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1. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА

1.1  Конструкция на смесителна група TM3

1. Подващ колектор за подово отопление секретни 
регулируеми вентили или с дебитомери (където е 
приложимо);

2. Връщащ колектор за подово отопление с подготовка 
за монтаж на термоелектрически задвижки (където е 
приложимо);

3. Фиксираща скоба за колектор (където е приложима);
4. Фиксираща скоба за смесителния модул;
5. Смесителен вентил с резба М30х1.5 предвиден за монтаж 

на термостатична глава с изнесен потопяем сензор от 
20 до 65°С (където е приложимо) или електрически 
сервомотор (не е включен в окомплектовката);

6. Байпасен калибровъчен клапан (с регулиране на 
температурата с фиксирани стойности) и 1 гнездо за 
възвратния сензор (при регулиране посредством 
системата за климатичен контрол);

7. Окабелена електронна циркулационна помпа Wilo Yonos 
PARA RS 25/6 с триполюсен кабел L=1000 mm (където е 
приложимо);

8. Гнездо за температурния сензор за подаващата линия;
9. Контролен термометър от 0 до 80°C;
10. Автоматичен обезвъдушител на ½“;
11. Термостатична глава с потопяем сензор от 20 до 65°C 

(регулиране на температурата с фиксирани стойности);
12. Спирателен вентил (не е показан на рисунката);
13. 2 вентила за пълнене и източване с предпазна капачка 

(където е приложимо);
14. Комплект сферични вентили (не са включени в 

окомплектовката);
15. Кутия с предпазен термостат за окабеляване на 

циркулационната помпа на нискотемпературния кръг 
(опция) или 1 кутия за монтиране на термоелектрическите 
задвижки (опция).

Фиг. 1
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1.2 Технически данни на смесителна група 
TM3

Максимална температура на първичния кръг: 90°C
Максимално налягане:10 bar
Максимално ∆ P на първичния кръг: 1 bar
Диапазон на регулиране на вторичния кръг (настройка с 
фиксирани стойности ): 20÷65°C
Отдавана топлинна мощност: (∆T 7°C, ∆P полезно 0.25 bar)
Регулиране на темп. при фиксирани стойности: 10 kW байпас 
поз. 0
Регулиране на темп. при фиксирани стойности: 12.5 kW 
байпас поз. 5
Регулиране чрез използване на системата за климатичен 
контрол: 11.5 kW
Загуба на налягане в смесителния вентил (настройка при 
фиксирани стойности): Kv 3
Загуба на налягане при отваряне на байпасния вентил                                                               
(настройка при фиксирани стойности): Kvmax 4.8
Загуба на налягане в смесителния вентил (при система с 
климатичен контрол ): Kv 4
Скала на термометъра: 0÷80°C
Присъединителни размери на смесителната група: 1“ M
Присъединителни размери на колекторите Topway: 1” F 
(където е приложимо )
Присъединителни размери на колекторите Topway: 24х19- 
междуос. разст. 50 mm
Връзки за циркулационната помпа: 1“ ½ - междуос. разст. 
130 mm

1.3 Габаритни размери на смесителна група 
TM3 

Фиг. 2

Характеристики на електронна циркулационна помпа Wilo 
Yonos RS 25/6

• Свързване: Междуосово разстояние G 1” ½ - 130 mm
• Скорост на въртене: 800-4250 rpm (об./мин.)
• Течности, които могат да се използват: вода за отопление и 

охлаждане; вода и гликол: в съотношение max 1:1
• Максимален напор: 6.2 m
• Максимален дебит: 3.3 m3/h
• Максимална температура на водата: 95°C (при околна 

температура от 57°C)
• Максимална температура на водата: 90°C (при околна 

температура от 59°C)
• Максимална температура на водата: 70°C (при околна 

температура от 70°C)
• Електрическо подвързване: 1~230 V, 50/60 Hz
• Клас на защита IPX 4D, клас на изолация F
• Номинална мощност на двигателя: 37 W
• Потребление на електроенергия от 1~230 V: 3-45 W
• Употребяема сила на тока при 1~230 V: 0.03-0.44 A
• Енергиен клас: A

1. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
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1.4 Хидравлична схема на термостатични смесителни групи с регулиране на температурата с 
фиксирани стойности 

1.5 Хидравлична схема на термостатичните смесителни групи с климатични настройки

1. ОПИСАНИЕ НА СИСТЕМАТА
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2. МОНТАЖ И ТЕСТВАНЕ

2.1 Монтаж на смесителната група в 
колекторната кутия

Сместителната група може да се монтира директно на 
стената, за целта е необходимо шината да се закрепи с 
помощта на съответните дюбели и болтове (в зависимост 
от вида на стената). Те се монтират на предварително 
направени отвори или в метална кутия с помощта на 120 mm 
прегради.

За да се подбере правилната колекторна кутия е необходимо 
да се проверят габаритните размери на смесителната група 
с колекторите.

И в двата случая е необходимо смесителната група да се 
монтира най-малко на 300 mm от плочата на пода, за да 
могат тръбите лесно да се огънат правилно.

-Закрепете смесителната група в колекторната кутия.
-Отрегулирайте краката на колекторната кутия с помощта 
на 2 блокиращи болта, така че между колекторите, които са 
разположени най-ниско и плочата на пода да има най-малко 
30 cm разстояние.

L183 mm

M
ini

mu
m

30
0m

m

 -Закрепете колекторната кутия към стената използвайки 
цимент, като предварително поставете картон, който ще 
предпази циментовото покритие.
- Свържете подаващите и връщащите тръби (колони), 
като имате предвид, че заедно с колекторите ще има 
вентили със синя и червена ръкохватки (не са включени в 
окомплектовката).
- Свържете подаващите и връщащите тръби свързани с 
кръговете на системата за подово отопление.

2.2 Монтаж на термостатичната глава с 
потопяема сонда за термостатично регулиране

За да се опрости монтажа е необходимо да се позиционира 
термостатичната глава на максималното си означение. 
Имайте предвид, че трябва след това термостатичната глава 
да се позиционира на температурата, която е зададена в 
проекта за подово отопление. След това поставете изнесения 
сензор в отверстието (поз. 8 фиг. А).

2.3 Монтаж на сервомотора и температурния 
датчик (не e включен в окомплектовката) за 
климатична настройка.

За да монтирате сервомотора го завинтете на смесителния 
вентил след прекъсване на захранващия кабел от 
електроподаването. За да опростите монтажа с помощта 
на ключ шестограм 3 mm завъртете индикатора на главата 
на сервомотора от 0 до 1. След приключването на тази 
операция свържете отново захранващия кабел. 
За да монтирате температурния сензор за подаващата линия 
на системата за подово отопление, поставете датчика в 
отверстието на държача (поз. 8 фиг. А).

2.4 Монтаж на електрическата кутия с 
предпазен термостат или блок за управление 
с термоелектрически глави.

Електрическото захранване на циркулационната помпа 
при нискотемпературен кръг/система трябва винаги да се 
контролира чрез предпазен термостат, за да се осигури 
защита от повишаване на температурата на подаващата вода 
над 45/50°C.
Монтирайте в смесителната група кутийката с предпазния 
термостат за кабела на циркулационната помпа или базовото 
управление за термоелектрическите глави, закрепвайки го 
на стената с помощта на дюбели и болтове, използвайки 
специалния профил, който се монтира на задната страна на 
2-та елементa (фиг. B).

Фиг. B
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Фиг. D

При монтажа на смесителната група в колекторната кутия 
монтирайте електрическата кутия или базовото управление 
в кутията, закрепвайки го на специалната шина в металната 
кутия в горната лява част използвайки приложените винтове 
М6 или по някакъв друг начин.

