
 

 
 
 

Смесительный узел для котельной 
 R575 

Перед установкой и использованием изделия внимательно прочтите инструкцию. Производитель 
снимает с себя всю ответственность за возможные неисправности в случае несоблюдения 
нижеприведенных инструкций или условий, указанных в данном руководстве, а также за любой ущерб, 
нанесенный при использовании изделия не по назначению 

 
1. НАЗНАЧЕНИЕ 
 
Используется в системах обогрева/ охлаждения пола. 
Узел R575 включает в одном корпусе автоматическую подмешивающую систему, 

трехскоростной циркуляционный насос, а также такие вспомогательные элементы, как 
дифференциальный клапан, автоматический воздухоотводчик, регулировочный клапан, 
термометры, запорные краны и т.п. Таким образом, все необходимые операции по монтажу 
сведены к минимуму. 
В комплекте с R575 поставляется теплоизолирующий кожух. 

 
2. ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
 

Максимальное испытательное давление- 10 бар 
Максимальное рабочее давление- 6 бар 
Максимальная пиковая температура- 110ºС 
Максимальная рабочая температура- 90ºС 
Тепловая мощность при ΔТ=5ºС - 13 кВт 
Тепловая мощность при ΔТ=10ºС - 26 кВт 
Толщина изолирующего кожуха- 20мм 
Теплопроводность изолирующего кожуха- 0,038 Вт/мК 

 
3. УСТАНОВКА 
 

 

1. Извлечь узел из кожуха, как показано на рисунке. 
2. Установить узел, соблюдая соответствие направления 
движения теплоносителя стрелкам обозначенным на 
рисунке, этикетке кожуха и корпусе изделия. 
3. Заполнить систему. Установить и подключить 
электропривод с датчиком температуры в соответствии с 
приведенными ниже инструкциями. 
4. Установить защитный кожух как показано на рисунке 

 

Подача котла/чиллера -красная сплошная линия 
Возврат в котел/чиллер -синяя сплошная 
Подача в теплый пол -розовая сплошная 
Возврат из теплого пола -голубая сплошная 
Канал подмешивания -синяя пунктирная 
Регулируемый байпасс -голубая пунктирная 
A. Шаровый кран R919 - 1" - подача котла/чиллера 
B.Термометр R540 - подача котла/чиллера 
C.Привод смесительного клапана со встроенным 
контроллером 
D.Интегрированный циркуляционный насос с
переключателем скорости 



 
 
E.Дифференциальный клапан R147N 
F.Фитинг датчика температуры 
G. Термометр R540- подача в теплый пол 
H.Фитинг дополнительного датчика температуры (для предохранительного термостата) 
I. Шаровый кран R919 - 1"- подача в теплый пол 
L.Автоматический воздухоотводчик 
M. Шаровый кран R919 - 1"- возврат из теплого пола 
N. Термометр R540- возврат из теплого пола 
O.Регулировочный клапан байпасса 
P. Подача котла/чиллера 
Q.Сливной кран R608-1/2" 
R. Возврат в котел/чиллер 
S. Термометр R540 -возврат в котел/чиллер 
T. Шаровый кран R919 - 1" -возврат в котел/чиллер 

 
4. ХАРАКТЕРИСТИКИ ПОДМЕШИВАЮЩЕЙ СИСТЕМЫ 
 
 Интегрированный смесительный клапан с поршневым затвором обеспечивает точную и 

плавную регулировку температуры, регулируя проток через канал подмешивания в 
диапазоне 0-100% от общего потока, циркулирующего в системе. Клапан снабжен 
защитным колпачком, который до установки привода может использоваться для ручной 
регулировки (вращением по часовой стрелке частично открывается прямой канал клапана) 
в процессе заполнения и первого запуска системы. 
Открутив колпачок, устанавливается привод K282 со встроенным контроллером, 
работающим как в режиме обогрева, так и режиме охлаждения, и датчиком температуры. 
На фронтальной стороне привода находятся переключатель режимов 
Winter(Зима)/Summer(Лето) и потенциометр установки температуры с двойной шкалой: 
- 20ºС -60ºС в режиме Зима 
- 15ºС -25ºС в режиме Лето 

 

1) Погружной датчик температуры 
2) Кабель 
3) Фронтальная панель 
4) Фиксирующая гайка 

 

 

1) Переключатель режимов 
Winter(Зима)/Summer(Лето) 
2) Индикатор красный/зеленый 
3) Потенциометр установки температуры с двойной 
шкалой 

