
I N F O R M A C J E  T E C H N I C Z N E

Systemy do pod czenia kot a

(Kocio  wisz cy)

• grupy pompowe

• grupy pompowe do regulacji 

sta otemperaturowej

zasilania/powrotu

• grupa pompowa ze 

stabilizacj  temperatury 

wody powrotnej do kot a

• rozdzielacz

• Wartownik MHK 25

• wyposa enie dodatkowe
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Kompletne pakiety  systemu pod czenia kot a – 

w trzech mo liwych wyposa eniach.

Pakiet A1
sk ada si  z:
1 grupy pompowej Edycja 7 bez mieszacza
2 Wartownika MHK 25

�

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40  520007

Pakiet B1
sk ada si  z:
1 grupy pompowej Edycja 7 z 3-drogowym zaworem 

mieszaj cym typu T z p ynnie regulowanym Bypass’em 
2 Wartownika MHK 25

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40  520008

Pakiet C1
sk ada si  z:
1 grupy pompowej Edycja 7 bez mieszacza
2 grupy pompowej Edycja 7 z 3-drogowym zaworem 

mieszaj cym typu T z p ynnie regulowanym Bypass’em 
3 Wartownika MHK 25
4 podwójnej belki rozdzielacza

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40  520009

�

� �

�

�

�

�
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Wyposa enie Nr kat.

1” bez pompy 66711 EA

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 66711

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 66711-1

1” z pomp  Grundfos UPE 25-40 66711-5

1” z pomp  Grundfos UPE 25-60 66711.60

1” z pomp  Grundfos ALPHA 25-40 66711.10

1” z pomp  Grundfos ALPHA 25-60 66711.20

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 66711 WI

1” z pomp  Wilo Star RS 25/6 66711-1 WI

1” z pomp  Wilo Star E 25/1-5 66711.60 WI

1 1/4” bez pompy 66712 EA

1 1/4” z pomp  Grundfos UPS 32-40 66712

1 1/4” z pomp  Grundfos UPS 32-60 66712-1

1 1/4” z pomp  Grundfos UPE 32-40 66712-5

1 1/4” z pomp  Grundfos UPE 32-60 66712.60

1 1/4” z pomp  Grundfos ALPHA 32-40 66712.10

1 1/4” z pomp  Grundfos ALPHA 32-60 66712.20

1 1/4” z pomp  Wilo Star RS 30/4 66712 WI

1 1/4” z pomp  Wilo Star RS 30/6 66712-1 WI

1 1/4” z pomp  Wilo Star E 30/1-5 66712.60 WI

Grupa pompowa Edycja 7 (bez mieszacza)

Grupa pompowa UK 1” i 1 1/4” bez mieszacza, sprawdzona cisnieniowo sk ada si  z: 

� Pompa Grundfos, wzgl dnie Wilo DN 25 (DN 32 przy 1 1/4”), d . monta owa
180 mm, skrzynki zaciskowe w po o eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym 
przewodem elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 
0°-120ºC (czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pompa z ko nierzem i 1 1/2” GZ

� Stabilizator

� Konsola cienna

	 Cz  rurowa na powrocie


 Izolacja EPP, wysoko  420mm, szeroko  250mm.

Mo liwa bezproblemowa zamiana stronami powrotu i zasilania, zawór 
nadmiarowy do bezpo redniego monta u.

Grupy pompowe Edycja 7
Z miejscem na licznik ciep a
z teleskopowym miejscem na licznik, z gniazdem 
na czujk  1/2”
Wymiary  3/4” 90-110 mm
Wymiary  1” 90-130 mm

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 66711 Z

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 66711 ZWI

1” bez pompy 66711 ZEA

Dane techniczne

DN: 25                    32 

rednica górna: G 1“ GW             G 1 1/4“ GW 

rednica dolna:  1 1/2” GZ 
  (p askouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Rozst p osi  125 mm

Cz ci monta owe
wykonane z...  mosi dzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g b):   420 x 250 x  246 mm 

Materia y uszczelniaj ce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,7 11

Uwaga: Mo liwo  monta u pompy na powrocie, 
mo liwo  doposa enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy

�

�
�

�

��

�

	

�

�




Grupa pompowa UK

Przep yw (l/h)
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 G1” GW

        G11/4” GW

Diagram przep ywu
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Grupa pompowa MK z zaworem typu T

Przep yw (l/h)

S
p

a
d

e
k
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i
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ie
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ia
 (
b

a
r)

 G1” GW

  G1 1/4” GW

Wyposa enie Nr kat.

