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Konstrukcja obydwu grup oparta jest na zawo-
rach termostatycznych, które charakteryzują się 
tym, że automatycznie utrzymują zadaną tem-
peraturę czynnika grzewczego, nie potrzebując 
żadnego zewnętrznego sterowania. Zawory wy-
posażone są w czujnik temperatury, który bardzo 
szybko reaguje na nawet najmniejsze zmiany. Do-
kładność zaworów Ottone wynosi ±2oC. Każdy  
z zaworów wyposażony jest w pokrętło ze skalą, 
gdzie każdej cyfrze przyporządkowana jest od-
powiednia temperatura czynnika grzewczego. 
Co wyróżnia grupy mieszające firmy Ottone spo-
śród innych produktów dostępnych na rynku? 

Grupa mieszająca z 3-drogowym zaworem
Zacznijmy od grupy mieszającej opartej na za-
worze mieszającym 3-drogowym. Jako jedyni na 
rynku mamy termometr LCD, który znajduje się 
w górnej części urządzenia i pokazuje użytkow-
nikowi temperaturę wody zmieszanej. Reakcja 
termometru na zmiany temperatury jest niemal 
natychmiastowa. Temperatura płynącego w in-
stalacji medium wyświetlana jest w postaci zie-
lonych cyfr widocznych na pasku. Należy tutaj 
dodać, że termometr nie wymaga żadnego zasi-
lania. Grupa wyposażona jest w zawór o dużym 
współczynniku kv wynoszącym 2,5 m3/h oraz  
w pompę Grundfos UPM3 AUTO o dużej wydaj-
ności 3,3 m3/h i maksymalnej wysokości podno-
szenia 7 m. Grupa ta bezpiecznie może obsłużyć 
około 1200 metrów bieżących rury o średnicy 
16x2 mm przy założeniu, że pojedyncze pętle nie 
będą przekraczać 100 metrów. Elementy grupy 
oprócz pompy wykonane są z mosiądzu pokryte-
go niklem po to, by idealnie pasowały do rozdzie-
laczy Ottone wykonanych ze stali nierdzewnej.

Grupa mieszająca z 4-drogowym zaworem
Drugim rozwiązaniem, jakie Ottone ma w swojej 
ofercie, jest grupa pompowa z 4-drogowym za-

worem termostatycznym. Jako jedyni w Polsce 
mamy w tego typu rozwiązaniu współczynnik kv 
zaworu wynoszący 4 m3/h. Dodatkowo grupa wy-
posażona jest w pompę DAB Evosta 2, której mak-
symalna wydajność wynosi aż 3,6 m3/h, a maksy-
malna wysokość podnoszenia – 7 m. Dodatkowo 
pompa ma stopień ochrony IPX5, co czyni ją od-
porną na zachlapania i zalania. Grupa ta może ob-
sługiwać ogrzewanie podłogowe wykonane z rury 
16x2 mm o łącznej długości do 1500 metrów i po-
jedynczych pętli nieprzekraczających 100 metrów.

Obydwie grupy mieszające Ottone zostały zapro-
jektowane tak, aby zmieściły się w szafce o głę-
bokości minimum 12 cm. Zastosowane pompy 
zarówno DAB, jak i Grundfos mają specjalny tryb 
pracy stałociśnieniowej dedykowany dla ogrze-
wania podłogowego. Pozwala on na zmniejsze-
nie przepływu w instalacji przy utrzymaniu sta-
łej wysokości podnoszenia. Taka sytuacja może 

System ogrzewania grzejnikowego oraz płaszczyznowego stosowane 
w jednej instalacji centralnego ogrzewania wymuszają montaż grup 
mieszających obniżających temperaturę czynnika grzewczego. 
Najprostszym i jednocześnie bardzo popularnym rozwiązaniem 
są grupy mieszające termostatyczne przystosowane do montażu 
bezpośrednio do rozdzielacza ogrzewania podłogowego. Firma Ottone 
proponuje dwa modele grup pompowych, które ściśle współpracują  
z rozdzielaczami ze stali nierdzewnej. 

Grupy mieszające OttOne 
we współpracy z rozdzielaczami ogrzewania podłogowego
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Grupa mieszająca Ottone z termometrem LCD, 
zaworem termostatycznym o kv = 2,5 m3/h, 
pompa Grundfos UPM3

Grupa mieszająca Ottone z zaworem 
termostatycznym o kv = 4 m3/h i pompa  
DAB Evosta 2

Rozdzielacz Ottone ze stali nierdzewnej  
do ogrzewania podłogowego
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wystąpić w chwili, gdy sterowanie elektroniczne 
zaczyna zamykać część pętli ogrzewania podło-
gowego w pomieszczeniach, gdzie została osią-
gnięta zadana temperatura.

