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Sissejuhatus
Vesipõrandaküte on nn madalatemperatuuriline süsteem, mis tähendab, et  
pealevoolutemperatuur on tunduvalt madalam kui tavapäraste radiaatorisüsteemide 
vee temperatuur. Samal ajal kui radiaatorid vajavad vett temperatuuriga 55 °C, vajab 
põrandaküte pealevoolutemperatuuri alla 40 °C. 55-kraadine vesi ei ole sobiv põranda-
tarinditesse juhtimiseks, seetõttu tuleb selle temperatuuri alandada. Seda tehakse 
segamissõlme abil. Segamissõlmes segatakse suurem osa põrandakütte jahedast 
tagasivooluveest radiaatoritest tuleva kuuma veega. Sobiva segamissõlme mudeli 
valik sõltub olemasoleva küttesüsteemi konfiguratsioonist, põrandakütte nõutavast 
soojusvõimsusest ja köetavast põrandapinnast.

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 suunatava tagasivooluvee hulga suhe ning 
nende temperatuuride väärtused avaldavad suurt mõju segamistemperatuurile 
(põrandakütte pealevoolutemperatuurile). Veevool segamissõlme kontuuris sõltub 
rõhuerinevusest primaarpoole peale- ja tagasivoolu vahel. On oluline, et rõhuerinevus 
oleks suurem kui 4 kPa. Selle rõhuerinevuse tekitab primaarpoole ringluspump,  
tagades kuuma vee surumise pealevoolutorust segamissõlme ja samal ajal sama 
suure koguse vee imemise segamissõlmest tagasivoolutorusse. 
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Elektriküttefunktsiooniga  
segamissõlmest FS 36
ELEKTRIKÜTTEFUNKTSIOONIGA SEGAMISSÕLM FS 36 ON TOODE, MIDA  
KASUTATAKSE VESIPÕRANDAKÜTTE SÜSTEEMIDES, KUS KÜTMINE ON  
VAJALIK AASTARINGSELT. TAVALISELT ON VESIKÜTTESÜSTEEMIDES KÜTMINE 
VAJALIK AINULT KÜTTEPERIOODIL, ST OKTOOBRIST APRILLINI.  
ELEKTRIKÜTTEFUNKTSIOONIGA SEGAMISSÕLM VÕIMALDAB ÜHENDADA 
VESIKÜTTE JA ELEKTERKÜTTE EELISED.

Elektriküttefunktsiooniga segamissõlme FS 36 kasutatakse süsteemides, kus on 
olemas nii radiaatorküte kui põrandaküte. Segamissõlmel on kaks erinevat tööre�iimi: 
elektrikütte re�iim  ja normaalre�iim . Elektriküttere�iimi korral 
soojendab vett sisseehitatud küttekeha, mis töötab põrandakütte jaoks nagu üks väike 
elektrikatel ja tagab mugava soojuse, kui ülejäänud küttesüsteem on välja lülitatud. 
Normaalre�iimi korral alandatakse radiaatorikontuuri vesi põrandakütte jaoks  
sobivale temperatuurile. Mõlema tööre�iimi korral reguleeritakse ruumitemperatuuri 
juhtmeta termostaadi abil.

KUIDAS TööTAB SEGAMISSÕLM ELEKTRIKÜTTERE�IIMI KORRAL?

Segamissõlme koosseisu kuulub pump, mille ülesandeks on panna vesi  
kontuurides ringlema. Ringluspump pumpab vee küttekeha juurest läbi, kus vesi  
soojeneb enne kontuuridesse jõudmist. Ajam sulgeb pealevoolu radiaatoritest, vältides 
nii kogu küttesüsteemi soojenemist. Temperatuuri reguleeritakse nii juhtmeta ruumi-
termostaadi kui veetemperatuuri anduri abil. Segamissõlm on varustatud ka käsitsi 
lähtestatava ülekuumenemiskaitsega.
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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

KAITSEVENTIIL

SEGAMISSÕLME PUMP

ÜLEKUUMENEMISKAITSE

TEMPERATUURIANDUR

AJAM

JUHTMETA RUUMITERMOSTAAT

KÜTTEKEHA
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LISAVARUSTUS:

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. Pumba komplekti kuulub pistikuga juhe 230 V elektritoitevõrku 
ühendamiseks.

Pealevoolutoru on varustatud kaitseventiili ja termomeetriga.

Ülemise hargmiku primaarpoole pealevoolutorul on sisseehitatud seadeventiil, mis  
on varustatud ajamiga. Kõik ühenduskohad tuleb varustada valitud torusuuruse jaoks 
sobivate surveliitmikega.

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  
suunataks kontuuridesse. Kahetorusüsteemi korral (radiaatorid on rööpühenduses) 
täidavad radiaatorid seda funktsiooni ise.