1” bez pompy 66731 EA

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 66731

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 66731-1

1” z pomp  Grundfos UPE 25-40 66731-5

1” z pomp  Grundfos UPE 25-60 66731.60

1” z pomp  Grundfos ALPHA 25-40 66731.10

1” z pomp  Grundfos ALPHA 25-60 66731.20

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 66731 WI

1” z pomp  Wilo Star RS 25/6 66731-1 WI

1” z pomp  Wilo Star E 25/1-5 66731.60 WI

1 1/4” bez pompy 66732 EA

1 1/4” z pomp  Grundfos UPS 32-40 66732

1 1/4” z pomp  Grundfos UPS 32-60 66732-1

1 1/4” z pomp  Grundfos UPE 32-40 66732-5

1 1/4” z pomp  Grundfos UPE 32-60 66732.60

1 1/4” z pomp  Grundfos ALPHA 32-40 66732.10

1 1/4” z pomp  Grundfos ALPHA 32-60 66732.20

1 1/4” z pomp  Wilo Star RS 30/4 66732 WI

1 1/4” z pomp  Wilo Star RS 30/6 66732-1 WI

1 1/4” z pomp  Wilo Star E 30/1-5 66732.60 WI

Grupa pompowa Edycja 7 z 3-drogowym T-mieszaczem

Diagram przep ywu

Grupa pompowa z 3-drogowym mieszaczem T 1” i 1 1/4” do monta u w obiegu 
grzewczym, sprawdzona ci nieniowo, sk ada si  z:

�  Pompa Grundfos, wzgl dnie Wilo DN 25(DN 32 przy 1 1/4”), d . monta owa
180 mm, skrzynki zaciskowe w po o eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym 
przewodem elektrycznym

�  Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 
(czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� 3-drogowy T-mieszacz z p ynnie regulowanym Bypas’em

� Stabilizator

� Konsola cienna

	 Cz  rurowa na powrocie

 Izolacja EPP, wysoko  420mm, szeroko  250mm.

Grupy pompowe Edycja 7
Z miejscem na licznik ciep a
z teleskopowym miejscem na licznik, z gniazdem 
na czujk  1/2”
Wymiary  3/4” 90-110 mm
Wymiary  1” 90-130 mm

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 66731 Z

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 66731 ZWI

1” bez pompy 66731 ZEA

Dane techniczne

DN: 25                    32 

rednica górna: G 1“GW          G 1 1/4“ GW 

rednica dolna:  1 1/2” GZ 

  (p askouszczelniony)

Pompa:  Patrz nr kat. 

Rozst p osi:  125 mm

Cz ci monta owe

wykonane z…  mosi dzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g b): 420 x  250 x 246 mm 

Materia y uszczelniaj ce:

 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 

  krótkotrwale 130 °C   

Kvs:  6,2 6,4

Uwaga: Mo liwo  monta u pompy na powrocie, 
mo liwo  doposa enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy

�

�
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Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 RG wymiennik 20-p ytowy  45411.20

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 RG wymiennik 30-p ytowy 45411.30

System rozdzielaj cy

System rozdzielaj cy z wymiennikiem p ytowym od 10 do 26 p yt do pod czenia
w obwodzie grzewczym, uszczelniony, sk ada si  z:

�  Pompa Grundfos DN 25, d .monta owa 180 mm, skrzynki zaciskowe 
ustawione w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym przewodem elektrycznym.

� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 
(czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� Rura na powrocie ze stali nierdzewnej

�  Kompaktowy wymiennik p ytowy ze stali nierdzewnej lutowany, gwinty 
po czeniowe 3/4”

� Grupa bezpiecze stwa 3 bar z manometrem o zakresie 0-4 bar

	  Komplet przy czeniowy do naczynia przeponowego


 Zawór spustowy KFE z pokrywa (kap )

� Komplet rubunków przy czeniowych 1” GW dla obwodu pierwotnego,

� Izolacja – EPP

 Konsola cienna

� �

�

�
�



�

�

	

�
�

��

Diagramy przep ywu

Dane techniczne
Typ systemu rozdzielaj cego: 45411.20 45411.30 

Max moc (obieg wtórny 35°C/45°C

(obieg pierwotny 70°C/50°C ): 22 kW 25 kW

Max. ci nienie:   3 bar 3 bar 

Max. temperatura: 130°C 130°C 

Wysoko  z izolacj : 420 mm 420 mm 

Szeroko  z izolacj : 250 mm 250 mm 

G boko  z izolacj : 246 mm 246 mm 

Rodzaj izolacji: EPP EPP 

Rozstaw osiowy kró ców: 125 mm 125 mm 

Górne i dolne przy cza: 1“ GW 1“ GW 

Ilo  p yt wymiennika: 20 30 

Max. strata ci nienia: 20 kPa 20 kPa 

-

Wymiennik p ytowy ze stali nierdzewnej nr 14401, lutowany miedzi  (99,9 %)

Ci nienie pracy max 10 bar, temperatura pracy max. 185 ºC, ci nienie próbne 

15 bar. - 

 - 

20 p yt

30 p yt

Przep yw w l/h
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Przep yw w l/h
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Diagram przep ywu i straty ci nienia

strona pierwotna

Diagram przep ywu i straty ci nienia

strona wtórna
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20 p yt

30 p yt



Wyposa enie z g owic  termostatyczn  Nr kat.

1” bez pompy 45190 E

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 4519

1” z pomp  Wilo Star RS 25/6 45190 WI

Wyposa enie z si ownikiem Nr kat.

