
Opis elementów na rysunkach:

A. Nape³nienie i odpowietrzanie instalacji ogrzewania pod³ogowego.

B. Odpowietrzanie mieszacza pompowego.

1 i 2. Wielofunkcyjna wk³adka termostatyczna regulacyjno-odcinaj¹ca.
3. G³owica termostatyczna z czujnikiem zanurzeniowym do ustawiania 
    temperatury zasilania ogrzewania pod³ogowego.
4. Pompa mieszaj¹ca HUPA 15-4.0 U130 klasa energetyczna “B” 
    - dla sekcji oraz HUPA 15-5.0 U130 klasa energetyczna “C” dla 5-10 sekcji
5. Zespó³ obejœciowy tzw. bypass - nie regulowalny

06. Czujnik przegrzewu powy¿ej 55 C
7. Zawór nape³niaj¹co spustowy ze z³¹czk¹ na wê¿a - otwieranie kluczem 
    imbus nr 6
8. Odpowietrzniki rêczne.
9. Zawory kryzuj¹ce pêtle grzewcze.
10. Wk³adki termostatyczne pêtli grzewczych  do zamontowania si³owników
      termoelektrycznych MT4
11. Przep³ywomierze o zakresie regulacji 0,5 - 3,0 l/min
12. Zintegrowane zawory odcinaj¹ce æwieræobrotowe mieszacza 
       pompowego - otwieranie - zamykanie kluczem p³askim nr 19.
Uwaga!!! 
Zasilanie od Ÿród³a ciep³a - np kot³a - musi byæ pod³¹czone do dolnej belki.
Zasilanie pêtli pod³ogowych znajduje siê na górnej belce - czerwone kropki, 
a powroty z pêtli grzewczych na dolnej - niebieskie kropki.
Rozdzielacza z mieszaczem pompowym nie nale¿y zasilaæ z pompy ciep³a.

Nale¿y zamkn¹æ zawory “12”(klucz p³aski nr 19) oraz wielofunkcyjne wk³adki “1” i “2”(po zdjêciu plastikowych kapturków  kluczem imbus nr 6 wkrêcaæ do 
wyczuwalnego oporu “Z” ). Instalacjê pod³ogow¹ nape³niaæ poprzez zawór spustowo-nape³niaj¹cy “7”na górnej belce - ka¿d¹ pêtlê oddzielnie. Do zaworu “7” na 
dolnej belce pod³¹czyæ w¹¿ i odprowadziæ go do kanalizacji. Ka¿d¹ pêtlê nape³niaæ tak d³ugo a¿ woda wylatuj¹ca do kanalizacji bêdziê pozbawiona b¹bli powietrza. 
Wtedy nale¿y tê pêtlê zamkn¹æ zaworem “9” lub poprzez dokrêcenie kapturka mosiê¿nego na wk³adce “10” lub poprzez zamkniêcie przezp³ywomierza “11”. Tak 
nale¿y post¹piæ z ka¿d¹ pêtl¹ oddzielnie.

Zamkn¹æ pêtle grzewcze np przez dokrêcenie kapturków mosiê¿nych na wk³adkach “10” oraz otworzyæ wk³adki “1” i “2” oraz zawory “12”. Wykorzystuj¹c pompê 
kot³ow¹ przepuœciæ wodê przez mieszacz - odpowietrzaæ przez otwarcie zaworów odpowietrzaj¹cych “8”. 
Pompa mieszacza musi byæ wy³¹czona.

3 i 4 

Zmodernizowany rozdzielacz ogrzewania pod³ogowego  z mieszaczem pompowym 
nr kat 295 03 - 295 10 i 296 03 - 296 10 - iloœæ obiegów grzewczych 3-10 

®TECEflex
- wersja 2011

Inteligentna technika domowa

W  y as ino a³k aia zp d ajcer zy
W  y as ino a³k aia zp d ajcer zy

1

2

3

5

6

G
W

 3
/

4
” 0

t
>

t
+

2
0

 
C

k
o

t³
a

p
o

d
³nr kat 295 03 - 295 10

GZ 3/4”

