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Instrukcja  montażu i obsługi



     Uproszczony schemat ideowy instalacji 
(nie zaznaczano standardowych elementów instalacyjnych, jak również schematu zabezpieczeń kotłowni)

W skład zestawu W wchodzą:
- 
- Grupa z mieszaczem 4-drogowym SMR4 125 - DN 25(1"),
- Kolektor kotłowy z izolacją CW 100 - DN 25(1"),                                                                                    
- Uchwyty naścienne DELTA. 

Grupa pompowa SA 125 - DN 25 (1"),

Obieg ciepłej 
wody użytkowej

Obieg centralnego
ogrzewania

Grupa pompowa
SMR4 125 - DN 25

z 4-dr. zaworem mieszającym
MIX M 4-25 (kv12) 

bez siłownika

Grupa pompowa
SA 125 - DN 25
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Zestaw W

Wprowadzenie
Dziękujemy Państwu za zaufanie do naszej firmy oraz za dokonanie zakupu energooszczędnego zestawu pompowo-
mieszającego W firmy WOMIX. Produkt ten będzie służył Państwu przez lata i w znacznym stopniu wpłynie na 
energooszczędność ogrzewania.

Uchwyty 
naścienne

DELTA

Kolektor kotłowy 
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Zestaw W
Schemat wymiarowy

3 4 5 6 11 2

1 - zasilanie z kotła
2 - izolacja EPP 40g/l
3 - powrót z grupy ładowania zasobnika c.w.u.
4 - króciak mający zastosowanie w przypadku zamiany grup pompowych (w fabrycznym ustawieniu króciak bez funkcji) 
5 - Tulejki do zamontowania uchwytów naściennych Delta
6 - Mufa spustowa 1/2"

Dane techniczne kolektora:
Maks. ciśnienie: 8 bar

0Maks. temperatura: 110C
Materiał: stal S235 malowana proszkowo

profil 100 x 100
Podłączenie:
           strona instalacji: GZ 1”
           strona kotłowa zasilanie: GZ 1 1/4”
           strona kotłowa powrót:
           grupa SA 125 GZ 1"
           zawór mieszający GW 1" 
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Grupy pompowe DN 25
Cechy wspólne 

Izolacja grupy pompowej 

Nowa izolacja pasuje do grup pompowych  DN 25 
i DN 32. Dzięki otwartej przestrzeni w miejscu 
zamontowania pompy mamy możliwość zmian ustawień 
pompy elektronicznej, obserwacji stanu jej pracy oraz 
co najważniejsze chronimy elektronikę pompy przed 
wysoką temperaturą.
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Wycinanie izolacji - wtyczka elektryczna

Montaż naścienny

Wymiana termometru

1
2
0
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Ponieważ, na rynku dostępnych jest wiele różnych modeli pomp 
różnych producentów, izolacja jest zaślepiona w miejscu montażu 
wtyczki elektrycznej od pompy. Pompy mają różną szerokość jak 
również są różne rodzaje wtyczek (proste, kątowe). Dlatego w 
miejscu montażu wtyczki należy wyciąć otwór w izolacji np. 
nożykiem tapicerskim.

Koncepcja ta daje nam uniwersalność izolacji, dzięki czemu mamy 
możliwość wycięcia izolacji tylko w tym miejscu gdzie jest to 
konieczne. 

W przypadku gdy grupa pompowa montowana jest samodzielnie,
bez rozdzielacza, mamy możliwość zamontowania jej na ścianie.
W izolacji w oznaczonych na rysunku obok miejscach są 
zagłębienia.
Aby zamontować grupę do ściany, należy pogłębić otwory w izolacji
wiertłem ⌀ 13 mm lub mniejszym i za pomocą kołków rozporowych 
i podkładek przykręcić izolację do ściany.

Zawory kulowe montowane na zasilaniu i powrocie 
grupy pompowej wyposażone są w termometry. 
Termometr wymienić można wg załączonego 
rysunku.W plastikowej rączce jest wycięcie do 
podważenia i wyciągnięcia termometru.



Zawór zwrotny

Montaż zaworu nadmiarowego T 25

Zawór nadmiarowy T 25 montujemy pomiędzy 
zawory kulowe z termometrami. W tym celu musimy 
odkręcić zaślepki w zaworach kulowych i w ich miejsce
zamontować zawór T 25. Zawór montuje się na 
płaskie uszczelnienie.
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Zawór kulowy montowany na powrocie grupy 
pompowej wyposażony jest dodatkowo w zawór 
zwrotny. Aby wyłączyć jego funkcję należy przekręcić 
rączkę o 45 stopni wg załączonego rysunku.



1. 
    z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką.
2. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 
    z czerwoną rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy Grundfos.
4. Stalowy łącznik dystansowy 272mm.
5. Zawór kulowy ze stalową rączką.
6. Izolacja EPP.

Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 0C

0C

Grupa pompowa SA 125 - DN 25
bez zaworu mieszającego

Kompaktowa grupa pompowa SA 125 - DN 25 wyposażona jest w trzy mosiężne zawory kulowe w tym dwa z 
termometrami wody zasilającej i powrotnej (z wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik  stalowy i izolację. Na 
życzenie grupa może być wyposażona w pompę firmy Grundfos.

UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z lewej strony. Strony mogą być zamieniane.