1” bez pompy 45190.5 EA

1” z pomp  Grundfos UPS 25-60 45190.5

1” z pomp  Wilo Star RS 25/6 45190.5 WI

Zestaw mieszaj cy do ogrzewania pod ogowego

Zestaw mieszaj cy do ogrzewania pod ogowego
Zestaw jest ob wodem grzew czym z mie szaczem re gulowanym za po moc  ter mo-
statu z ka pilar  dla ogrze wania pod ogowego. Tem peratura za silania re gulowana
jest po przez za wór ter mostatyczny na 3-dro gowym mie szaczu. Za kres na stawy 
25-50°C. Po przez re gulowany By pass wo da z po wrotu jest mie szana z wo d  o wy -
szych pa rametrach temp. od stro ny za silania i przez to wzra sta jej temp. do war to-
ci za danej. Do datko wy ter mostat za bezpiecza obieg przed zbyt wy sok  temp. Po 

przekroczeniu max za o onej temp. na za silaniu, na st puje wy czenie pom py.
Sk ada si  z:
� Pompa Grundfos DN 25, d .monta owa 180 mm, skrzynki zaciskowe 

ustawione w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym przewodem elektrycznym. 

� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru. 

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 
(czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

� 3-drogowy zawór mieszaj cy typu T z p ynnie regulowanym Bypass-em

�  G owica termostatyczna z czujk  – zakres nastawy 25°C-50°C (lub z si ownikiem 
3-po o eniowym, 230V˜, 50Hz, wraz z regulacj  temperatury zasilania – zakres 
regulacji 20°C-80°C).

�  Ogranicznik temp. – termostat do sterowania prac  pompy16 (3) A, 250V Ip 30 
zakres nastawy 30°-90°C, ró nica sterowania 5-10 K,

	 Konsola cienna


 Cz  rurowa na powrocie 

� Izolacja – EPP, wys. 500 mm, szer. 250 mm.
�

�

�

�

�

�
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�
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Diagramy przep ywu

Kocio

Ogrzewanie pod ogowe

Zestaw mieszaj cy do 

ogrzewania pod ogowego
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Zestaw mieszaj cy z si ownikiemZestaw mieszaj cy z g owic  termostatyczn

Przep∏yw (l/h)
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Dane techniczne
DN  25 

rednica górna:  1“ GW

rednica dolna: 1 1/2” GZ (p askouszczelniony)

Pompa:  patrz nr kat. 

Rozstaw osi 125 mm

Cz ci monta owe

wykonane z…  mosi dzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g b)  500 x  250 x 246 mm

Materia y

uszczelniaj ce: PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  0° do 120° C 

Temperatura pracy: max. 110° C

Ci nienie robocze: PN 6
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Wyposa enie z g owic  termostatyczn  Nr kat.

1” bez pompy 45441 EA

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 45441

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 45441 WI

Wyposa enie z si ownikiem Nr kat.

1” bez pompy 45441.5 EA

1” z pomp  Grundfos UPS 25-40 45441.5

1” z pomp  Wilo Star RS 25/4 45441.5 WI

Zestaw pompowy ze stabilizacj  temperatury wody 
powrotnej do kot a/7

Zestaw  montowany pod belk  rozdzielacza. W zale no ci od temperatury czynnika 

grzewczego na powrocie do kot a nast powa  b dzie zmieszanie czynnika  z 

powrotu z czynnikiem z zasilania. Konsekwencj  tego jest to, e kocio  szybciej 

osi ga sw  temperatur  robocz  i temperatura na powrocie nie spada poni ej 

ustawionej warto ci. 

Celem jest unikni cie kondensacji wody w palenisku (wyd u enie ywotno ci) i 

zmniejszenie emisji substancji szkodliwych. Wielko  minimalnej temperatury na 

powrocie zale y od typu kot a.

Sk ada si  z: 
� Pompa DN 25, d .monta owa 180 mm, skrzynki zaciskowe ustawione 

w pozycji godziny 12-tej, z 2-metrowym przewodem elektrycznym. 

� Dwa zawory kulowe 4-drogowe z gniazdami termometru. 

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 
(czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia zasilania 
i powrotu.

�  G owica z kapilar  (lub z si ownikiem 3-po o eniowym, 230V˜, 50Hz, wraz z 
regulacj  temperatury zasilania – zakres regulacji 20°C-80°C).

� Trójnik

� Mocowanie cienne

� Cz  rurowa 

	 Izolacja -EPP, wys. 420 mm, szer. 250 mm.

Dane techniczne
DN  25 

rednica górna:  1 1/2“GW

rednica dolna: 1“ GW

 p askouszczelniony

Pompa:  patrz nr kat. 

Rozstaw osi 125 mm

Cz ci monta owe 

wykonane z...  mosi dzu, izolacji EPP

Wymiary (wys/szer/g b)     420 x  250 x  246 mm

Materia y uszczelniaj ce

 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru 0° do 120° C 

Temperatura pracy: max. 110° C

Ci nienie robocze: PN 6

�

� �

�

�

�

�

��

�

Kocio

Grupa 

pompowa 

ze stabilizacj

temp. powrotu

Rozdzielacz

Grupy 

pompowe
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Diagramy przep ywu

Przep∏yw (l/h) Przep∏yw (l/h)

Zestaw pompowy z si ownikiemZestaw pompowy z g owic  termostatyczn



Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  GRUNDFOS UPS 25-40 61127 MP

1 1/4” z pomp  GRUNDFOS UPS 32-40 61129 MP

CIRCONTROL

CIRCONTROL – kompletny zestaw odcinaj cy do pomp typu C i zestaw powrotny 
typu R z pomp .