7

8

7

8

9

10

9

10

9

10

9

10

12

GZ 3/4”

12

4



C. Nastawa wstêpna na wk³adkach “1” i “2” - rozdzielacz fabryczne posiada orientacyjn¹ nastawê wstêpn¹ któr¹ mo¿na skorygowaæ zgodnie 
z za³¹czonym przyk³adem

D. Uruchomienie rozdzielacza.

Wk³adki “1” i “2” zamkn¹æ kluczem imbus nr 6 “Z”. Nastêonie zgodnie 
z tabel¹ nastaw wykonaæ odpowiedni¹ iloœæ obrotów “O”.
W tabeli na nastêpnej stronie podano orientacyjne nastawy na wk³adkach

0
wielofunkcyjnych dla nst parametrów: temperatura z kot³a 60-65 C, 

0temperatura ustawiona na g³owicy termostatycznej “3” 40 C.
Nastawê nale¿y wykonaæ na obu wk³adkach .

UWAGA!!! Temperatura wody zasilaj¹cej od strony kot³a musi byæ o min 20 
0C wy¿sza otemperatury ustawionej na g³owicy termostatycznej  “3”
Podane nastawy w tabeli s¹ orientacyjne. W przypadku w¹tpliwoœci prosimy 
kontaktowaæ siê z dzia³em technicznym TECE.
Jeœli rury ³¹cz¹ce rozdzielacz z kot³em s¹ innne ni¿ TECEflex lub TECElogo 
to ich œrednicê nale¿y dobraæ z nomogramów producenta rur.

0 0
1. Na g³owicy “3” ustawiæ obliczon¹ temperaturê ogrzewania pod³ogowego np 40 C. Nie ustawiaæ wiêcej ni¿ 45 C chyba ¿e inaczej podaje projekt 
ogrzewania pod³ogowego.
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F [m2] q [kg/h] dh [kPa] Obroty

20 73 20 1,25

30 110 20 1,75

40 138 20 1,75

50 172 20 2,00

60 194 20 2,25

70 226 20 2,50

80 241 20 2,75

90 271 20 3,00

100 280 20 3,00

110 307 20 3,25

120 335 20 3,50

Œrednica rury 

zasilaj¹cej rozdz. 

TECEflex/TECElogo

16

20

25

Tabela nastaw na wk³adce "1" i "2"



2. Przed pod³¹czeniem do pr¹du sprawdziæ czy wirnik pompy obraca siê. W tym celu nale¿y odkrêciæ korek na osi silnika i œrubokrêt p³aski o œrednicy 
3,5-4,0 mm wsun¹æ do ods³onietej tuleji do oporu i spróbowaæ obróciæ silnik (bêdzie wyczuwalny ma³y opór). Czynnoœæ tê nale¿y powtarzaæ po ka¿dym 
d³u¿szym postoju pompy.
3. Zrobiæ nastawê wstêpn¹ na wk³adkach “1” i “2” zgodnie z punktem C.
4. Sprawdziæ czy wszystkie zawory s¹ otwarte i czy pod³aczenia s¹ zgodne z instrukcj¹ oraz czy instalacja i rozdzielacz zosta³y odpowietrzone patrz pkt A i B.
5. Pod³¹czyæ pompê do Ÿród³a pr¹du lub podpi¹æ do centralki EZC lub WLM na odpowiednie zaciski.
6. W³¹czyæ Ÿród³o ciep³a i pompê mieszacza.
7. Na zaworach regulacyjnych “9” lub na przep³ywomierzach “11” ustawiæ wyliczone wartoœci przep³ywu.
8. Obserwowaæ rozgrzewanie siê instalacji przez co najmniej 2 dni. Jeœli uk³ad nie mo¿e osi¹gn¹æ 
odpowiednie temperatury - kontrola na termometrze mieszacza - skorygowaæ nastawê na wk³adkach o 1/4 obrotu.
Nastawy na g³owicy termostatycznej “3” nale¿y co jakiœ czas zmieniaæ w zale¿noœci od zmian temperatur zewnêtrznych tak aby uzyskaæ w³aœciw¹ temperaturê 
zasilania ogrzewania pod³ogowego a co za tym idzie w³aœciw¹ temperaturê wewnêtrzn¹. 
Aby tego unikn¹æ mo¿na zastosowaæ kompleksowy system sterowania ogrzewaniem pod³ogowym: analogowy EZC lub cyfrowy WLM2