 
Привод K282 может использоваться также в комплексе с сетевым контроллером KM20x, 

датчиком внешней температуры K365P, термостатами K481, K483, осуществляя погодо-
зависимую регулировку или с учетом термо-гигрометрических условий в режиме 
охлаждения. 
Индикатор указывает режим работы привода: 
Горит постоянно, цвет красный: независимая работа в режиме Зима 
Горит постоянно, цвет зеленый : независимая работа в режиме Лето 
Мигает, цвет красный: работа с сетевым контроллером KM20x в режиме Зима 
Мигает, цвет зеленый: работа с сетевым контроллером KM20x в режиме Лето 
Мигает поочередно красным и зеленым цветами: работает с сетевым контроллером 

KM20x, но связь потеряна. Установка температуры соответствует ручному потенциометру, 
режим работы установлен сетевым контроллером и не соответствует установленному 
ручным переключателем. Необходимо проверить питание контроллера KM20x и 
правильность подключения шины данных. 



 
Подключение питания: 
Используется питание переменным током 24 В. Подключается Коричневым(BROWN) и 

Серым(GREY) проводами. Перед подключением убедитесь в отсутствии напряжения. 
Подключение к шине данных (только при использовании сетевого контроллера KM20x) : 
Посредством шины передаются данные между приводом K282 и сетевым контроллером 

KM20x, используя контакты RT+, RT- и Com. Также обеспечивается электропитание 
комуникационной функции (контакты V и Com). Количество приводов K282, подключаемых к 
KM20x - не более трех. 
провод назначение 
Желтый сигнал RT+ (стандарт RS485) 
Зеленый сигнал RT- (стандарт RS485) 
Белый Com общий (сигнал + питание) 
Синий V питание 
 
Внимание! 
Перед подключением привода к шине, отключите питание как привода, так и сетевого 

контроллера. 
При подключении к шине более трех приводов, необходимо предусмотреть отдельное 

питание. 
В случае, если провода шины прокладываются внутри стен, они должны быть 

расположены в отдельном канале. 
 
Назначение адресов (только при использовании сетевого контроллера KM20x): 

 

1. Перемычка режима ручного управления приводом 
2. Группа из восьми микропереключателей для 
установки адреса. 

 

Установка адреса не имеет никакого значения при независимом использовании 
устройства без сетевого контроллера. 

 Положение микропереключателей 
Адрес 1 2 3 4 5 6 

0 OFF OFF OFF OFF OFF OFF 
1 ON OFF OFF OFF OFF OFF 
2 OFF ON OFF OFF OFF OFF 
3 ON ON OFF OFF OFF OFF 
4 OFF OFF ON OFF OFF OFF 
5 ON OFF ON OFF OFF OFF 
6 OFF ON ON OFF OFF OFF 
7 ON ON ON OFF OFF OFF 
8 OFF OFF OFF ON OFF OFF 
9 ON OFF OFF ON OFF OFF 
10 OFF ON OFF ON OFF OFF 
11 ON ON OFF ON OFF OFF 
12 OFF OFF ON ON OFF OFF 
13 ON OFF ON ON OFF OFF 
14 OFF ON ON ON OFF OFF 
15 ON ON ON ON OFF OFF 
16 OFF OFF OFF OFF ON OFF 
17 ON OFF OFF OFF ON OFF 
18 OFF ON OFF OFF ON OFF 
19 ON ON OFF OFF ON OFF 
20 OFF OFF ON OFF ON OFF 
21 ON OFF ON OFF ON OFF 
22 OFF ON ON OFF ON OFF 
23 ON ON ON OFF ON OFF 
24 OFF OFF OFF ON ON OFF 
25 ON OFF OFF ON ON OFF 
26 OFF ON OFF ON ON OFF 
27 ON ON OFF ON ON OFF 
28 OFF OFF ON ON ON OFF 
29 ON OFF ON ON ON OFF 
30 OFF ON ON ON ON OFF 
31 ON ON ON ON ON OFF 



 
 
Внимание! В одной системе не может быть нескольких устройств с одинаковым адресом. 

 
Установка привода смесительного клапана 

 

 

- Открутить защитный колпачок голубого цвета 
- Зафиксировать привод с помощью гайки 
- Вставить датчик температуры в соответствующий 
фитинг и закрепить винтом 
 

 
Правильные положения привода: 

 

 
ДА Да Нет 

 
Габаритные размеры 
 

 

А – 70 мм 
B – 78 мм 
С – 48 мм 

 
 
Технические характеристики привода 
 

Код K282X002 
Напряжение питания 24 В~ ±15%, 50-60 Гц 
Потребляемая 
мощность 

5 ВА 

Шина Двунапрвленная RS485, 9600 бод, 
оптоизолированная 

Номинальное усилие 120 Н ±20% 
Длина хода 6,5 мм 
Время полного 
открытия 

85 с 

Вес 160 г 
Класс защиты IP40 (IEC60529) 
Рабочие условия 0-55ºС при относительной влажности до 