Sk ada si  z:

� Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d . monta owa 180 mm, 
skrzynki zaciskowe w po o eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 
0°-120ºC (czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pomp

Dane techniczne

DN: 25                    32 

rednica górna: G 1“ GW             G 1 1/4“ GW 

rednica dolna:  1”GW  lub 1 1/4” GW 
  (p askouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Cz ci monta owe
wykonane z...  mosi dzu

Materia y uszczelniaj ce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,5 10,5

�

�� �

�

CIRCONTROL
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 G1” GW

  G11/4” GW

Diagram przep ywu
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Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  GRUNDFOS UPS 25-40 69175 MP

1 1/4” z pomp  GRUNDFOS UPS 32-40 69165 MP

CIRCONTROL z zaworem nadmiarowo-upustowym

CIRCONTROL – kompletny zestaw odcinaj cy do pomp typu C i zestaw powrotny 
typu R z pomp  i zaworem nadmiarowo-upustowym.

Sk ada si  z:

� Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d . monta owa 180 mm, 
skrzynki zaciskowe w po o  eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

� Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 
0°-120ºC (czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia 
zasilania i powrotu.

� Zawór kulowy przed pomp

� Zawór nadmiarowo-upustowy.

Dane techniczne

DN: 25                    32 

rednica górna: G 1“ GW             G 1 1/4“ GW 

rednica dolna:  1”GW  lub 1 1/4” GW 
  (p askouszczelniony) 

Pompa  Patrz nr kat. 

Cz ci monta owe
wykonane z...  mosi dzu

Materia y uszczelniaj ce
                         PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C  

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 
  krótkotrwale 130°C  

Kvs:  9,5 10,5

�

�
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CIRCONTROL z zaworem nadmiarowo-upustowym

S
p

a
d

e
k
 c

i
n

ie
n

ia
 (
b

a
r)

 G1” GW

        G11/4” GW

Diagram przep ywu

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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CIRCONTROL z si ownikiem i mieszaczem

Przep yw (l/h)

S
p

a
d

e
k
 c

i
n

ie
n

ia
 (
b

a
r)

 G1” GW

  G1 1/4” GW

Wyposa enie Nr kat.

1” z pomp  GRUNDFOS UPS 25-40 61827.3 MP

1 1/4” z pomp  GRUNDFOS UPS 32-40 61829.3 MP

CIRCONTROL z mieszaczem i si ownikiem

Diagram przep ywu

Kompletny zestaw z mieszaczem, si ownikiem i pomp

Sk ada si  z:

�  Pompy Grundfos, DN 25 lub DN 32 przy 1 1/4”, d . monta owa 180 mm, 
skrzynki zaciskowe w po o eniu – godzina 12.00 z 2-metrowym przewodem 
elektrycznym

�  Dwa zawory kulowe 3-drogowe z gniazdami termometru i r czkami.

� Zawór zwrotny z r czn  blokad  i luz  powietrza na zasilaniu

�  Dwa termometry kontaktowe, rednica 63 mm, zakres pomiaru 0°-120°C 
(czerwony wzgl dnie niebieski pier cie  os aniaj cy dla oznaczenia zasilania i 
powrotu.

� Mieszacz

� Si ownik mieszacza

Dane techniczne

DN: 25                    32 

rednica górna:  G 1“GW  G 1 1/4“ GW 

rednica dolna:  G 1“GW G 1 1/4“ GW 

  (p askouszczelniony)

Pompa:  Patrz nr kat. 

Cz ci monta owe

wykonane z…  mosi dzu

Materia y uszczelniaj ce:

 PTFE (teflon), uszczelka bezazbestowa

Skala termometru:  od 0 do 120 °C

Temperatura pracy:  od -15 do 110 °C, 

  krótkotrwale 130 °C   

Kvs:  5,1 6

Uwaga: Mo liwo  monta u pompy na powrocie, 
mo liwo  doposa enia grupy pompowej w 
zaizolowany zawór nadmiarowo-upustowy

�

�

�
�

�

�

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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Komponenty do systemu pod czenia kot a Edycja 7

� �

�

rysunek cz ci monta owych

�

�

��

Zawór nad miarowo-upu stowy edy cji 7 do bez po redniego 
monta u.
Do p asko uszczelnionego mon ta u, dla grup pom powych
UK/MK mie dzy za silaniem a po wrotem do au tomatyczne-
go usta wienia ci nienia. Za wór nad miarowo-upu stowy z 
widoczn  ska l .

Izolacja
Monta  zaworu nadmiarowo-
-upustowego

Zawór stopowy – „Hamulec si y ci ko ci” Wymiana termometru

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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W ce lu unik ni cia nie po danego dzia ania si y ci ko ci,
grupa pom powa zo sta a wy posazona na za silaniu w za wór 
kulowy zin tegrowany z za worem sto powym – „ha mulec
si y ci ko ci” z luz  po wietrza. Po przez prze kr cenie 
uchwytu o ok. 45° od strza ki w le wo zo staje on otwar ty.
Si a zwierania wynosi 200 mm

Wymiana termometru nast puje poprzez proste wyj cie
a nast pnie ponowne wmontowanie. Nale y zwróci
uwag , aby osadzi  odpowiedni typ termometru. 
Uwaga na kolory oznacze
czerwony pier cie  = zasilanie
niebieski pier cie  = powrót



