawione w tabeli powyżej. 
 
7. DZIAŁANIE GRUPY POMPOWO - MIESZAJĄCEJ 

Zawór termostatyczny jest sterowany poprzez głowicę termostatyczną która połączona jest rurką kapilarną z 
czujnikiem temperatury umieszczonym na zasilaniu instalacji ogrzewania podłogowego. Dzięki temu możliwa jest 
ciągła kontrola temperatury czynnika zasilającego. Odchylenie od docelowej wartości spowoduje natychmiastowe 
zadziałanie zaworu, czyli zmianę ilości dopuszczanego czynnika z obiegu zasilania z kotła. 
Czynnik dopuszczany przez zawór jest mieszany na wejściu pompy obiegowej z czynnikiem z kolektora powrotnego 
i dzięki temu możliwe jest utrzymanie stałej temperatury czynnika w instalacji w ograniczonym zakresie temperatur. 
 

8. DANE TECHNICZNE / WYKONANIE 

Dopuszczalny zakres temperatury otoczenia: 0…40 °C (32…104 °F)
 1)

 

Dopuszczalny zakres temperatury zasilania: 0…90 °C (32…176 °F)
 1)

 

Maks. ciśnienie pracy: 6 bar (87 psi) 

Zakres nastawy temperatury zasilania: 20…50 °C (68…122 °F) / 20…70 °C (68…158 °F) 
2)

 

Znamionowa moc cieplna: około. 10 kW 
3)

 

Zasilanie: 230 VAC – 50 Hz 
  

Złączki: Mosiądz Ms 58 

Tworzywo sztuczne: Odporne na uderzenia i temperaturę 

Uszczelki: AFM 34 lub EPDM  

Oring: EPDM 
1)  Prosimy o zapoznanie się również z ulotką techniczną pompy. 
2) Ustawienie temperatury zasilania można zabezpieczyć przed niepożądanym dostępem za pomocą nakładki zabezpieczającej do głowicy SE 148 GA. 
3) W celu osiągnięcia znamionowej mocy cieplnej, różnica ciśnień między obwodem pierwotnym (obwód boiler-/grzejnik) i obwodem wtórnym (ogrzewanie podłogowe) 

powinna wynosić co najmniej 150 kPa (2,2 psi). Różnica temperatury pomiędzy obwodami pierwotnym i wtórnym powinna wynosić  15 °C. 

 

C 

A 

B 

Rys. 6 

1 20 °C 

2 28 °C 

3 37 °C 

4 45 °C 

5 53 °C 

6 62 °C 

7 70 °C 
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9. ROZWIĄZYWANIE PROBLEMÓW 

X. PROBLEMY 

X.X Możliwe przyczyny Pomoc 

1. OBWODY GRZEWCZE INSTALACJI PODŁOGOWEJ NIE NAGRZEWAJĄ SIĘ 

1.1  Termostat zabezpieczający TB odłącza pompę cyrkulacyjną grupy 
pompowo - mieszającej. 
Przyczyna: Zbyt niska nastawa TB. 

Ustawić temperaturę TB o około 10 °C wyższą od zadanej 
temperatury instalacji FH. 

 Należy przestrzegać dopuszczalnej maks. temperatury dla FH!  

 Różnica przełącznika termostatu TB wynosi ok 8 °C. 
  Szybciej wykonasz regulację nastawy jeśli zdejmiesz TB z 

urządzenia aby obniżyć jego temperaturę. 
 

1.2 Ogranicznik temperatury TB odłącza pompę cyrkulacyjną grupy 
pompowo – mieszającej. 
Przyczyna: Początkowo, pompa cyrkulacyjna jest włączona nawet 
wtedy, gdy wszystkie obwody ogrzewania podłogowego są 
zamknięte. Woda przechodząca przez pracującą na "biegu jałowym" 
pompę, zostaje podgrzana ciepłem oddawanym przez silnik pompy. 
Po osiągnięciu maksymalnej temperatury, termostat TB wyłącza 
pompę obiegową! 

Zdejmij termostat zabezpieczający TB z urządzenia i zamontuj go na 
przewodzie zasilającym lub powrotnym rozdzielacza. 
 
