NÁVOD K OBSLUZE
ROZDĚLOVAČ TOP HEATING® ENGINE NEREZ

POPIS PRVKŮ A JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ
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NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÉHO TOPENÍ / ROZDĚLOVAČE ENGINE
1. Pro správný chod(funkci) rozdělovače je nutné, aby byl rozdělovač správně připojen na topný systém.
2. Do podlahového topení se používá topná voda 25-45°C.
3. Přívod topné vody musí vždy být napojena do průtokoměrů (červený ventil).
4. Zpátečka topné vody musí vždy být napojena do ventilů(modrý ventil).
5. Pro zavírání a otevírání jednotlivých okruhů slouží uzávěr-modrý vršek. Tento uzávěr není určen pro regulaci průtoků v okruzích. Zavírání se v pravo, otvírání v levo.
6. Pro regulaci průtoku v jednotlivých okruzích slouží průtokoměr. Tento průtokoměr se seřizuje otáčením. Čím je více zašroubovaný, tím je menší průtok (výkon) v okruhu.
Průtok lze sledovat na stupnici průtokoměru. Pokud se průtokoměr zašroubuje úplně, uzavře se okruh. Průtokoměr má dorazy, nedá se vyšroubovat.
7. Při prvním zprovoznění PV je nutné mít všechny uzávěry a průtokoměry uvolněné-otevřené na plno.
8. Regulace PV probíhá po dokončení stavebních pracích, po montáži dlažby, plovoucí podlahy, vinylu, dveří, po kompletním nastěhování.
9. V místnostech, kde je teplota vyšší než požadovaná, se ubírá průtok průtokoměrem. Průtokoměr se otočí o 360° vpravo, systém se nechá 24 hodin reagovat na teplotní změnu a pokud
nenastala dostačující změna, pokračuje se s ubíráním průtoku.
10. Odvdušňovací ventily musí mít otevřené čepičky.
Návod k obsluze podlahového topení a rozdělovače byl vysvětlen, názorně ukázán a bylo vysvětleno použití
všech a to i jednotlivých prvků regulační soustavy. Bylo také vysvětleno jak regulovat jednotlivé okruhy a
místnosti, jakou teplotu v podlahovém topení nastavovat, při jakém provozním tlaku topení používat, jak
systém vypouštět, napouštět a tlakovat. Jakou vodu v systému používat a na nebezpečí spojené s použitím
nevhodné topné vody. Byla vysvětlena a názorně ukázána komplexní obsluha, regulace vytápění a zaškolení
obsluhy určené investorem. V případě požadavku na další zaškolení a zaregulování je tato práce a režijní
náklady zpoplatněno paušální částkou dle ceníku instalační firmy.

APLIKACE TOPEFEKT: ANO / NE
DATUM:

PODPIS:

ZÁKAZNÍK:
•
•
•
•
•
•
•

Doporučený provozní tlak 1,0 -1,6 BAR
Max. provozní tlak 6 BAR
Doporučená provozní teplota 33 - 42 °C
Povolený rozsah provozní teploty 25 - 55 °C
Maximální povolená teplota 60 °C
Havarijní teplota 95 °C
Automatický odvzdušňovací ventil je funkční,
když je uzávěr(černá čepička) povolen.

Pro správnou funkci rozdělovače a systému
vytápění doporučujeme ošetření topného
systému přípravkem TOPEFEKT.
Prodejce nenese zodpovědnost za závady
funkčnosti způsobené nečistotami v systému
a použitím nevhodné tvrdosti vody.
Pro platnost záruky je nutné použít přípravek
TOPEFEKET.

