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 Руководство по установке насосной группы 6 л/мин и принадлежности 0020054778_002

1  Обзор

Насосная группа, арт. № 302 406

Поз. шт. Наименование

1 1 Подающая труба с обратным клапаном гравитационного 
типа, запорный кран и индикатор температуры

2 1
Обратная труба с обратным клапаном гравитационного 
типа, ограничитель расхода с краном ЗОК, насос 
и индикатор температуры

3 1
Предохранительный клапан с манометром, кран заполнения 
и гофрированный шланг DN16 для расширительного бака 
гелиоустановки

4 1
Настенный держатель для расширительного бака 
гелиоустановки с резьбовым соединением (только для 
расширительного бака гелиоустановки на 25 л)

5 1 Крепежная шина
6 4 Обжимные резьбовые соединения

Табл. 1.1 Обзор типов насосной группы 6 л/мин

Расширительные баки гелиоустановки
25 л  арт. № 302 098
35 л  арт. № 302 428
50 л  арт. № 302 496
80 л  арт. № 302 497

2 Монтаж

2.1 Монтаж насосной группы 6 л/мин
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Рис. 2.1 Монтаж насосной группы 6 л/мин

• Монтировать насосную группу с крепежной шиной (5).
• При помощи обжимных резьбовых соединений соединить 

подающую трубу (1) с подающей трубой коллекторов, 
а обратную трубу (2) с обратной трубой коллекторов. Вместо 
медных труб с диаметром 22 мм также можно подсоединить 
трубы с диаметром 18 мм. В таком случае используйте 
прилагающиеся понижающие переходники 
22-18 с вмонтированным зажимным кольцом.

• Затем соединить установленные монтажным предприятием 
трубные соединения от нижней части насосной группы 
к нижнему теплообменнику при помощи обжимных резьбовых 
соединений.

• Монтировать группу безопасности (3) на присоединительном 
штуцере в обратной трубе (2). Привинтить сбросную линию.

a Внимание!
Потеря теплоносителя!
Установить сбросную линию от предохранительного 
клапана к сборному резервуару, т.к. в противном 
случае может произойти выход горячего теплоносителя.

2.2 Монтаж предвключенного резервуара
Опционально между расширительным баком гелиоустановки 
и насосной группой Вы можете вставить предвключенный 
резервуар на 5 л (13) (отдельная принадлежность, 
арт. № 302 405) с прилагающейся муфтой 3/4“ (12).
Он защищает расширительный бак в случае застоя от слишком 
высоких температур.

2.3 Монтаж расширительного бака (25 л)
• Закрепить настенный держатель (4) винтами и дюбелями. 

Привинтить фланец и расширительный бак (11) к настенному 
держателю. Монтировать гофрированный шланг либо, при 
наличии, предвключенный резервуар (13).
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Рис. 2.2  Монтаж расширительного бака (на рисунке монтаж 
расширительного бака для гелиоустановки на 25 л)

h Указание!
Расширительные баки для гелиоустановки на 
50 л и 80 л устанавливаются на полу. Для них 
настенный держатель не требуется. Расширительный 
бак для гелиоустановки на 35 л имеет встроенный 
настенный держатель. Настенный держатель насосной 
группы гелиоустановки здесь не требуется.

1 Обзор
2 Монтаж
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3 Настройка расхода

Выбирать мощность насоса в зависимости от установки таким 
образом, чтобы фактический расход согласно характеристике 
насоса (рис. 5.1) был немного больше номинального расхода. 
Следует настроить ступень насоса, установленную при 
определении параметров гелиоустановки.
После приблизительной настройки насосом выполнить точную 
настройку на установочном клапане (1) ограничителя расхода 
при помощи торцового шестигранного ключа. 
Настроенное значение можно считать на индикаторе (2) 
ограничителя расхода. Шкала, градуированная л/мин, 
вращается вокруг собственной оси и обеспечивает более 
удобное позиционирование для облегчения считывания. 

л/мин

Рис. 3.1 Настройка расхода

3.1 Электромонтаж подсоединения насоса
Насос должен быть присоединен к клемме соответственно 
руководству по установке регулятора гелиоустановки 
auroMATIC 560 или 620.

4 Указания по системе трубопроводов

В качестве трубопроводов предпочтительно монтировать медные 
трубы. Из-за периодически высоких температур теплоносителя 
пластмассовые трубы не подходят. Трубопроводы тяжело 
спаиваются.

При использовании пресс-фитингов следует 
проконсультироваться с их изготовителем.

Для обеспечения безупречной работы необходимо соблюсти 
следующие условия:
- Из установки должен быть полностью удален воздух.
- Установка должна быть тщательно промыта теплоносителем.
- Все компоненты установки прокладывать так, чтобы обеспечить 

равномерный объемный поток с требуемым номинальным 
расходом.

- Трубопроводы должны иметь достаточную изоляцию.
- Все трубопроводы тяжело спаиваются.
- Изоляция должна иметь термостойкость прибл. до 140 °C. На 

открытом пространстве дополнительно действует: устойчивость 
к ультрафиолетовому цвету и „защита от ударов птицами“.

5 Технические данные
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Рис. 5.1 Высота подачи насосной группы 22 л/мин
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Для фахівця

Посібник з установки

302406, 302098, 302428,
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Насосна група 6 л/хв     арт. № 302 406

Розширювальний бак для геліоустановки, 25 л  арт. № 302 098

Розширювальний бак для геліоустановки, 35 л  арт. № 302 428

Розширювальний бак для геліоустановки, 50 л  арт. № 302 496

Розширювальний бак для геліоустановки, 80 л  арт. № 302 497

Попередньо включений резервуар геліоустановки  арт.№ 302 405

Для фахівця:

Посібник з установки

Насосна група 6 л/хв     арт. № 302 406

Розширювальний бак для геліоустановки, 25 л  арт. № 302 098

Розширювальний бак для геліоустановки, 35 л  арт. № 302 428

Розширювальний бак для геліоустановки, 50 л  арт. № 302 496

Розширювальний бак для геліоустановки, 80 л  арт. № 302 497

Попередньо включений резервуар геліоустановки  арт.№ 302 405
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 Посібник з установки насосної станції геліоустановки 6 л/хв та приладдя 0020054778_006

1  Огляд

Насосна станція геліоустановки арт. № 302 406

Поз. Штука Найменування

1 1 Труба подачі зі зворотним клапаном гравітаційного типу, 
запірний кран та індикатор температури

2 1
Зворотна труба зі зворотним клапаном гравітаційного типу, 
обмежувач витрат з краном ЗСК, насос та індикатор 
температури

3 1
Запобіжний клапан з манометром, кран заповнення та 
гофрований шланг DN16 для розширювального бака 
геліоустановки

4 1
Настінний тримач для розширювального баку геліоустановки 
з різьбовим сполученням (лише для розширювального баку 
геліоустановки на 25 л)

5 1 Кріпильна шина
6 4 Обтискні різьбові сполучення

Таб. 1.1 Огляд типів насосної групи геліоустановки 6 л/хв

Розширювальні баки геліоустановки
25 л  арт. № 302 098
35 л  арт. № 302 428
50 л  арт. № 302 496
80 л  арт. № 302 497

2 Монтаж

2.1 Монтаж насосної групи геліоустановки 6 л/хв
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Мал. 2.1 Монтаж насосної групи геліоустановки 6 л/хв

• Монтуйте насосну групу з кріпильною шиною (5).
• За допомогою обтискних різьбових сполучень сполучити трубу 

подачі (1) с трубой подачі колекторів, а зворотну трубу (2) зі 
зворотною трубою колекторів Замість мідних труб з діаметром 
22 мм також можна приєднати труби з діаметром 18 мм В 
такому випадку використовуйте редукційні перехідники 22-18, 
що додаються з вмонтованим затискним кільцем.

• Потім приєднати встановлені монтажним підприємством трубні 
сполучення від нижньої частини насосної групи до нижнього 
теплообмінника за допомогою обтискних різьбових сполучень.

• Монтуйте групу безпеки (3) на приєднувальному штуцері 
у зворотній трубі (2). Пригвинтіть лінію скидання.

a Увага!
Втрати рідини для геліоустановок!
Встановіть лінію скидання від запобіжного клапана до 
збірного резервуару, оскільки інакше може відбутисі 
вихід гарячого теплоносія.

2.2 Монтаж попередньо включеного резервуару
Опціонально між розширювальним баком геліоустановки та 
насосною групою Ви можете вставити попередньо включений 
резервуар на 5 л (13) (окреме приладдя, арт. № 302 405) 
з муфтою 3/4“ (12).
Він захищає розширювальний бак у випадку застоя від занадто 
високих температур.

2.3 Монтаж розширювального баку (25 л)
• Закріпити настінний тримач (4) гвинтами та дюбелями. 

Пригвинтить фланець та розширювальний бак (11) до 
настінного тримача. Монтувати гофрований шланг або, 
при наявності, попередньо включений резервуар (13).

4
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Мал. 2.2   Монтаж розширювального баку (на малюнку монтаж 
розширювального баку для геліоустановки на 25 л)

h Вказівка!
Розширювальні баки для геліоустановки на 50 л та 80 л 
встановлюють на полу. Для них настінний тримач не 
потрібен Розширювальний бак для геліоустановки на 
35 л має вбудований настінний тримач. Для насосної 
станції геліоустановки настінний тримач не потрібен.

1 Огляд
2 Монтаж
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3 Налаштування витрат

Обирайте потужність насоса залежно від установки, так щоб 
фактичні витрати відповідно до характеристики насосу (мал. 5.1) 
були трохи більшими за номінальні витрати. Слід налагодити 
ступінь насоса, встановлену при визначенні параметрів 
геліоустановки.
Після грубого регулювання циркуляційним насосом проведіть 
точне регулювання установчого клапана(1) обмежувача витрат 
за допомогою торцевого шестигранного ключа. 
Налаштоване значення можна зчитати на індикаторі 
(2)обмежувача витрат. Шкала, градуйована л/хв, обертається 
навколо власної осі та забезпечує більш зручне позиціонування 
для полегшення зчитування. 

л/хв

Мал. 3.1 Налаштування витрат

3.1 Електромонтаж підключення насосу
Насос повине бути приєднаний до клеми відповідно до 
посібника з установки регулятора геліоустановки 
auroMATIC 560 або 620.

4  Вказівки до системи трубопроводів

У якості трубопроводів бажано монтувати мідні труби. Через 
періодичні високі температури теплоносія пластмасові труби не 
підходять. Міцно припаяти всі трубопроводи.

При використанні пресс-фітингів слід проконсультуватися з їх 
виробником.

Для забезпечення бездоганної роботи необхідно дотриматися 
наступних умов:
- З установки повністю видалити повітря.
- Промивати установку рідиною для геліосистем.
- Всі складові частини установки повинні бути прокладені 

таким чином, щоб забезпечувався рівномірний об’ємний потік 
з необхідним номінальним протіканням.

- Трубопроводи повинні мати достатню ізоляцію.
- Міцно припаяти всі трубопроводи.
- Ізоляція повинна мати термостійкість прибл. до 140 °C. 

На відкритому просторі додатково діє: стійкість до 
ультрафіолетового кольору та “захист від ударів птахами”.

5 Технічні дані
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