Süsteemi parameetrite määramine
Elektriküttefunktsiooniga 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  
tagasivoolutorud 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 paindetugi. Paigaldada 
PEX-liitmikud. Täita vastav kontuur veega ja 
ühendada kontuur kollektoriga. Ühendada 
sobiv surveprooviseade primaarpoole peale- ja 
tagasivooluga. PEX-liitmikud ühendatakse otse 
segamissõlme toruga. Surveproov tuleb lasta 
teha pädeval vee- ja küttesüsteemide  
spetsialistil. Kontrollrõhk peab olema 2 bar ja 
seda tuleb hoida vähemalt üks tund. Sel ajal 
tuleb süsteemi visuaalselt jälgida. Võimaluse 
korral tuleb süsteemis kontrollrõhku hoida kogu 
põrandakattematerjali paigaldamise aja.

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. Segamissõlme võib paigutada kas seinale 
(pindpaigaldus) või kasti, nii et segamissõlm jääb 
kontuuri tasapinnast kõrgemale ja ühenduste 
ettevalmistamiseks on piisavalt ruumi. NB! 
Ringluspumba mootori võll peab alati paiknema 
horisontaalselt. Kinnitusi ei tohi kohe lõplikult 
fikseerida: jätta segamissõlm esialgu lahtiselt.

6. Kui surveproov on lõpetatud, tuleb primaar-
poole peale- ja tagasivool ühendada radiaatori-
kontuuri torudega.

NB. KAITSEVENTIIL RAKENDUB, KUI RÕHK ÜLETAB 5 BAR. Kaitseventiili rakendumisel väljuv 
vesi on soovitatav juhtida kogumisnõusse või kanalisatsiooni.
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Kasutuselevõtmine
Kui segamissõlm on paigaldatud, tuleb kogu küttesüsteem täita veega. Õhu eemal-
damiseks tuleb avada segamissõlme kaitseventiil. Kontuuridesse jäänud 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:

1. Ühendada elektriküttefunktsiooniga segamissõlm elektritoitevõrku 
 (230 V vahelduvvool). 

2. Vajutada menüünuppu, nii et süttib normaalre�iimi kollane märgutuli . 
Segamissõlm on varustatud ülekuumenemiskaitsega, mis teatud juhtudel võib  
esmakordsel kasutusevõtmisel vajada lähtestamist. See on tingitud välis - 
temperatuuri kõikumisest transportimise ajal.

3. Kui süsteemis on õhku, siis on pumbast ja kontuuridest kuulda spetsiifilist heli. 
Eemaldada segamissõlmest ja radiaatoritest uuesti õhk ja täita küttesüsteem veega.

4. Seada kütteallikas/katel temperatuurile, 
mida kasutatakse kõige madalama välis-
temperatuuri korral (tavaliselt 55 °C).

5. Eemaldada seadeventiili ajam. 
Kontrollida kontuuri pealevoolutemperatuuri 
ja reguleerida seda, keerates kruvikeeraja abil 
ventiilil paiknevat seadeketast.

Kui temperatuur on liiga kõrge, võib ventiili 
seadeketta vähehaaval madalamale astmele 
keerata: oodata veidi, et süsteemi voolure�iim 
jõuaks uute tingimustega kohanduda.  
Kontuuri temperatuur peab olema u. 40 °C või vastama parameetrite määramisel 
arvutatud väärtusele.

6. Paigaldada ajam ja seejärel lähtestada primaarpoole temperatuuriseadistused.

1 
MENÜÜNUPP

KOLLANE MÄRGUTULI – normaalre�iim

KOLLANE MÄRGUTULI – elektriküttere�iim

PUNANE MÄRGUTULI – kütmise märgutuli

ROHELINE MÄRGUTULI – signaali märgutuli

2 

3

4

5 

1 

2

3

4

5



                   PÕRANDAKÜTE

7

1 

2

SEISUNDI MÄRGUTULI

PÖÖRDNUPP

1 

2

KONFIGUREERIMINE

60 mm

80 mm31 mm

Sel etapil tuleb luua ühendus vastuvõtja ja ruumitermostaadi vahel. 

1. Paigutada ruumitermostaat vastuvõtja lähedale. Patareide kasutuselevõtmiseks  
 eemaldada termostaadi alaservalt kaks plastriba.

2. Hoida vastuvõtja menüünuppu 4 sekundit allavajutatuna, nii et vastuvõtja   
 roheline märgutuli jääb pidevalt põlema. Vastuvõtja on seejärel 30 sekundit  
 konfigureerimisseisundis ja valmis ruumitermostaadi aadressi vastuvõtmiseks.  
 Järgmine samm tuleb teha selle aja jooksul. 

3.  Seada ruumitermostaadi lüliti asendist      väljalülitatud asendisse (OFF) ja  
 seejärel uuesti asendisse . Ühenduse loomiseks edastab termostaat 
 vastuvõtjale 5 sekundi vältel oma aadressi.