Si ownik SM4 Nr kat. 66341

przy cze elektryczne 230 V/50 Hz
moment obrotowy 6 Nm
czas biegu 140 s 90˚

ustawienia  regulacja
 automatyczna/r czna
przewód elektryczny 2 m

Komponenty do systemu pod czenia kot a Edycja 7

Rzut pionowy

Rzut szczegó owy ustawienia Bypass’a

�  Bypass

w pozycji otwartej

�  Bypass

w pozycji zamkni tej

1

Opis dzia ania
3-dro gowy za wór mie szaj cy sto suje si  do ma ych i red-
nich prze p ywów. Mo e by  re gulowany r cznie lub po przez
si ownik. Si ownik do bez po redniego mon ta u.
Budowa mie szacza:
pokrywa i po kr  t o wy ko nane z mo si dzu. Uchwyt czar ny 
z two rzywa sztucz nego. Spe cjalnie pro filowane otwo ry przy 
wylocie da j  pra wie li nearn  cha rakterystyk  tem peratury. 
3-dro gowy mie szacz ty pu T jest sto sowany do otwar tych 
przelotów.
W do stawie za silanie po pra wej stro nie.

Max temp. robocza  110°C
max ci nienie robocze  10 bar
nastawy  90°
obudowa: wykonana 
z mosi dzu  MS 58
nap d do zamontowania:  si ownik SM 4

W celu zmiany ustawienia Bypass-a nale y poluzowa rub
zabezpieczaj c  (1) – 1 mm.

1

3-drogowy mieszacz typu T

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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Si ownik z regulacj   Nr kat. 66341.31

temperatury

przy cze elektryczne 230 V/50 Hz

moment obrotowy 10 Nm
czas biegu 150 s 90˚

ustawienia  regulacja
 automatyczna/r czna
przewód elektryczny 2 m
zakres regulacji temperatury  20 … 80˚C
czujnik temperatury D=6 mm wraz 
 z kablem o d ugo ci 2m

Mieszacz dla grup pompowych Typ V 1" do 1 1/4"



Komponenty Edycja 7

Zawór nadmiarowi-upustowy 

 Nr kat. 69070.3

Do p a sko usz czel nio n e g o mon ta u, dla grup 
pom po wych UK/MK mi  dzy za si la niem a po wro-
tem do au to ma tycz ne go usta wie nia ci nie nia. 
Za wór nad mia ro wo-upu sto wy z wi docz n  ska-
l . Bez stop nio we usta wie nie jest mo  li we od 
0,1-0,5 bar.

(Opis ustawienia patrz instrukcja monta u)

Z czki zaciskowe 

1” x 28 mm Nr kat.   G 29611.14
1 1/4” x 35 mm Nr kat.   G 29611.15

rubunki pod czniowe

1” GW Nr kat.   66305.1
1 1/4” GW Nr kat.   66305.2

Rozdzielacze

Dla dwóch, trzech lub czte rech obie gów 
grzew czych na do le i na gó rze, do za bu do wy 
grup pom po wych UK/MK( uni wer sal na kom bi-
na cja z gru p  pom po w  1” i 1 1/4”) pa su je 
do ru ro wych grup przy  cze nio wych, kom plet 
z ko niecz ny mi cz cia mi ru bun ko wy mi i przy-

 cze nio wy mi.

Do 2 obwodów grzewczych
(Rys. 1) Nr kat.   66301.2

Do 3 obwodów grzewczych
(Rys. 2) Nr kat.   66301.3

Do 4 obwodów grzewczych
(Rys. 3) Nr kat.   66301.4

Komplet do pod czenia naczynia 
przeponowego Nr kat.   66326.11

Sk ada si  z: w a opancerzonego Meiflex 
3/4” d . 700 mm z gwintem wewn trznym 
p askouszczelnionym, 2 uszczelek 3/4”, z czki 
do naczynia MAG 3/4”, k towego statywu 
ciennego ze rubami i ko kami  rozporowymi. 

Do zastosowania z naczyniami przeponowymi 
o max. rednicy 440 mm.

Grupa bezpiecze stwa K  Nr kat.   
66065
Kom plet nie uszczel nio na i za izo lo wa na. 
Sk a da si  z: roz dzie la cza 1/2”GW wy po sa o ne-
go w za wór bez pie cze  stwa 1/2” x-3/4”, 3 bar 
z ma no me trem 4 bar,-au to ma tycz nego od po-
wietrz nika.

Uniwersalna grupa robocza 

DN 25/32 Nr kat.  66362 FR

Dzi  ki za sto so wa niu ela stycz nej ru ry Ino flex uni wer-
sal ne roz wi  za nie do wszyst kich ty pów ko t ów. 
Przy  cze za si la nia: ko la no ze sta li nie rdzew nej z ko -
nie rzem Me ibes z pó ru bun ka mi i uszczel ka mi kom-
plet nie za izo lo wa ne z za lep k . Przy  cze po wro tu: 
1-me tro wa ru ra ela stycz na ze sta li nie rdzew nej 
Ino flex z pó ru bun ka mi i uszczel ka mi, kom plet nie 
za izo lo wa na z za lep k .

Uwaga:

W za kre sie re gu la cji, cha rak te ry sty ki pomp na le y sko-

rzy sta  z in for ma cji po da nych przez pro du cen ta.