2. МОНТАЖ И ТЕСТВАНЕ

Да се свърже предпазния термостат или базовото управление 
с циркулационната помпа, използвайки трижилен кабел 3х1,5 
mm2, спазвайки електрическите схеми, които се доставят 
заедно в комплект с изделията и съгласно действащите IEC 
стандарти.
Напомняме, че за циментовата замазка предпазният 
термостат трябва да бъде настроен на 45/50°C. При 
използването на друг тип замазка е необходимо да се 
настрои на максималната стойност, която е посочена от 
производителя, която винаги трябва да е под 55°C (UNI 1264-
4).

Действие на предпазния термостат на котела
За да се избегне подаването на гореща вода в контурите на 
подовото отопление, даже в случаите на електрическата 
сервоглава или електрическите задвижки, защитният 
термостат може да изключи котела, ако електрическото 
свързване бъде изпълнено по електрическата схема както е 
показано на следващата схема:

2.5 Проверка и пълнене на системата

-Изпробвайте смесителната група като затворите вентилите, 
в това число и тези на подаващата линия.
-След тестването на смесителната група, намалете 
налягането в колекторите, с помощта на вентилите, които са 
на подаващата и връщащата линии.
-Сега напълнете всеки кръг поотделно, чрез отварянето на 
вентилите, в това число и на секретните, до пълното им 
обезвъздушаване.
-За правилното им пълнене, свържете подаването на водата 
към вентила на върха на колектора на подаващата линия 
и гумена тръба на връщащата линия, за да излезе въздуха. 
Вътре в смесителния модул се намира възвратна клапа, 
която предотвратява обратния поток в смесителната група, 
за да може по-лесно да се отдели въздуха от кръговете.

Фиг. C
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1. DESCRIZIONE DEI COMPONENTI3. БАЛАНСИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

3.1 Примерно оразмеряване

3.1.1 Регулиране на температурата с 
фиксирани стойности

Проектни данни:

P = Мощност на системата с подово отопление = 6000 W
Tip = Подаваща температура на системата за подово 
отопление = 40°C
Tc =Температура на водата идваща от котела = 70°C
∆ Tip = Проектна разлика температурата на системата за 
подово отопление = 5°С
Tr = Температура на връщащата вода в системата за подово 
отопление =Tip - ∆ Tip = 40 – 5 = 35°С
Qip = Дебит на системата за подово отопление = (P [W] x 0,86) 
/ (∆Tip) = (6000 x 0,86) / 5 = 1032 l/h
∆ P valv = загуба на налягане в регулиращия клапан

Съгласно следващата диаграма можем да видим, че на дебит 
1032 l/h съответстват 6 различни криви в зависимост от 
настройката на байпасния клапан (виж фиг. А, поз. 6): колкото 
по-малко се отваря байпасният клапан, толкова по-бързо 
реагира смесителният модул на промените в температурата 
и толкова по-бързо се постига исканата температура на 
подаващата линия. И обратно, отварянето на байпаса 
намалява загубите чрез увеличаване на дебита в системата 
и едновременно намалява колебанията в температурата на 
подаване, във връзка с отварянето-затварянето на различните 
зони, на които е разделена системата за отопление.

Чрез настройване на байпасния клапан на 1, дебит от 1032 l/h 
съответства на 90 mbar (0,09 bar) загуба на налягане.

Предполагайки, че ∆ P pav = загуба на налягане в системата 
за подово отопление = 0.25 bar настроена мощност на 
циркулационната помпа Wilo Yonos Para, за да осигури дебит 
1032 l/h (1.03 m3/h) и напор H = ∆ P valv + ∆ P pav = 0.09 + 0.25 
= 0.34 bar (≈3.4 m CA).

Qip

Qby-pass

Tip

Tc

Tr

Tr
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По-долу в няколко таблици са дадени параметрите на 
системата, избрани на база на необходимата отоплителна 
мощност.
По тази причина, се препоръчва да се използва таблицата 
или формулите за първоначална настройка и след това да 
се използват термометри, за да провери дали проектните 
температури на течността са реално достигнати.
За да увеличите ∆T на кръговете на подовото отопление е 
достатъчно само да се намали дебита на байпасния клапан.