Veenduda, et ruumitermostaadil on ühendus vastuvõtjaga. Vastuvõtja roheline  
märgutuli vilgub iga kord, kui termostaadilt võetakse vastu signaal. Kui roheline  
märgutuli põleb pärast segamissõlme konfigureerimist ja kasutuselevõtmist pidevalt, 
siis on see tingitud termostaadi ja vastuvõtja vahelise ühenduse puudumisest.  
Kui tõrge ei kao, tuleb seade uuesti konfigureerida (sammud 2 ja 3) ja vajaduse korral 
kontrollida termostaadi patareisid.

Vastuvõtja punane märgutuli põleb siis, kui ruumitermostaat tuvastab 
soojusnõudluse. Sõltuvalt valitud tööre�iimist toimub soojusega varustamine kas 
ventiili kaudu või küttekeha abil.

Võimalik on ka ooteseisund, kui mitte kumbagi – normaalre�iimi ega elektrikütte 
re�iimi ei ole valitud ja kui mitte ükski märgutuli ei põle. Kohe kui termostaat taastab 
ühenduse vastuvõtjaga, valitakse siiski automaatselt normaalre�iim.

Sõltumata valitud re�iimist töötab ringluspump pidevalt.

PAIGALDAMINE

Paigaldada termostaat sobivasse kohta. Sulgeda ruumitermostaadi ja vastuvõtja  
asukoha vahelised uksed.

Funktsioneerimise kontrollimiseks seada termostaadi pöördnupp miinimum-
väärtusele. Mõne sekundi pärast peab termostaadi märgutuli hakkama roheliselt 
vilkuma. Keerata pöördnupp maksimumväärtusele ja oodata termostaadi märgutule 
süttimist. Veenduda, et vastuvõtja märgutuli põleb punaselt ja et ajamiga seadeventiil 
avaneb (ajami näidik muutub u. 90 sekundi pärast mustaks). Reguleerimisfunktsiooni 
tagamiseks tuleb neid samme korrata.

. 



TEHNILISED ANDMED

SegamiSSõlm FS 36

Tootenumber ............................................................................. 41327

Kaitseaste ....................................................................................IP42

Välismõõtmed (L x K x S) ..................................... 430 x 370 x 170 mm

Kaal (koos pakendiga) ............................................................... 5,5 kg

Kontuuride maks. arv kollektori korral ........................................ 3 st

SegamiSSõlme pump Wilo RS15/4-3p

Toitepinge ...................................................230 V, 50 Hz vahelduvvool

Pöörlemiskiirus (3 kiirust) ........................ 1300, 1650 või 2050 p/min

Võimsustarve .............................................................. 30, 46 või 65 W

Nimivool .............................................................. 0,13, 0,20 või 0,28 A

KÜTTEKEHA .................................................................... 400W / 230V

Termostaat
RUUMITERMOSTAADI ASUKOHT:  Vältida termostaadi paigaldamist välisseintele ning 
kohtadesse, kus seda mõjutab tõmbetuul (nt ventilatsiooniseadmete, akende või uste 
lähedal) või elektriseadmete, kaminate või päikese soojus. Sobiv kõrgus põrandast on 
u. 1,5 m. Tagada, et ruumiõhk saab termostaadi ümber vabalt liikuda.

RUUMITERMOSTAADI TEMPERATUURIVAHEMIK:  Termostaadi töötamise temperatuuri-
vahemikku saab piirata. Tarnitud termostaadi kättesaamisel tuleb temperatuur seada 
vahemikus +5…+30 °C. Vältimaks ohtu, et temperatuur seatakse kogemata liiga  
madalaks või liiga kõrgeks, võib vahemikku vähendada.

Kasutamine ja hooldamine
Flooré juhtmeta termostaat ei vaja peale patareide vahetamise mingit erihooldust. 
Patareid (kaks 3 V liitiumpatareid CR2430) tuleb välja vahetada iga kahe aasta järel. 
Patareid tuleb vahetada, kui ruumitermostaadi seisundi märgutuli vilgub üks kord 
sekundis punaselt.

Patareide vahetamisel tuleb pöördnupp eemaldada. Keerata lahti katet kinnihoidev 
kruvi ja võtta termostaat seinalt maha. Patareide väljasurumiseks vajutada kruvi-
keerajaga põhjaplaadi tagaküljele. Suruda uued patareid pessa. NB! Veenduda, et 
patarei plussklemm on pööratud põhjaplaadi tagakülje poole. Vajutada tööre�iimi 
valimiseks menüünuppu ja seejärel vt vajaduse korral konfigureerimise kohta lk 7.
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MÜÜK JA TEHNILINE TUGI: +372 656 33 49
PEAKONTOR
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