Dobór szafek do rozdzielaczy:  
3-5 sekcji szafka nr kat 273 030 (272 030) 6-8 sekcji szafka nr kat 273 040 (272 040)         9-10 sekcji szafka nr kat 273 050 (272 050)
Uwaga! Wszelkie pod³¹czenia elektryczne powinna wykonywaæ osoba posiadaj¹ca odpowiednie uprawnienia.

2
Jeœli instalacja ogrzewania pod³ogowego wykonywana jest bez projektu to orientacyjna pow. ogrzewania pod³ogowego nie powinna przekraczaæ 110 m  

0
Mo¿na stosowaæ z kot³ami kondensacyjnymi. Na kotle nale¿y ustawiæ temperaturê zasilania obliczeniow¹ nie ni¿sz¹ ni¿ t +20 C.zaœpodl

W przypadku w¹tpliwoœci nale¿y kontaktowaæ siê z dzia³em technicznym TECE Sp. z o.o.

TECE Sp. z o.o.
ul. Wroc³awska 61 
57-100 Strzelin
tel. 071 338 39 100 www.tece.pl
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Analogowy system sterowania ogrzewaniem EZC
Analogowy uk³ad automatycznej regulacji ma za zadanie kompleksowo sterowaæ instalacj¹ centralnego ogrzewania (grzejnikow¹ i pod³ogow¹), w oparciu o 
temperaturê wewnêtrzn¹ pomieszczeñ. Dzia³a na zasadzie w³¹cz-wy³¹cz
Cechy charakterystyczne: niski koszt inwestycyjny, prosty monta¿, mo¿liwoœæ indywidualnego sterowania kilkoma strefami grzewczymi.
Elementy systemu:
EZC - jednostka g³ówna                            Sterownik OCC2 z programem        Sterownik MTU - ustawienie             TH 183 sterownik 
4 lub 8 stref grzewczych                           tygodniowym - 4 zmiany        temperatury, mo¿liwoœæ                    membranowy 
230 V        temp/dobê       230 V        obni¿enia nocnego - 230 V

Cyfrowy system sterowania ogrzewaniem WLM2
 Cyfrowy system sterowania WLM2 ma za zadanie kompleksowo sterowaæ instalacj¹ centralnego ogrzewania (grzejnikow¹ i pod³ogow¹), w oparciu o temperaturê 
wewnêtrzn¹ pomieszczeñ, mo¿e te¿ sterowaæ w oparciu o temp. zewnêtrzn¹. Termostaty posiadaj¹ zdolnoœæ samoucz¹c¹ i precyzyjnie realizuj¹ zadany program. 
Termostaty rozpoznaj¹ ogrzewanie grzejnikowe i pod³ogowe i inaczej obliczaj¹ bezw³adnoœæ pomieszczeñ. WLM2 mo¿e te¿ sterowaæ przygotowaniem ciep³ej wody, 
ch³odzeniem pod³ogowym oraz wspó³dzia³aæ z solarami. Szczegó³y w instrukcji do WLM-2

Wybrane elementy systemu:
WLM2 - modu³ g³ówny ze sterowaniem pogodowym WLCT2-19 - termostat programowalny                           WLTA-19 - termostat                 
 lub bez, 8 stref grzewczych 230 V w cyklu tygodniowym, 4 zmiany twmp. na dobê            nie programowalny, umo¿liwia

0
mo¿liwoœæ rozszerzenia o 6 stref kontroluje inne termostaty, posiada funkcjê nauki       korektê o ± 4 C w stosunku 

bezw³adnoœci cieplnej pomieszczenia                           do nastawy na WLCT2-19

230 V
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Systemy sterowania ogrzewaniem grzejnikowym i pod³ogowym
EZC - system analogowy oraz WLM2 - system cyfrowy
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