3.1.2  Примерно оразмеряване с климатични 
настройки

Използвайки проектните параметри от предходния пример:

Дебитът от 1032 l/h съответства на спад в налягането от 60 
mbar (0,06 bar), вижте диаграмата по-долу. Предполагайки, че 
∆ P pav = загуба на налягане в системата за подово отопление 
= 0.25 bar настроена мощност на циркулационната помпа 
Wilo Yonos Para, за да осигури дебит 1032 l/h (1.03 m3/h) и 
напор H = ∆ P valv + ∆ P pav = 0.06 + 0.25 = 0.31 bar (≈3.1 m CA ). 

3. БАЛАНСИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

3.2  Настройка на проектната температура
3.2.1 Настройка на фиксирани стойности с 
термостатична глава

Температурата на подаващата вода на системата с подово 
отопление се настройва чрез термостатичната глава (виж. 
поз. 11 фиг. А), която може да се зададе в интервала от 20 
до 65°С и се поддържа постоянна, благодарение на самия 
вентил.
Термостатичният елемент на термоглавата е свързан с 
потопяемата сонда чрез капилярка.

Внимание
Системата за подово отопление може да се въведе в 
експлоатация само след като замазката се втвърди (най-
малко 28 дни за бетонна замазка).
Преди полагането на настилката е необходимо да се 
включи системата като температурата на водата трябва да 
се настрои на 25°С за 3 дни.
След това я увеличавайте с 5°С на всеки 3 дни, до достигане 
на температурата до 50°С и поддържайте тази температура 
най-малко 4 дни.

За да настроите проектната температура е необходимо да 
следвате следните указания:
1. Завъртете термостатичната глава на желаната подаваща 

температура.
2. Изчакайте системата да се задейства напълно и се 

уверете, че температурата на подаващата линия 
и температурната разлика между подаващата и 
връщащата линия са в съответствие с проекта.

3. Ако е необходимо следвайте следните указания, за да 
настроите байпасния клапан:
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3. БАЛАНСИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

• Прекомерно голям спад в температурата. Недостатъчен 
дебит, постепенно отваряйте байпасната клапа до 
достигане на проектния спад в температурата.

• Температурата на подаващата линия е по-ниска от 
зададената. Постепенно затворете калибриращия 
байпасен клапан, за да създадете диференциално 
налягане, което ще позволи впръскването на горещата 
течност идваща от котела.

Въвеждане в експлоатация – Отстраняване на проблеми

• Кръговете на системата за подово отопление трябва да 
са отворени.

• Термоелектрическите глави трябва да се позиционират 
в отворено положение.

• Всички предпазни клапани по налягане трябва да 
се настроят в съответствие с характеристиките на 
циркулационната помпа.

3.2.2. Климатично регулиране със 
сервомотор

Температурата на подаващата вода в системата се управлява 
от управление за климатичен контрол във връзка със 
зададените работни параметри (температура на околната 
среда, периоди на отопление, наклон на климатичната 
крива и т.н.) и измерената температура в помещението, 
температура на подаващата вода и външна температура.
Температурата на подаващата вода се установява чрез 
блок за управление с помощта на датчик (фиг. А, поз. 8). 
Температурата на връщащата вода може да установи чрез 
втори датчик, за който е предвидено гнездо за монтирането 
му (фиг. А, поз. 6). Настройката на смесителния клапан 
се осъществява чрез сервомотор. Датчика и сервомотора 
трябва да бъдат включени към блока за управление съгласно 
електрическата схема и инструкциите, които влизат в 
комплекта.

3.3. Балансиране на кръговете

3.3.1. Настройка на секретните вентили 
(където е приложимо)

1

4

2

3

 = брой на оборотите за отваряне на дебитомера.
∆p = подаване и връщане
TA: напълно отворен.
* Клапана е напълно отворен

Фиг. E Фиг. F

TA: напълно отворен.
Горните стойности са получени при температура на водата 
15°С

*Клапана е напълно отворен
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Настройката може да се извърши по следния начин:
• Свалете капачката 1.
• Обърнете я обратно и с помощта на разположения в нея 

профил завъртете ръчно (фиг. Е) спирателния кран 2 до 
пълното му отваряне, не повече от 4 оборота.

