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ODPOWIETRZNIK AUTOMATYCZNY

TERMOMETR

IZOLACJA

SPRZĘGŁO

TERMOMETR

KUREK KULOWY SPUSTOWY

Sprzęgło hydrauliczne z rozdzielaczem DIAMOND przeznaczone jest do rozdzielenia 
źródła ciepła od obiegu grzewczego. Umożliwia to zapewnienie właściwych warunków 
pracy pomp obiegowych oraz równoważenie przepływów. Pozwala również na niezależne 
działanie poszczególnych obiegów i niezakłóconą pracę pomp. Sprzęgło wyposażone jest 
w zawór spustowy, termometry oraz automatyczny odpowietrznik co w połączeniu z 
wewnętrzną ścianką separacyjną pomaga w odmulaniu i odpowietrzaniu instalacji.

PRZEZNACZENIE WYMIARY

PARAMETRY

Przed przystąpieniem do montażu sprzęgła należy wypłukać instalację. 
Sprzęgło montować pionowo. Podłączenie instalacji wykonać zgodnie z oznaczeniem na 
izolacji, gdzie króćce (gwinty wewnętrzne G 1’’) przy napisie „KOCIOŁ” służą do podłączenia 
obiegu źródła ciepła, natomiast króćce  (gwinty wewnętrzne G 1’’)przy oznaczeniu 
„INSTALACJA” służą do podłączenie obiegu instalacji. Dodatkowo wkręcić akcesoria w 
pozostałe króćce przyłączeniowe. W górne przyłącze należy wkręcić odpowietrznik 
automatyczny, w dolne przyłącze zawór spustowy, a w króćce od czoła należy wkręcić 
termometry. 

MONTAŻ DO INSTALACJI

Producent udziela 2 letniej gwarancji (licząc od daty sprzedaży) na bezawaryjną pracę 
wszystkich elementów produktu. Wady produktu ujawnione w okresie gwarancji będą 
usuwane bezpłatnie w terminie nie dłuższym niż 14 dni od daty zgłoszenia reklamacji. 
Reklamacje należy zgłaszać do punktu zakupu przedstawiając produkt wraz z kartą 
gwarancyjną i dowodu zakupu. Przy reklamowaniu produktu wymagane jest sporządzenie 
pisemnego „Zgłoszenia reklamacyjnego” na stosownym druku.

Gwarancją nie są objęte:
- uszkodzenia spowodowane nieprzestrzeganiem instrukcji montażu i użytkowania, błędu w 
sztuce instalatorskiej,
- mechaniczne uszkodzenia produktu i wywołane nim wady,
- wyrobu w którym stwierdzono zmiany konstrukcyjne lub przeróbki wykonane przez inne 
niż producent osoby.

WARUNKI GWARANCJI

Temperatura pracy max 90 °C 
Ciśnienie pracy  max 4 bar 
Stężenie glikolu max 50% 

Gwinty przyłączeniowe do 
instalacji GW G1 

Gwinty przyłączeniowe osprzętu GW G ½  
Współczynnik Kvs [m3/h] ≥3,35 

Właściwości powłoki cynkowej min 9µm 
Moc maksymalna 60kW 

 

Dziękujemy, że wybrali Państwo produkt ze znakiem naszej firmy. Mamy nadzieję, że 
zakupiony wyrób będzie służył Państwu przez wiele lat. Wierzymy, że towary ze znakiem 
DIAMOND spełniają Państwa oczekiwania.

Zarząd Firmy
Diamond Sp. z o.o.
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY MONTAŻOWE

WARIANTY PRACY
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Qk = Qins

Strumień czynnika grzewczego 
w obiegu kotłowym jest równy 
strumieniowi czynnika w 
obiegu instalacji. Nie dochodzi 
tu do mieszania się strumieni.

Qk ˃ Qins

Strumień czynnika grzewczego 
w obiegu kotłowym jest 
większy od strumienia 
czynnika w obiegu instalacji. 
Część gorącego czynnika 
grzejnego z obiegu kotłowego 
miesza się w sprzęgle z 
zimnym strumieniem z 
powrotu instalacji, podnosząc 
temperaturę czynnika 
wracającego do kotła.

Qk ˂ Qins

Strumień czynnika grzewczego 
w obiegu kotłowym jest 
mniejszy od strumienia 
czynnika w obiegu instalacji. 
Część zimnego czynnika z 
powrotu instalacji miesza się w 
sprzęgle z gorącym 
strumieniem z kotła, obniżając 
temperaturę czynnika 
zasilającego instalację.
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DWA ŹRÓDŁA CIEPŁA DWA OBIEGI GRZEWCZE

PRZYKŁADOWE SCHEMATY MONTAŻOWE

WARIANTY PRACY

Qk = Qins1+Qins2

Suma strumień czynnika 
grzewczego w obiegu 
instalacji jest równy 
strumieniowi czynnika w 
obiegu kotłowym. Nie 
dochodzi tu do mieszania się 
strumieni.

Qk ˃ Qins1+Qins2

Strumień czynnika 
grzewczego w obiegu 
kotłowym jest większy od 
sumy strumieni czynnika w 
obiegu instalacji. Część 
gorącego czynnika grzejnego 
z obiegu kotłowego miesza się 
w sprzęgle z zimnym 
strumieniem z powrotu 
instalacji, podnosząc 
temperaturę czynnika 
wracającego do kotła.

Qk ˂ Qins1+Qins2

Strumień czynnika 
grzewczego w obiegu 
kotłowym jest mniejszy od 
sumy strumieni czynnika w 
obiegu instalacji. Część 
zimnego czynnika z powrotu 
instalacji miesza się w 
sprzęgle z gorącym 
strumieniem z kotła, obniżając 
temperaturę czynnika 
zasilającego instalację.
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PRZYKŁADOWE SCHEMATY MONTAŻOWE

WARIANTY PRACY

Qk1+ Qk2 = Qins1+Qins2

Strumień czynnika grzewczego w 
obiegu kotłowym jest równy 
strumieniowi czynnika w obiegu 
instalacji. Nie dochodzi tu do 
mieszania się strumieni.

Qk1+ Qk2 ˃ Qins1+Qins2

Strumień czynnika grzewczego w 
obiegu kotłowym jest większy od 
strumienia czynnika w obiegu 
instalacji. Część gorącego 
czynnika grzejnego z obiegu 
kotłowego miesza się w sprzęgle 
z zimnym strumieniem z 
powrotu instalacji, podnosząc 
temperaturę czynnika 
wracającego do kotła.

Qk1+ Qk2 ˂ Qins1+Qins2

Strumień czynnika grzewczego w 
obiegu kotłowym jest mniejszy 
od strumienia czynnika w obiegu 
instalacji. Część zimnego 
czynnika z powrotu instalacji 
miesza się w sprzęgle z gorącym 
strumieniem z kotła, obniżając 
temperaturę czynnika 
zasilającego instalację.

DWA ŹRÓDŁA CIEPŁA I DWA OBIEGI GRZEWCZE
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