
Instrukcja obsługi zaworu mieszająco-rozdzielającego
User manual for mixing-diverting valve

Parametry techniczne / Technical parameters

Ciśnienie pracy / Working pressure:0-10 bar
Temperatura pracy / Working temeprature: -28÷120°C
Materiał korpusu / Valve body: Mosiądz / Brass CW617N
Uszczelenienie / Seal: EPDM
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Wymiary / Dimensions
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Schemat podłączenia zaworu 3-drogowego - mieszanie / 3-way valve connection - mixing
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Położenie tabliczki i rączki względem zaworu /  Position of the plate and handle on the valve

Uwaga!!! Przed rozpoczęciem montażu zaworu konieczne jest zweryfikowanie czy pozycja tabliczki położenia
i rączki względem zaworu jest odpowiednie dla danego typu instalacji.

Warning!!! Before installing the valve, it is necessary to verify that the position of the indicator plate and the
handle relative to the valve is appropriate for the type of installation.

Informacje ogólne / General information

Zawór mieszająco-rozdzielający 3-drogowy przeznaczone są do wodnych systemów grzewczych, chłodniczych oraz
instalacji ciepłej wody użytkowej CWU. Najczęściej stosuje się je jako zawory mieszające do regulacji temperatury wody
zasilającej w instalacji centralnego ogrzewania lub CWU. Wymaganą temperaturę zasilania uzyskuje się poprzez zmieszanie
medium z kotła zasilającego instalację z medium powrotnym. Mogą być także stosowane jaki zawory rozdzielające lub
przełączające.

Zawór mieszający 4-drogowy stosuje się do regulacji temperatury wody zasilającej w instalacji. Jego dodatkową zaletą jest
podwyższenie temperatury medium powracającego do kotła dzięki czemu kocioł grzewczy jest dodatkowo zabezpieczony
przed korozją.

Kompaktowe zawory mieszające 3- i 4- drogowe mogą być sterowane ręcznie za pomocą rączki lub elektrycznie siłownikiem
AM8 tworząc kompaktowy zespół.

The 3-way mixing-diverting valve is designed for central heating, cooling systems or for hot water system. .They are
commonly used as mixing valves to regulate the supply water temperature in a central heating or hot water system. The required
flow temperature is obtained by mixing the medium from the boiler supplying the system with the return medium. .They are
commonly used as mixing valves to regulate the supply water temperature in a central heating or hot water system. The required
flow temperature is obtained by mixing the medium from the boiler supplying the system to the return medium. Valves can also
be used as diverting or switching valves.

The 4-way mixing valve is used to regulation temperature of water in the system. Additional advantage is to increase the
return temperature to the boiler, which makes the boiler more resistant to corrosion.

Compact 3- and 4-way mixing valves can be manually operated using a handle or electrically using actuator AM8 to form a
compact unit.
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Gwarancja / Warranty

Urządzenie objęte jest 24-ro miesięczną gwarancją producenta (gwarancja dla podmiotów nie będących
konsumentami wynosi 12 miesięcy). Reklamacja będzie rozpatrywana w ramach gwarancji po przedstawieniu przez
Klienta niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w
formie elektronicznej za pomocą email info@hpcontrol.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY. Koszty
bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi KUPUJĄCY.

The device is covered by a 24-month manufacturer's warranty (the guarantee for non-consumer entities is 12 months).
Reclamation will be considered as a guarantee after the customer presents this warranty card and proof of purchase.
Claims of warranty can be submitted electronically by email at info@hpcontrol.pl or in writing to the SELLER adress. Direct
delivery costs are covered by the BUYER.

Karta gwarancyjna / Warranty card

Numer seryjny / Serial number: .....................................................................................................................................
Data zakupu / Date of purchase: ...................................................................................................................................

Ewidencja napraw / Repair records:

Data zgłoszenia

Date of submission

Data naprawy

Repair date

Opis naprawy

Description of repair

Podpis osoby przeprowadzającej
naprawę
Signature of the repairer

Schemat podłączenia zaworu 3-drogowego - rozdzielanie / 3-way valve connection - diverting
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Schemat podłączenia zaworu 4-drogowego / 4-way valve connection
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Zestaw zawiera / Set contains

Śrubę
Screw

Pierścień
zabezpieczający

Locking ring
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Handle
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Indicator plate

Położenie tabliczki i rączki względem zaworu /  Position of the plate and handle on the valve