• С помощта на шестограмен ключ CH 4 за затягането на 
регулатор 3 (фиг. F.).

Секретният вентил сега вече е готов за настройка:
• Развийте регулатора чрез необходмия брой обороти.
• Поставете отново капачката.
Освен това може да запечатате капачката в установената 
позиция използвайки отверстията намиращи се върху 
оребрената повърхност директно върху колектора, за да се 
предотврати каквато и да е нежелана намеса.

3. БАЛАНСИРАНЕ И НАСТРОЙКА НА СИСТЕМАТА

3.3.2 Настройка на секретния вентил с 
вграден дебитомер (ако е наличен такъв)

1 2 3

*

Диапазон на измерване: 0-4 l/min
Максимално работно налягане: 6 bar
Максимална работна температура: 90°C
Kv = 0.15 (1 l/min) – 0.55 (4 l/min)
Kv max (извън скалата за измерване ) = 0.9
Точност: ±10% fs
fs = край на скалата за измерване

Настройката се извършва както следва:
1. Ръчно развъртете пръстеновидната гайка 1 в посока 

обратна на часовниковата стрелка докато секретният 
вентил е напълно отворен (max 4 оборота).

2. Свалете надолу пръстеновидната гайка и калибрирайте 
използвайки регулатор 2 докато достигнете необходимия 
дебит (показва се директно на дебитомера).

3. Повдигнете пръстеновидната гайка 1, докато чуете 
изщракване, което показва, че е позициониран правилно.

ЗАБЕЛЕЖКА: Всички гореописани стъпки трябва да се 
извършат ръчно.

Освен това можете да застопорите затягащия пръстен в 
получената позиция с помощта на дупките по оребрената 
повърхност 3:
• Директно върху колектора, което ще предотврати 

нежелано вмешателство. 
• На дебитомера, оставяйки възможност да се прекрати 

преминаването на вода, без да се измени зададената 
настройка за максимално възможно отваряне на 
вентила.

Графика на загуби на налягане на дебитомера (0 ÷ 4 l/min)

T.A
.

Δp
 [m

ba
r]

Q [l/h]
 = брой на оборотите за отваряне на дебитомера.

Графика на загубите на налягане (0 ÷ 4 l/min) на 
дебитомера в напълно отворена позиция

300

250

200

150

Δp
 [m

ba
r]

100

50

0
0 60 120 180

Q [l/h]
240 300 360

TA

LP

ТА Напълно отворен регулатор
LP Предел на измерителя

Почистване на чашката
• Завъртете пръстеновидната гайка 1 по посока 

на часовниковата стрелка до пълното затваряне на 
секретния вентил.

• Свалете чашката чрез развъртането му от регулатора 2, 
използвайки многостранен ключ CH17(*).

• Почистете чашката и я завъртете обратно върху 
регулатора 2.

• Завъртете пръстеновидната гайка 1 по посока обратна 
на часовниковата стрелка до пълното отваряне на 
секретния вентил (max 4 оборота).
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4. ПОДМЯНА НА КОМПОНЕНТИТЕ

4.1 Подмяна на циркулационната помпа. 4.2. Подмяна на термостатичната глава

За да подмените термостатичната глава е необходимо да 
следвате следните стъпки:
• Извадете сензора от гнездото.
• Развъртете термостатичната глава и я подменете.
• Поставете сензора обратно в гнездото.

С цел опростяване на монтажа е необходимо да се постави 
термостатичната глава на максималното си означение. 
Имайте предвид, че след напълване на системата е 
необходимо означението на термостатичната глава да се 
позиционирапрямо проектната температура.