Przy od chy le niach od grup stan dar do wych war to
i na sta wa mo g  ulec zmia nie. W przy pad ku do dat-
ko wych py ta  na le y skon tak to wa  si  z na szym 
do rad c  tech nicz nym.

(Rys. 1)

(Rys. 2)

(Rys. 3)

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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I N F O R M A C J E  T E C H N I C Z N E

Systemy do pod czenia kot a

(Kocio  wisz cy)

•  Thermix kompletna grupa pompowa z mieszaczem 

przeznaczona do kot ów wisz cych
–   w trzech typach wyposa enia (z si ownikiem i mieszaczem, z g owic  termostatyczn , z 

si ownikiem i wymiennikiem p ytowym)

 –  ze zintegrowan  zwrotnic  hydrauliczn

 –  z grup  przy czeniow  do monta u bezpo rednio pod lub obok kot a

 –  z zaworem mieszaj cym z p ynnie regulowanym Bypass’em

• Thermix – wyposa enie dodatkowe
–  komplet przy czeniowy (do przy czenia z boku kot a)

 –  komplet do regulacji ilo ci przep ywu

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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Wyposa enie Nr kat.

Thermix z g owic  termostatyczn

z Grundfos UPS 15-50 MBP 27409.2

Thermix z si ownikiem i mieszaczem

z Grundfos UPS 15-50 MBP 27400

Thermix z si ownikiem i wymiennikiem p ytowym

20 27408.20

30 27408.30 

Zabezpiecznie termiczne

 27410.6

Wyposa enie dodatkowe do urz dzenia Thermix

Ogranicznik ilo ci prze p ywu sk ada si  z dwóch ogra niczników ilo ci prze p y-

waj  ce go czyn nika.

Zakres: 2-8 l/min., 3/4” GW/GZ 27410.1

Komplet przy czeniowy

po czenie dwustronne

Kom plet do przy czenia z bo ku ko t a sk ada si  z:-dwóch od cinków za izolowanej

elastycznej ru ry fa listej Ino flex 50 cm i 80 cm z za lepkami i kom pletem p asko-

uszczelnionych rubunków.

 27410.2

Po czenie jednostronne

Kom plet do przy czenia z bo ku ko t a sk ada si  z:-dwóch od cinków za izolowanej

elastycznej ru ry fa listej Ino flex 50 cm z za lepkami i kom pletem p asko uszczelnio-

nych rubunków.

27410.3

Thermix – zakres dostawy, wyposa enie

Zasada dzia ania

Thermix – grupa pompowa z mieszaczem 
dla kot ów wisz cych
Thermix – kom paktowy blok z mo si dzu ze zin tegrowan

zwrotnic  hy drauliczn ,  za worem mie szaj cym z p ynnie 

regulowanym By pass’em i si ownikiem lub in nym ty pem re gu-

lacji, pom p  z 2-me trowym prze wodem elek trycznym, tu lej

do czuj ki za nurzeniowej na za silaniu, z r cznym od powietrzni-

kiem. Kom plet przy czeniowy do mon ta u bez po rednio pod 

ko t em, sk ada si  z dwóch trój ników, dwóch ela stycznych 

po cze  ze sta li nie rdzewnej, kom pletu uszcze lek, izo lacji.

Ca o  zmon towana i spraw dzona ci nieniowo.

� zwrotnica hydrauliczna po stronie pracy zamkni ta

� mieszanie wody na powrocie w 3-drogowym mieszaczu 
w celu obni enia temperatury pocz tkowej (na zasilaniu) 
w niskotemperaturowym obiegu grzewczym.

� przy wy sokim po ziomach mo cy w ni sko temperaturowym
obiegu grzew czym p ynnie re gulowany By pass od powia-
da za usta wienie wy maganego prze p ywu.

� studzienka zbiorcza i tuleja dla czujki zanurzeniowej na 
zasilaniu  w niskotemperaturowym obiegu grzewczym

�

�

�
�

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl
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Schemat pod czeniowy Thermix z si ownikiem

Schemat instalacyjny Thermix z si ownikiem

Monta  pod kot em wisz cym z 

kompletem przy czeniowym

Monta  obok kot a wisz cego

z kompletem przy czeniowym

Przy k a do wa in sta la cja z urz  dze niem Ther mix z uk a dem mie sza j  cym w ob wo dzie ogrze wa nia pod o go we go. Ro ta me try i za wo ry re gu la cyj ne s u  do 

usta wie nia  da nej ilo ci wo dy w obie gach grzew czych.