MNOŽSTVÍ:

APLIKOVAL:

DATUM PŘEDÁNÍ A VYSVĚTLENÍ:
PŘEDAL A VYSVĚTLIL:
PODPIS:

NÁVOD K OBSLUZE
ROZDĚLOVAČ TOP HEATING® ENGINE POWER NEREZ

POPIS PRVKŮ A JEDNOTLIVÝCH OKRUHŮ
INTELIGENT VARIO 7
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NÁVOD K OBSLUZE PODLAHOVÉHO TOPENÍ / ROZDĚLOVAČE ENGINE POWER
1. Pro správný chod (funkci) je nutné, aby byl rozdělovač správně připojen na topný systém a byla správně zapojena elektroinstalace.
2. Pro správný provoz a maximální výkon rozdělovače podlahového topení by měla být vstupní teplota min 50°C
3. Nastavení teploty do PV se nastavuje termohlavicí na vstupu topné vody. Do podlahového topení se používá topná voda 25 - 45°C dle potřeb uživatele.
Vyšší teploty nejsou povoleny. Pro ochranu podlahového topení je na rozdělovači namontován havarijní termostat, který v případě poruchy termohlavice vypne čerpadlo a tím
podlahové topení nehřeje a nedojde k poškození.
4. Teploměr za čerpadlem ukazuje aktuální teplotu do podlahového topení. Tato teplota se po zapnutí čerpadla postupně srovnává s nastavenou teplotou na termohlavici.
Rychlost nahřátí je závislá na vstupní teplotě a teplotě podlahy.
5. Hlavice rozdělovače slouží k uzavírání jednotlivých okruhů.
6. Průtokoměry slouží k seřizování průtoku. v jednotlivých okruzích. Průtokoměr se seřizuje otáčením. Čím více je zašroubovaný, tím je menší průtok (výkon) v okruhu.
Pokud se průtokoměr zašroubuje úplně, uzavře se okruh. Průtok lze sledovat na stupnici průtokoměru.
7. Pro správnou funkci čerpadla doporučujeme použít řízení termostat Euroster 11C.
8. Odzvdušňovací ventily musí mít otevřenou čepičku.
9. Oběhové čerpadlo se nastavuje podle potřeb systému v manuálním režimu (rychlost 1-7), nebo se přepne do funkce AUTOMAT, která rychlost reguluje automaticky.

Návod k obsluze podlahového topení a rozdělovače byl vysvětlen, názorně ukázán a bylo vysvětleno použití
všech a to i jednotlivých prvků regulační soustavy. Bylo také vysvětleno jak regulovat jednotlivé okruhy a
místnosti, jakou teplotu v podlahovém topení nastavovat, při jakém provozním tlaku topení používat, jak
systém vypouštět, napouštět a tlakovat. Jakou vodu v systému používat a na nebezpečí spojené s použitím
nevhodné topné vody. Byla vysvětlena a názorně ukázána komplexní obsluha, regulace vytápění a zaškolení
obsluhy určené investorem. V případě požadavku na další zaškolení a zaregulování je tato práce a režijní
náklady zpoplatněno paušální částkou dle ceníku instalační firmy.

APLIKACE TOPEFEKT: ANO / NE
DATUM:

PODPIS:

ZÁKAZNÍK:
• Doporučený provozní tlak 1,0 -1,6 BAR
• Max. provozní tlak 6 BAR
• Doporučeno pro teplotní spád +75°C / +65°C
(radiátorový okruh).
• Nastavení pro podlahové topení +25°C / +45°C.
• Havarijní teplota 95 °C
• Automatický odvzdušňovací ventil je funkční,
když je uzávěr(černá čepička) povolen.

Pro správnou funkci rozdělovače a systému
vytápění doporučujeme ošetření topného
systému přípravkem TOPEFEKT.
Prodejce nenese zodpovědnost za závady
funkčnosti způsobené nečistotami v systému
a použitím nevhodné tvrdosti vody.
Pro platnost záruky je nutné použít přípravek
TOPEFEKET.

MNOŽSTVÍ:

APLIKOVAL:

DATUM PŘEDÁNÍ A VYSVĚTLENÍ:
PŘEDAL A VYSVĚTLIL:
PODPIS:

