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Sissejuhatus
Vesipõrandaküte on nn madalatemperatuuriline 
süsteem, mis tähendab, et pealevoolutemperatuur 
on tunduvalt madalam kui tavapäraste radiaatori
süsteemide vee temperatuur. Samal ajal kui  
radiaatorid vajavad vett temperatuuriga 55 °C, 
vajab põrandaküte pealevoolutemperatuuri alla 
40 °C. 55kraadine vesi ei ole sobiv põranda
tarinditesse juhtimiseks, seetõttu tuleb selle 
temperatuuri alandada. Seda tehakse segamis
sõlme abil. Segamissõlm segab suurema 
osa põrandakütte jahedast tagasivooluveest 
radiaatori süsteemist tuleva kuuma veega. Sobiva segamissõlme mudeli valik sõltub 
olemasoleva küttesüsteemi konfiguratsioonist, põrandakütte nõutavast soojus
võimsusest ja köetava põrandapinna suurusest.

Süsteemis eristatakse primaarkontuuri ja sekundaarkontuuri.  
Primaarkontuur on selles kontekstis olemasolev, sooja vett sisaldav radiaatori   
kontuur ja sekundaar kontuur on kontuur, mida segamissõlm varustab madalama 
temperatuuriga kütteveega.

SEGAMISSÕLME FUNKTSIOON SÜSTEEMIS
PRIMAARKONTUUR

KÜTTEALLIKA PUMP

PUMPMÖÖDAVIIK

SEGAMISSÕLM REGULEERVENTIILID

KOLLEKTOR

SEKUNDAARKONTUUR

KÜTTEALLIKAS

Kuidas töötab segamissõlm?
Segamissõlme koosseisu kuulub pump, mille ülesandeks on panna soe vesi  
kontuurides ringlema. Segamissõlme pump pumpab sooja vee läbi pealevoolu
kollektori, kontuuride ja reguleerventiilide. Seejärel jõuab vesi tagasivoolu
kollektorisse. Enamik veest juhitakse tagasi pealevoolutorusse, kus tagasivooluvesi 
segatakse kuuma veega. Samal ajal kui kuum vesi juhitakse segamissõlme, voolab 
sama hulk tagasivooluvett segamissõlmest primaarpoolele.

Siseneva kuuma vee ja uuesti ringlusse juhitava tagasivooluvee hulga suhe ning 
nende temperatuuride väärtused avaldavad suurt mõju segamistemperatuurile 
(põrandakütte pealevoolutemperatuurile).
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Veevool segamissõlme kontuuris sõltub rõhuerinevusest primaarpoole peale ja  
tagasivoolu vahel. On oluline, et rõhuerinevus oleks suurem kui 4 kPa. Selle  
rõhuerinevuse tekitab primaarpoole ringluspump ja just see pump tagab ka selle,  
et pealevoolul saaks suruda kuuma vett segamissõlme ja samal ajal imeda  
segamissõlmest sama suure koguse vett tagasivooluahelasse. 

Segamissõlmest FS 36
Segamissõlm FS 36 on kõige väiksem segamissõlme plokk Flooré sortimendis. 
See segamissõlm on spetsiaalselt konstrueeritud üksikute ruumide või väiksemate 
pindade soojendamiseks, mille kütteseade on varustatud välistemperatuuri järgi 
juhtimise funktsiooniga, st süsteemi pealevoolutemperatuuri reguleeritakse olenevalt 
välistemperatuurist. Selle segamissõlmega võib ühendada maksimaalselt kolm  
kontuuri. Segamissõlme võib paigaldada nii ühe kui kahetorusüsteemi, kuid 
ühetorusüsteemi korral tuleb sellele lisada ristliitmik.

Ruumitemperatuuri reguleeritakse termostaadipokile signaali edastava ruumianduri 
abil. Termostaadiplokk segab küttesüsteemi primaar ja sekundaarpoole vett. Ruumi 
soovitud temperatuuri (seadeväärtust) saab seada termostaadi pöördnupu abil. 
Seejärel püüab süsteem hoida ühtlast ruumitemperatuuri.

STANDARDKOMPONENDID:

PRIMAARPOOLE PEALEVOOL, 3/4” EK VÄLISKEERE

PRIMAARPOOLE TAGASIVOOL, 3/4” EK VÄLISKEERE

SEKUNDAARPOOLE TAGASIVOOL, 3/4” EK VÄLISKEERE

SEKUNDAARPOOLE PEALEVOOL, 3/4” EK VÄLISKEERE

TERMOMEETER

KÄSITSI AVATAV JA SULETAV ÕHUERALDI

SEGAMISSÕLME PUMP

TERMOSTAAT

RUUMITEMPERATUURI ANDUR
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LISAVARUSTUS:

AJAM

JUHTMETA RUUMITERMOSTAAT

JUHTMETA VASTUVÕTJA

2 VÕI 3 VÄLJUNDIGA KOLLEKTOR

RISTLIITMIK ÜHETORUSÜSTEEMI KORRAL
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Süsteemi ülesehitus
Segamissõlm on varustatud pumbaga Wilo 15/4  3P, millel on kolm seatavat kiirust. 
Pumba ülesandeks on tagada vee ringlus segamissõlmes ja ületada kontuurides  
tekkiv voolutakistus. Pump on CEmärgistusega. Pumba komplekti kuulub pistikuga 
juhe 230 V elektritoitevõrku ühendamiseks.

Pealevoolutoru on varustatud käsitsi avatava ja suletava õhueraldiga ning  
termomeetriga.

Ülemisel hargmikul primaarpoole pealevoolu juures paikneb sisseehitatud  
termostaat ventiil, mille ülaosas on termostaat, mille väline kapillaarandur  
paigutatakse ruumi seinale. Ruumi temperatuuri saab reguleerida vahemikus  
0 kuni 28 °C. Kõik ühenduskohad tuleb varustada valitud torusuuruse jaoks sobivate  
surveliitmikutega.

LISAVARUSTUS:  Lisavarustusena saab tellida kollektori, mille abil saab süsteemi 
laiendada kas 2 (mudel 413 32) või 3 kontuuriga (mudel 413 33) süsteemiks.

Ühetorusüsteemi jaoks (radiaatorid on ühendatud järjestikku) on lisavarustusena 
saadaval ristliitmiku komplekt (mudel 413 25). See ristliitmik tuleb paigaldada selleks, 
et vesi saaks voolata läbi segamissõlme ja edasi radiaatoritesse, ilma et vett juhitaks 
kontuuridesse. Kahetorusüsteemi korral (radiaatorid on rööpühenduses) täidavad 
radiaatorid seda funktsiooni ise.

Süsteemi parameetrite määramine
Segamissõlme FS 36 maksimaalne jõudlus on ligi 36 m² võimsustarbe 50 W/m² ning 
kontuuride läbimisest tingitud temperatuurilanguse 5 °C korral. Kui segamissõlm on 
varustatud täiendava kollektoriga 2 või 3 kontuuri ühendamiseks, siis tuleb  
parameetrite määramisel arvestada nii valitud toruläbimõõdu kui ka kontuuride 
pikkuse omavahelise erinevusega.

Peale selle tuleb võtta täpselt arvesse süsteemi primaarpoole rõhutingimusi,  
temperatuuri ja pumba asukohta. 

Paigaldamine
Enne paigaldamist on oluline panna paika ajahetk, kui süsteemile tuleb teha  
surveproov. Surveproovi võib teha mitmel viisil:

  1. Surveproov tehakse kontuurikaupa.

  2. Kontuurid ühendatakse kollektoritega ning neid katsetatakse samaaegselt.

  3. Surveproov tehakse sekundaarkontuuri ühenduste kaudu, mis tähendab kogu  
 segamissõlmega ühendatud süsteemi kontrollimist.

Alljärgnevalt antakse soovitus, kuidas kolme ülalnimetatud viisi saab integreerida 
paigaldusprotseduuri. Seejuures eeldatakse, et primaarpoole peale ja tagasi
voolutorud on paigaldatud.

1. Valida segamissõlmele sobiv asukoht. Võtta arvesse, et pump võib tekitada surisevat  
 heli. Vältida segamissõlme paigaldamist magamistuppa.
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5. Paigaldada toru paindetoed. Paigaldada PEX
liitmikud. Täita vastav kontuur veega ja  
ühendada kontuur kollektoriga. Surveproovi 
tegemiseks ühendada primaarpoole peale ja 
tagasivool sobiva survekatseseadmega.  
PEXliitmikud ühendatakse otse segamissõlme 
torudega. Surveproovi ajal kontrollitakse 
ühendusi visuaalselt. Soovitatav on põrandakate 
võimaluse korral paigaldada nii, et kontuurid on 
survestatud.

2. Mustal pumbakorpusel olev nool näitab 
voolu suunda pumbas. Veenduda, et pump on 
ühendatud pealevoolutoruga nii, et nool osutab 
termomeetri suunas. Pumbamootori võll 
peab paiknema horisontaalselt (st pump peab 
paiknema sama pidi nagu termomeeter).  
Kui pumba korpust on vaja pöörata, siis tuleb 
ühendusmutrid lahti keerata.

3. Ainult ühe kontuuri korral ei ole kollektorit 
vaja. 2 või 3 kontuuri korral tuleb ühendada 
kollektor. Vajaduse korral tuleb paigaldada  
ka ristliitmik.

4. Segamissõlm paigaldatakse tarne komplekti 
kuuluva hoidiku külge. Segamissõlme võib 
paigutada kas seinale (pindpaigaldus) või kasti, 
nii et segamissõlm jääb kontuuri tasapinnast 
kõrgemale ja ühenduste ette valmistamiseks 
on piisavalt ruumi. Õhueraldi peab paiknema 
kontuuri ühendusliitmikest kõrgemal. NB! 
Ringluspumba mootori võll peab alati paiknema 
horisontaalselt. Hoidiku kinnitusi ei tohi kohe 
lõplikult fikseerida:  
jätta segamissõlm esialgu lahtiselt.

6. Kui surveproov on lõpetatud, tuleb 
primaarpoole peale ja tagasivool ühendada 
radiaatorikontuuri torudega.
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Kasutuselevõtmine
Kui segamissõlm on paigaldatud, tuleb kogu küttesüsteem täita veega. Õhu 
 eemaldamiseks tuleb käsitsi avada segamissõlmes paiknev õhueraldi. Kontuuridest 
õhu eemaldamiseks käivitada segamissõlme pump kolmandal kiirusastmel.  
Tagasivooluventiilid peavad olema täiesti avatud. Eemaldada õhk ka radiaatoritest ja 
täita need veega.

Kui kogu küttesüsteemist on õhk eemaldatud, tuleb teha järgmist:

Kui kütteallikas/katel on varustatud välistemperatuuri järgi juhtimise funktsiooniga 
(muudetav pealevoolutemperatuur), tuleb temperatuuriks seada kõige külmemale 
välistemperatuurile vastav temperatuur (tavaliselt 55 °C). Keerata termostaat  
3. asendisse, mis vastab umbes temperatuurile 20 °C.  
Lasta küttesüsteemil stabiliseeruda, nii et primaarpoole pealevool on soe.

ASEND 0 * 1 2 3 4 5
Temp (°C) - 8 12 16 20 24 28

Veenduda, et kontuurid lähevad soojaks. Kontuuri pealevoolutemperatuur peab  
tavaliselt olema umbes 40 °C. Kui temperatuur on liiga kõrge, võib termostaadi  
astehaaval madalamale astmele keerata: oodata veidi, et süsteemi voolure�iim  
jõuaks uute tingimustega kohanduda. 

KUI KONTUURID EI SOOJENE, TULEB TEHA JÄRGMIST:

 Avada termostaat täielikult.

 Ühetorusüsteemi korral sulgeda ristliitmiku möödaviiguventiil astehaaval.

 Kontrollida pumpa. Kas pumba korpusel olev nool on suunatud õigesti?  
 Kas pump on ühendatud elektritoitega?

 Kas pump töötab (käega katsudes on tunda vibreerimist)?

 Veenduda, et rõhk primaarpoole peale ja tagasivoolu vahel vastab nõuetele.  
 Kas primaarpoole pumba abil on võimalik ringlust tõhustada?

Ühetorusüsteemi korral tuleb kontrollida ka segamissõlme järel paiknevaid  
radiaatoreid. Kui need on külmad, tuleb ristliitmiku möödaviiguventiil avada, et  
primaarpoole ristliitmikust pääseks läbi rohkem kuuma vett.

7. Paigaldada termostaat ventiilile ja paigutada 
ruumiandur sobivasse kohta. Ühendada pump 
elektritoitevõrku (230 V/50 Hz vahelduvpinge). 
Ruumitemperatuuri andur tuleb paigutada 
põrandast u. 1,5 m kõrgusele. Vältida anduri 
paigaldamist kohta, kus sellele langeb otsene 
päikesekiirgus, sellele mõjub otseselt mingi 
kütteallikas (elektriseadmete või kamina kohal 
või lähedal) või see on allutatud tõmbetuulele 
(akende või ventilatsioonisüsteemi sisse
tõmbeavade lähedal). Vältida ka paigaldamist 
välisseintele. Tagada, et ruumiõhk saab  
termostaadi ümber vabalt liikuda.



                   PÕRANDAKÜTE

7

1. Eemaldada termostaadiplokk. Veenduda, 
et kütteallikas on endiselt seatud väärtusele, 
mida kasutatakse kõige külmema välis
temperatuuri korral.

2. Kontrollida ja reguleerida kontuuri 
pealevoolutemperatuuri, keerates kruvikeeraja 
abil ventiili peal paiknevat seadeketast.  
Kontuuri temperatuur peab olema u. 40 °C 
või vastama parameetrite arvutamisel saadud 
väärtusele.

3. Paigaldada ajam või termostaat.

Lähtestada primaarpoole temperatuuri
seadistused.

Kui segamissõlm on varustatud ajamiga seadeventiiliga või kui sekundaarpoole  
pealevoolutemperatuuri tuleb piirata, siis teha järgmist:

TEHNILISED ANDMED

SegamiSSõlm FS 36 Seadeventiili termoStaat – Seeria 148Sd

Tootenumber ............................................41326 (Eraldi anduriga termostaat, paigaldatakse ventiili juurde)

Välismõõtmed (L x K x S) ....350 x 140 x 150 mm Töökeskkonna temperatuur ............kuni 110 °C

Kaal (koos pakendiga) ..............................4,5 kg Temp. vahemik (0 °C, väljalül.) ............8…28 °C

Kontuuride maks. arv kollektori korral .......... 3 Norm. ruumitemp. (20 °C) seadeasend .......u. 3

Termostaadipea (K x läbimõõt) ..........85 x 49 mm

SegamiSSõlme pump Wilo rS15/4-3p Ühendusmutter ..........................................M 30

Toitepinge .................................. 230 VAC, 50 Hz Kapillaartoru pikkus .............................2 meter

Pöörlemiskiirus (3 kiirust) 1300, 1650 või 2050 p/min Tõstekõrgus: ....................................0,22 mm/K

Võimsustarve .............................30, 46 või 65 W Sulgumisaeg: ......................................... 15 min

Nimivool .............................0,13, 0,20 või 0,28 A Soojusülekanne: ......................................... 0,3K

Hüsterees: .................................................. 0,2K

Värvus .......................................................valge
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