�

� �
VL Hzg UK RL Hzg UK

�
�

�

VL Hzg UK RL Hzg UK

VL MK RL MK
VL MK RL MK

� z czki typu T (trójniki)

�  elastyczne po czenia ze stali 

nierdzewnej

�  komplet do monta u

z boku kot a

Kocio

wisz cy

Ogrzewanie

pod ogowe

Meibes-

Thermix

Rotametr

Ogrzewanie

grzejnikowe

Zawór

regulacyjny
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Thermix – dane techniczne

0
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Thermix – dane techniczne

Po czenie górne  3/4” GZ

Po czenie dolne  3/4” GZ/22 mm KLV

Pompa:   patrz nr katalogowy

Cz ci monta owe wykonane z:

  mosi dzu, izloacji EPP

materia y uszczelniaj ce:

                                  uszczelka bezazbestowa EPDM

temperatura pracy:   do 120ºC

ci nienie robocze   do 6 bar

warto  kVs   4

moc:           10kW przy  t= 8-10 K

                                     20-22 kW przy  t= 20 K

Thermix – krzywa przep ywu
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Temp. / przep∏yw obiegu kot∏owego  Temp. / przep∏yw zmieszanego obiegu grzewczego  Powrót / Temp. /  zmieszany przep∏yw  

Ca∏kowite zmieszaniePrzep∏yw сa∏kowity

Temperatura

Przep∏yw

Thermix – krzywa charakteryzuj ca prac  mieszacza z pomp

o wysoko ci podnoszenia 6mSW Mieszacz / Si ownik

Nastawa po stro nie mie szacza/si owni-

ka „Mie szacz w czony = nie ma mie-

szania” � uchwyt si ownika pionowo

� uchwyt si ownika poziomo

Napi cie 230 V/50 Hz.
Sterowanie na st puje po przez re gulacj
ko t a ciennego (po przez ka dy 3-punk-
towy re gulator al bo kon takt przy cze-
niowy)

Bypass po stronie pracy zamkni ty, otwiera 

si  poprzez pokr cenie w lewo
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Nastawa Bypass’a [Obrót]  (0 = zamkni´ty, 6 = otwarty)
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h
]

Stopieƒ pompy 3

Stopieƒ pompy 2

Stopieƒ pompy 1

Bypass – przep yw, Thermix z pomp  o wysoko ci podnoszenia 6m SW.
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Zwrotnica hydrauliczna

Nastawa po stronie pracy

Aby uru chomi  zwrot nic  hy drauliczn
nale y: od kr ci  od powietrznik wy j
wk ad gwin tu (za po moc  klu cza im bu-
sowego) i przy  czy  od powietrznik

Nastawa przep ywu dla hydraulicznego wyrównania MK/UK.

Wskazówki do nastawy obydwóch przep ywów

1. Wszystkie zawory grzejników np. zawory pod ogówki musz  by  nastawione na maksymalny przep yw.

2. Mieszacz na Thermix jest otwarty (nie ma mieszania), Bypass jest zamkni ty

3. Pompa na Thermix jest za czona

4. Kocio cienny na obwodzie mieszacza i z mieszaczem jak równie dane stopnie pompy na kotle i grupie Thermix b d

okre lone na podstawie zapotrzebowania cieplnego z dostarczonej tabeli.

Ilo  prze p ywu na po szczególnych mier nikach prze p ywu b  d  na stawione na st  pu j  co:

1. Usta wi  stop nie pom py na ko tle i na gru pie Ther mix.

2. Na stawi  prze p yw pod ogówki za po moc  za woru re gulacyjnego.

3. De likatne wy równanie prze prowadzi  za po moc  oby dwóch za worów re gulacyjnych a  do mo mentu kie dy po dane stru-

mienie prze p ywu na stawi  si .

Je eli by oby za potrzebowanie na wi ksz  ilo  cie p a w ob wodzie mie szacza, to po trzeba na stawi  pom p  Ther mix na 

nast pny wy  szy i jesz cze raz prze prowadzi  re gulacj .
Wszyst kie zmia ny za potrzebowania na cie p o ob wodów (np. po wi kszenie po wierzchni pod ogówki) wy magaj  no wej na sta-
wy prze p ywu.

Zwrotnica hydrauliczna – krzywa przep ywu

12
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Tabela warto ci na nastaw  wst pn  urz dzenia grzewczego 

Thermix z si ownikiem

Udzia∏ ogrzewania

pod∏ogowego
Ca∏kowita moc

instalacji grzewczej [kW]
5 8 10 12 15 18

Vuk [l/min]
dT=15 °C 4,3 6,9 8,6 10,3 12,9 15,5

dT=20 °C 3,2 5,2 6,4 7,7 9,7 11,6

do

10%

Vmk [l/min]
dT=15 °C 0,5 0,8 1,0 1,1 1,4 1,7

dT=20 °C 0,4 0,6 0,7 0,9 1,1 1,3

Vc [l/min]
dT=15 °C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2

dT=20 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

1,0 1,0 1,0 1,0 1,0 1,0

dT=15 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

dT=20 °C 2,7 4,3 5,4 6,4 8,1 9,7

dT=15 °C 1,2 1,9 2,4 2,9 3,6 4,3

dT=20 °C 0,9 1,4 1,8 2,1 2,7 3,2

25% dT=15 °C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2

dT=20 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

dT=15 °C 2,4 3,8 4,8 5,7 7,2 8,6

dT=20 °C 1,8 2,9 3,6 4,3 5,4 6,4

dT=15 °C 2,4 3,8 4,8 5,7 7,2 8,6

50% dT=20 °C 1,8 2,9 3,6 4,3 5,4 6,4

dT=15 °C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2

dT=20 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

1,0 2,0 2,0 2,0 2,0 3,0

1,0 1,0 2,0 2,0 2,0 2,0

dT=15 °C 1,2 1,9 2,4 2,9 3,6 4,3

dT=20 °C 0,9 1,4 1,8 2,1 2,7 3,2

dT=15 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

dT=20 °C 2,7 4,3 5,4 6,4 8,1 9,775%
dT=15 °C 4,8 7,6 9,5 11,5 14,3 17,2

dT=20 °C 3,6 5,7 7,2 8,6 10,7 12,9

Vuk [l/min]