4.3. Подмяна на сервомотора (модели с 
климатична настройка)

За да подмените сервомотора е необходимо да следвате 
следните стъпки:
• Изключете захранващия кабел от сервомотора.
• Развъртете M30x1.5 пръстеновидната гайка на 

смесителния клапан и подменете сервомотора.
• Включете отново захранващия кабел.

С цел опростяване на монтажа използвайте 3 mm шестограмен 
ключ, за да завъртите индикатора на главата на сервомотора 
от 0 на 1.

2

3

1

За да подмените циркулационната помпа е необходимо да 
следвате следните стъпки:
• Затворете спирателните вентили на входа 1 и на изхода 

(при наличие на такива) на смесителната група – ако има 
разпределителни колектори затворете всички секретни 
вентили (или дебитомери) 2 нa подаващия колектор.

• Изпразнете връщащия колектор с помощта на клапата 
за пълнене и източване 3 – При вариант на смесителна 
група с регулиране чрез фиксирани стойности водата 
не може да се извлече от циркуационната помпа 
заради наличието на възвратен клапан в най-ниската 
част на смесителния модул, докато при регулирането с 
климатични настройки възвратна клапа е на подаващата 
линия и водата се източва от връщащия колектор.

• Изключете електрическото захранване на помпата.
• Развъртете холендровите гайки.
• Изключете захранващия електрически кабел.
• Свалете циркулационната помпа и я подменете с новата 

помпа.
• Включете обратно електрическия кабел на 

циркулационната съгласно указанията дадени в 
паспорта на самата помпа.

• Затегнете холендровите гайки.
• Включете електрическото захранване на помпата отново, 

отворете сферичните вентили и секретните вентили/ 
дебитомерите на разпределителните колектори, ако 
има монтирани такива.

Забележка
Ако ще се извърши подмяна на циркулационната помпа, 
най-добре е да се подмени въртящата част на двигателя, а 
хидравлическият корпус да си остане на мястото.
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5. EЛЕКТРОННА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА Wilo Yonos Para

5.1. Въвеждане в експлоатация

Пълнене и обезвъздушаване на системата.
Напълнете и обезвъздушете системата напълно. Роторният 
отсек обикновено вече е обезвъдушен автоматично след 
кратка работа на помпата. Обаче ако е необходмо да се 
вентилира роторният отсек директно е необходимо да се 
стартира вентилационната процедура.
Изберете символа за вентилиране чрез завъртане на червения 
сектор към символа, който е посочен по- долу.

Процесът на вентилация продължава 10 минути и може да 
генерира шум. В продължение на този период циркулационната 
помпа работи последователно на минимална и максимална 
скорост. След приключване на режима на вентилиране, 
задайте необходимия режим чрез завъртане на селектора.
Значението на диференциалното налягане, което се генерира 
от циркулационната помпа се увеличава от 50% и до 100% 
относителното установеното значение с помощта на червения 
селектор.

Настройка на режима на работа.
Изберете режима на работа, чрез завъртане на червения 
селектор.

Пример: когато температурата на флуида достигне 90°C 
и околната температура достигне 59°C, напорът може да 
се намали с 0.5m, в зависимост от загубата на налягане в 
системата.

5.2. Неизправности, причини и начини за 
отстраняването им

air
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5.3.Декларация за съответствие на циркулационната помпа

Калибрирането на спирателния вентил и балансирането на Описаната в това ръководство циркулационна помпа е в съответствие 
със следните директиви и стандарти:
• Директива 2004/108/ЕС за електромагнитна съвместимост.
• Нисковолтова директива 2006/95/ЕС.
• ErP директива 2009/125/ЕС за енергийна ефективност.
• Приложими хармонизирани стандарти, в частност: EN 60335 – 2 - 51, EN 61000 - 3 -2, EN 61000 -3 - 3, EN 55014- 1&2.

5. EЛЕКТРОННА ЦИРКУЛАЦИОННА ПОМПА Wilo Yonos Para
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Пазете околната среда!

За правилното рециклиране, различните материали трябва да бъдат събирани разделно, в зависимост от действащите норми. 

Авторското право принадлежи на Emmeti Spa.
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