Dane techniczne:
Maks. ciśnienie: 8 bar

0
Maks. temperatura: 110C
Izolacja: EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi: 125 mm
Uszczelnienia: VITON lub EPDM
Podłączenie:
           strona instalacji: GW 1”
           strona kotłowa: GZ 1 1/2”
Długość zabudowy pompy: 180 mm
Podłączenie pompy: GZ 1 1/2"
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1.
    z zaworem zwrotnym z ręczną blokadą, z niebieską rączką.
2. Zawór kulowy zasilający z termometrem 0-120 
    z czerwoną rączką.
3. Pompa cyrkulacyjna (opcja) firmy Grundfos.
4. Stalowy łącznik dystansowy.
5. Zawór mieszający MIX M 4 - 25 kv 12.
6. Izolacja EPP.

 Zawór kulowy powrotny z termometrem 0-120 0C

0C

Grupa pompowa SMR4 125 - DN 25
z 4-drogowym zaworem mieszającym
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Kompaktowa grupa mieszająco - pompowa SMR4 125 - DN 25 wyposażona jest w mosiężny czterodrogowy zawór 
mieszający MIX M 4-25 (kv12), dwa mosiężne zawory kulowe z termometrami wody zasilającej i powrotnej (z 
wbudowanym zaworem zwrotnym), łącznik  stalowy i izolację. Na życzenie grupa może być wyposażona w pompę 
firmy Grundfos.  Dodatkowo aby zapewnić automatyczną pracę zaworu mieszającego należy grupę wyposażyć w 
siłownik MP 10 - 10Nm.

UWAGA! Grupa dostarczana jest z stroną zasilającą z lewej strony. Strony  mogą być zamieniane.

Dane techniczne 
Maks. ciśnienie: 8 bar

0Maks. temperatura: 110C
Izolacja: EPP czarna 60 g/l
Rozstaw osi: 125mm
Uszczelnienia: VITON lub EPDM
kv zaworu mieszającego: 12
Podłączenie:
           strona instalacji: GW 1”
           strona kotłowa: GW 1”
Długość zabudowy pompy: 180mm 



Zawór mieszający MIX
Czterodrogowy zawór mieszający MIX M 4 znajduje zastosowanie w instalacjach centralnego ogrzewania.  Poprzez 
zawór regulujemy temperaturę wody zasilającej instalację. Wymaganą temperaturę zasilania instalacji centralnego 
ogrzewania uzyskujemy poprzez zmieszanie ciepłego (zasilającego z kotła) z zimnym (powrotnego z instalacji) 
medium. Aby pompa nie pracowała od strony 100% zamknięcia zaworu jedynym możliwym sposobem montażu pompy 
jest strona zmieszanego czynnika. 
Zaletą zaworu mieszającego czterodrogowego MIX M 4 jest oprócz regulacji temperatury zasilającej instalację również 
podwyższanie temperatury medium powracającego do kotła. Medium grzewcze jest mieszane z wodą powracającą z 
instalacji. Dzięki podwyższaniu temperatury powrotu kocioł grzewczy jest dodatkowo zabezpieczony przed korozją.  

Sposób przestawienia skali

Dane techniczne                             
Maksymalne ciśnienie pracy:      10 bar

0Maksymalna temp. pracy: 110C
0

Kąt obrotu:     90
Korpus, grzyb, pokrywa: Mosiądz
Skala: Aluminium
Uszczelnienie wałka: EPDM - dwa O-ringi
Uszczelnienie pokrywy: NBR
Rączka: plastik, czerwony

Skalę można przestawić po wcześniejszym odkręceniu rączki za pomocą klucza imbusowego. Przy pomocy klucza 
imbusowego należy odkręcić dwie śruby M6. Po odkręceniu możemy przestawić skalę, po czym przykręcić ją 
ponownie do korpusu zaworu. Przestawienie skali nie powoduje rozszczelnienia zaworu.

Schemat wymiarowy zaworu mieszającego MIX M 4 - 25

   

   
Typ Kv Rozmiar Nr artykułu

MIX M 4 - 25 12 1” 602005

A B C D

80 50 35,4 20

S

40

M

6

E

82

Konstrukcja zaworu mieszającego MIX M

Zawór mieszający MIX M 4 - 25

Widok grzybka zaworu

Zawór 4-drogowy
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1 2 3 4 5 6 7 8

1. Korpus zaworu.
2. Grzyb zaworu.
3. Dwa o-ringi (uszczelnienie).
4. Dekiel zaworu.
5. O-ring (uszczelnienie).
6. Pierścień segera.
7. Skala.
8. Rączka.



Ustawienie fabryczne
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1.    Ustawić zawór mieszający w pozycji zamkniętej (0 na skali) lub otwartej (10 na  
       skali).
2.    Z zaworu mieszającego [1] wykręcając śrubę [4] zdjąć rączkę [3].
3.    Wkręcić mosiężną śrubę uniemożliwiającą obrót siłownika wokół własnej osi  [2]
       w korpus zaworu mieszającego [1].
4.    Na grzyb zaworu nałożyć adapter [5].
5.    Na adapter [5] nałożyć siłownik [6], tak aby śruba [2] trafiła w wycięcie kanałowe 
       znajdujące się od dołu siłownika.
6.    Na siłownik [6] nałożyć skalę [7]. O poprawnym położeniu skali decyduje sposób 
       montażu zaworu w instalacji. W przypadku gdy ruch grzyba w prawo zamyka 
       zawór skalę należy odwrócić o 180 stopni tak aby część niebieska była z prawej 
       strony.
7.    Nałożyć rączkę [8].
8.    Całość skręcić śrubą [9].

Przełącznik pracy ręcznej/automatycznej [10] umożliwia nam sprawdzenie poprawności zamontowania siłownika.

Instrukcja montażu siłownika MP 06 
na zaworach mieszających MIX M

Przykłady zastosowań czterodrogowego zaworu mieszającego 
Schematy instalacji i ustawienie skali
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