Vmk [l/min]

Vc [l/min]

Vuk [l/min]

Vmk [l/min]

Vc [l/min]

Stopnie pomp 

Thermix

Stopnie pomp 

Thermix

Vuk [l/min]

Vmk [l/min]

Vc [l/min]

15-40,15/4 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 3,0

15-60,15/6 1,0 1,0 1,0 2,0 2,0 2,0

Stopnie pompy 

Thermix dla 

wszystkich pomp

Stopnie pompy Thermix 

dla wszystkich pomp

15-40,15/4

15-60,15/6

2,0 2,0 2,0 3,0 3,0 –

2,0 2,0 2,0 2,0 3,0 3,0

15-40,15/4

15-60,15/6

Wszystkie dane s  warto ciami odchylenia mog  by  potrzebne ze wzgl du na urz dzenie. Stopnie pompy z grupy pompowej 

przy starcie ci nienia ogrzewania o 0,25 bar. Strata ci nienia na rozdzielaczu podg ówki nie jest uwzgl dniona. Maksymalna 

d ugo  obwodów grzewczych 100 m, na obwód odst p wynosi 150 mm.

Vuk (l/min)  =  Przep yw bez mieszania

Vmk (l/min)  =  Przep yw z mieszaniem

Vc (l/min)  =  Przep yw ca kowity
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Tabela warto ci na nastaw  wst pn  urz dzenia grzewczego 

Thermix z g owic  termostatyczn
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Thermix System Rozdzielaj cy

Kom paktowy blok z mo si dzu ze zin tegrowan  zwrot nic  hy drauliczn , za worem mie szaj -

cym z p ynnie re gulowanym By pass’em i wmon towanym si ownikiem, pom p  z 2-me tro-

wym prze wodem elek trycznym, kom paktowym wy miennikiem cie p a z izo lacj , z tulej

do czujnika zanurzeniowego na za silaniu, z r cznym od powietrznikiem, mo cowaniem 

ciennym, izo lacj  PP., za worem KFE do od powietrzania, z mo liwo ci  pod czenia gwin-

tu ze wn trznego 3/4 dla zbior nika bu forowego. W zestawie komplet przy czeniowy do 

monta u bezpo rednio pod kot em, sk adaj cy si  z dwóch trój ników, dwóch ela stycznych 

po cze  ze sta li nie rdzewnej, kompletu uszczelek i izolacji.

Liczba p yt Nr kat. 

20 27408.20

30 27408.30

Maksymalna moc przenoszona przez wymiennik

Diagramy przep ywu

Dia gram prze p y wu i stra ty ci nie nia

Ther mix – stro na pier wot na – sys tem roz dzie la j  cy

S
tr

a
ta

 c
i

n
ie

n
ia

 (
b

a
r)

S
tr

a
ta

 c
i

n
ie

n
ia

 (
b

a
r)

Dia gram prze p y wu i stra ty ci nie nia

Ther mix – stro na wtór na – sys tem roz dzie la j  cy

20 p yt

30 p yt

20 p yt

30 p yt

Dane techniczne THERMIX z si ownikiem i wymiennikiem p ytowym

MEIBES Sp. z o.o., ul. Gronowska 8, 64-100 Leszno, tel. 065 529 49 89, fax 065 529 59 69, www.meibes.pl

24

 Licz ba p∏yt Max. V * Moc przy 5K Moc przy 10K

 w wymienniku (l/h) (kW) (kW)

 

 20 1040,00 5,93 11,86

 30 1100,00 6,27 12,54

*maksymalny przep∏yw w obiegu wtórnym



Dane techniczne zabezpieczenia termicznego
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Zabezpieczenie termiczne

Grupa bezpiecze stwa w przypadku zak óce  na 

urz dzeniu Thermix (np. awaria mieszacza) uniemo liwia 

wzrost temperatury w obiegu niskiej temperatury.

Przy przekroczeniu nastawionej temperatury na 

ograniczniku temperatury zawór na zasilaniu zamyka 

dop yw czynnika grzewczego.

Wyposa enie  Nr kat.

Zabezpieczenie termiczne   27410.6

Dane techniczne:

Ogranicznik temperatury:

Wykonanie: Termostat kontaktowy bimetalowy do  

 zamocowania na rurze (do 2'') za  pomoc

 ta my dociskowej, mo liwo

 regulowania nastawy temperatury

Zakres nastaw: 30 - 90°C

Moc za czania: 16 (3) A, 250 V

Rodzaj ochrony: IP30

Zawór:

Wykonanie: Zawór przelotowy z termicznie ruchom

 nasadk , bezpr dowo zamkni ty

Napi cie: 230 V AC/DC

Rodzaj ochrony: IP43

 

Schemat pod czenia Schemat elektryczny

Zasilanie             Powrót 

Zawór

z g owic

termiczn

Puszka 

elektryczna

Ogranicznik

temperatury

Zawór

z g owic

termiczn

Ogranicznik

temperatury

Zasilanie  
Powrót