Użyj elektronicznego modułu łączeniowego z przekaźnikiem pompy. 
Dzięki przekaźnikowi, pompa cyrkulacyjna pracuje tylko wtedy, gdy 
co najmniej jeden obieg grzewczy z FH jest otwarty (istnieje 
zapotrzebowanie na ciepło). 
 

1.3 Pompa cyrkulacyjna jest połączona z termostatem pokojowym lub z 
elektrycznym modułem łączącym. Zamknięcie wszystkich napędów 
wyłącza pompę. Jeśli przez dłuższy okres pompa jest wyłączona, 
czynnik zasilający FH ulega schłodzeniu. Wówczas, zawór termo-
statyczny otwiera się i dopuszcza gorącą wodę z obiegu pierwot-
nego. W efekcie, czynnik w grupie pompowej zostaje podgrzany. Po  
osiągnięciu temperatury wyłączeniowej na termostacie TB, otwiera 
przepływ. Pompa nie włącza się ponownie. 
 

Zdejmij termostat TB z urządzenia i zamontuj go na przewodzie 
zasilającym lub powrotnym rozdzielacza. 
 
Informacja – tabela, punkt 1.1 

1.4 Różnica między temperaturą czynnika zasilającego z kotła i zadanej 
dla FH temperatury jest zbyt mała w stosunku do istniejącego ob-
ciążenia grzewczego. 

Ustawić wyższą wartość temperatury wody zasilającej z kotła. Przy 
maksymalnym zapotrzebowaniu obwodów grzewczych FH na ciepło 
temperatura wody zasilającej z kotła grzewczego powinna mieć co 
najmniej 15 °C więcej niż wynosi wymagana temperatura zasilania 
dla FH! 

1.5 Działanie pompy: zmienna różnica ciśnień (Δp-v).  
Zwłaszcza dla małych powierzchni grzewczych, przy kilku otwartych 
obwodach grzewczych i częściowym obciążeniu, pompa obniża 
różnicę ciśnień. W wyniku tego obwody grzewcze nie są odpowied-
nio zasilane. 
 

Uruchomić pompę przy stałej prędkości obrotowej i stałym ciśnieniu 
różnicowym (Δp-c). 
 Więcej informacji w instrukcji obsługi pompy. 

  2.1 / 2.2 / 2.3 / 2.4  

2. TEMPERATURA CZYNNIKA  NA ZASILANIU NIE DA SIĘ USTAWIĆ DO WYMAGANEJ WARTOŚCI LUB WAHA SIĘ ONA 
 W ZBYT DUŻYM ZAKRESIE 

2.1 Zasilanie i powrót zostały zamienione przy podłączaniu urządzenia. Sprawdź czy wszystkie przyłącza urządzenia zostały prawidłowo 
podłączone. Na wszystkich przyłączach znajdują się naklejki 
informacyjne. Informacja  (Rys. 2 i 3). 
 

2.2 Wysokość podnoszenia / stopień pompowania pompy obiegowej jest 
ustawiona na bardzo wysoką wartość. 
 

Zwiększyć odpowiednio ilość obrotów, wysokość podnoszenia. 

2.3 Moc grzewcza jest zbyt duża dla zamontowanego urządzenia, tzn. 
zużycie ciepła przewyższa moc znamionową urządzenia. Taka 
sytuacja może wystąpić czasowo, na przykład w przypadku nagrze-
wania zimnej podłogi. 

Ustal maks. zapotrzebowanie na zużycie ciepła i porównaj go z 
mocą znamionową. W razie potrzeby należy, podłaczyć za pomocą 
odpowiednich rozdzielaczy nadmiarowe obwody grzewcze do 
drugiej grupy pompowej. Jeśli przyczyną jest początkowe 
podgrzewanie danej instalacji ogrzewania podłogowego, wówczas 
praca instalacji może wrócić do normy po fazie pierwszego 
nagrzewania. Sytuacja taka może się zdarzyć głównie podczas 
pracy w górnych zakresach mocy znamionowej. 
 

2.4 Głowica termostatyczna jest uszkodzona. 
 

Wymienić głowicę termostatyczną. 
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