
 
                                                                                         

Załącznik do instrukcji obsługi grupy pompowej 

PrimoTherm 180-2 Vario 

 

1. Dobór Kvs na podstawie nomogramu 

Grupa pompowa PrimoTherm 180-2 Vario została wyposażona w nowy zawór 
mieszający o nastawnym współczynniku przepływu Kvs. Nastawa współczynnika 
Kvs możliwa jest w przedziale od 2,5 do 12 m3/h. Właściwa nastawa współczynnika 

przepływu Kvs na zaworze zapewnia prawidłową pracę całej instalacji. 

 

Rys. 1 Nomogram doboru współczynnika przepływu Kvs na zaworze 

Dobierając odpowiednią nastawę współczynnika Kvs na zaworze mieszającym  
ARV KvsVario w grupie pompowej PrimoTherm należy korzystać z nomogramu  

(Rys. 1). Dla odpowiedniego zapotrzebowania instalacji na ciepło w kW wybrać 
wartości różnicy temperatur ΔT między zasilaniem i powrotem. Zaczynając dobór 

od wartości mocy w kW pionowo docieramy do linii przecięcia  
z wartością ΔT. Następnie poziomo przechodzimy do sąsiedniego wykresu, 
by określić wartość nastawy Kvs na zaworze. Należy ustawić najmniejszą wartość 

Kvs z tych, z którymi przetnie się linia pozioma w obszarze zaznaczonym kolorem 
szarym. Szare pole określa optymalny spadek ciśnienia na zaworze. W instalacjach 

grzewczych spadek powinien zawierać się w przedziale 3-15 kPa. Wybór 
najniższego współczynnika Kvs w obrębie szarego pola zapewnia prawidłowy 
spadek ciśnienia na zaworze. Spadek ten jest niezbędny do poprawnej i skutecznej 

pracy zaworu na instalacji. 

Przykład: 

Moc instalacji = 20 kW, ogrzewanie grzejnikowe ΔT = 20°C,  

odczytana wartość: Kvs = 3 m3/h. 

 

 



 
 

2. Nastawa Kvs na zaworze ARV KvsVario 

Współczynnik przepływu Kvs można zmienić na dwa sposoby. Używając 
przełącznika z tyłu zaworu (Rys. 2) lub za pomocą przełącznika z boku (Rys. 3). 

Za pomocą śrubokręta płaskiego lub ręcznie należy ustawić odpowiednią wartość 
współczynnika Kvs. W momencie, gdy zawór zamontowany jest po prawej stronie 

grupy pompowej PrimoTherm, ruch przełącznika w górę powoduje zmniejszenie 
współczynnika Kvs, natomiast ruch w dół zwiększenie (Rys. 4). W przypadku, gdy 
zawór zamontowany jest z lewej strony grupy pompowej, ruch w górę zwiększa 

współczynnik przepływu Kvs, natomiast ruch w dół zmniejsza. 

 

3. Zmiana stronami zasilania z powrotem 

 

 

4. Montaż siłownika ARM ProClick na zaworze ARV KvsVario 

 
a. Wykręcić śrubę zamontowaną na czerwonym pokrętle. 

b. Ustawić zawieradło w pozycji 50% otwarcia. Wypukła część na trzpieniu 
wskazuje położenie zawieradła.  

c.   Nałożyć adapter znajdujący się w zestawie i przykręcić go śrubą. 

d. Nasunąć siłownik ARM ProClick na zawór mieszający, aż 3 punkty 
mocujące mechanizmu ProClick zaworu znajdą się wewnątrz odpowiednich 

otworów z tyłu siłownika, a mechanizm montażowy zablokuje się na nich. 

 