Rozdzielacze dedykowane do podłogówki
Jako uzupełnienie całego systemu Ottone oferu-
je dwa typoszeregi rozdzielaczy dedykowanych 
do ogrzewania podłogowego. we współpracy  
z wyżej opisanymi grupami tworzą kompletny 
system dystrybucji czynnika grzewczego. Roz-
dzielacze różnią się między sobą zastosowanymi 
odpowietrznikami – w jednych są automatycz-
ne pokryte chromem, w drugich ręczne. Rozdzie-
lacze wykonane są ze stali nierdzewnej AISI304  
o grubości aż 2 mm. Na belce zasilającej znaj-
dują się przepływomierze o zakresie regulacji 
0-5 l/min wykonane z poliamidu natomiast na 
belce powrotnej wkładki termostatyczne rów-
nież z tego samego materiału. Przepływomierze 
mają wygodny kluczyk do zmiany nastawy oraz 
znacznik ustawionego przepływu. Aby ułatwić 
napełnianie i odpowietrzanie instalacji ogrzewa-
nia podłogowego, co jest niezwykle istotne, Ot-
tone wyposażyło swoje rozdzielacze w specjal-
ne zawory upustowo-napełniające z poliamidu, 
o obrotowej konstrukcji, z wygodnym przyłą-
czem ¾" do podłączenia węża napełniającego. 
Dzięki zastosowaniu stali nierdzewnej oraz nie-
zwykle wytrzymałego tworzywa Ottone udziela 
8-letniej gwarancji na prawidłowe działanie ca-
łego rozdzielacza.

Podsumowując, grupy mieszające w dzisiejszych 
instalacjach to już standard. Stąd też Ottone sta-
ra się cały czas rozwijać ten dział produktowy, 
wprowadzając coraz to nowsze rozwiązania. waż-
ne natomiast jest to, aby były one odpowiednio 
zamontowane i dobrane, dlatego producent ofe-
ruje fachową pomoc i doradztwo w tym zakresie.

Schemat działania grupy OT100113

schemat działania grupy OT100112

BEZPŁATNE WEBINARIA DIMPLEX  
Z POMP CIEPŁA

w ubiegłym roku firma Glen Dimplex Polska 
wprowadziła do programu szkoleń nową formu-
łę – webinaria, czyli warsztaty internetowe pro-
wadzone w formie seminarium. warto korzystać 
z tej formy szkoleń, gdyż do uczestnictwa wy-
starczy komputer, dostęp do internetu i trochę 
wolego czasu. Niewątpliwą zaletą webinariów 

Dimplex jest również to, że są one prowadzone 
całkowicie bezpłatnie. Tematem webinariów 
Dimplex są zagadnienia związane z pompami 
ciepła. Adresowane są do szerokiej grupy od-
biorców, zarówno profesjonalistów, jak i osób, 
które planują wykorzystanie OZE we własnym 
systemie grzewczym lub po prostu chcą zapo-
znać się z tą tematyką.
Zapis wszystkich webinariów Dimplex dostępny 
jest na kanale YouTube.

KRAKóW – MANDATy ZA PALENIE WęgLEM

Prawie 600 przeprowadzonych kontroli, 19 odno-
towanych wykroczeń i osiem mandatów karnych 
na łączną kwotę 2,2 tys. zł – to bilans pierwszego 
miesiąca od wejścia w życie zakazu palenia węglem  
i drewnem w Krakowie. Oprócz mandatów straż-
nicy skierowali 10 wniosków o ukaranie do sądu  
i pouczyli jednego sprawcę – informuje Edyta  
Ćwiklik ze Straży Miejskiej Miasta Krakowa. Za zła-
manie prawa grozi mandat od 20 do 500 zł. w przy-
padku odmowy przyjęcia mandatu i złożenia wnio-

sku do sądu o ukaranie – nawet do 5 tys. zł grzywny.
Uchwałę zakazującą używania paliw stałych do 
ogrzewania w Krakowie przyjął sejmik wojewódz-
twa małopolskiego w połowie stycznia 2016 r.  
Na jej mocy w Krakowie od 1 września 2019 r. 
obowiązuje całkowity zakaz palenia węglem  
i drewnem. Dotyczy on nie tylko pieców i pale-
nisk węglowych, ale także kominków i ciężkich, 
stacjonarnych grilli. Dopuszczone do stosowania 
są: gaz ziemny lub lekki olej opałowy.
Źródło: samorząd.pap.pl
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