90% 
Условия хранения -34 - 55ºС 
Размеры 70х78х48 мм 

 
 
 



 
5. ХАРАКТЕРИСТИКИ РЕГУЛИРУЕМОГО БАЙПАСА 
 
С целью оптимального согласования работы смесительного клапана с потребностями 

теплораспределяющей системы, предусмотрен байпасс, параллельный каналу 
подмешивания. Таким образом возможно, например, обеспечить определенную 
рециркуляцию даже при полностью закрытом канале подмешивания смесительного клапана. 
Калибровка байпасса осуществляется регулировочным клапаном с помощью шестигранного 
ключа. 
 
6. ХАРАКТЕРИСТИКИ ДИФФЕРЕНЦИАЛЬНОГО КЛАПАНА 
 
С помощью графиков давления на выходах определяется значение давления, на которое 

должен быть настроен дифференциальный клапан, соответствующее 15-20% расчетной 
производительности системы. 

 
Максимальное испытательное давление- 10 бар 
Максимальное дифференциальное давление- 0,6 бар 
Диапазон регулировки- 0,1-0,6 бар 

 

Давление (бар) 1.2 1.8 2.5 3.2 4 4.9 5.9 6.8 

Значение шкалы 1 2 3 4 4 6 7 8 

График показывает зависимость дифференциального давления от протока байпас. Каждое 
значение представлено двумя кривыми: верхняя соответствует открытому состоянию 
клапана, нижняя – закрытому, разница обусловлена гистерезисом клапана. Когда клапаны 
постепенно закрываются, происходит увеличение давления. 
 
7. ДАВЛЕНИЕ НА ВЫХОДАХ 
 

 



 
8. ГАРАНТИИ 
 
Гарантийный срок эксплуатации изделия 1 год. 
Установка изделия производится за счет покупателя. 
Фирма-продавец не несет ответственности за повреждения изделия, вызванные его 
неправильной установкой и эксплуатацией. 

 
Гарантия считается недействительной в следующих случаях: 

 
1. Гарантийный лист утерян или заменен. 
2. Отсутствует отметка о дате продажи. 
3. Оборудование повреждено во время транспортировки от места покупки к месту установки. 
4. Если на протяжении гарантийного срока осуществлялся неавторизованный ремонт или 
вмешательство в работу оборудования, повлекшее за собой неисправность. 

5. Если неисправности были вызваны неправильным монтажом, запуском или 
эксплуатацией оборудования. 

6. Неисправность была вызвана неправильным обслуживанием оборудования, отсутствием 
в смонтированных системах защитной и предохранительной арматуры, необходимых для 
нормального функционирования оборудования. 

7. Имели место механические повреждения, не зависящие от поставщика, которые вызвали 
нарушение работы изделия. 

• При наличии претензий к работе изделия следует обратиться по месту его приобретения, 
либо на предприятие изготовитель. 

• Не принимаются претензии по изделиям, имеющим внешние механические, химические или 
термические повреждения. 

 
9. ДАТА ПРОДАЖИ / ШТАМП МАГАЗИНА 
 
 
10. ИЗГОТОВИТЕЛЬ: «GIACOMINI», Италия, 28017, г. Сан-Маурицио д’Опальё, ул. Пер Альцо, 4 



 

 
Перед установкою й експлуатацією виробу уважно прочитайте інструкцію. Виробник знімає із себе усю 
відповідальність за можливі несправності у випадку недотримання нижчеподаних інструкцій чи умов, 
зазначених у даної інструкції, а також за будь-який збиток, нанесений при використанні виробу не по 
призначенню. 

1. Призначення 
 
Використовується у системах обігріву / охолодження підлоги. 
Вузол R575 включає в одному корпусі автоматичну підмішувальну систему, трьох 

швидкісний  циркуляційний насос, а також такі допоміжні елементи, як диференціальний 
клапан, автоматичний повітровідвідний клапан, клапан регулювання, термометри, запірні 
крани та т.д. Таким чином, всі необхідні операції за монтажем зведені до мінімуму. 
У комплекті з R575 поставляється тепло ізолюючий кожух.  
  
2. Технічні характеристики 

 
Максимальний тиск іспиту – 10 бар 
Максимальний робочий тиск – 6 бар 
Максимальна пікова температура – 110оС 
Максимальна робоча температура – 90оС 
Теплова потужність при ∆Т = 5 оС – 13 кВт 
Теплова потужність при ∆Т = 10 оС – 26кВт 
Товщина Ізолюючого кожуху – 20 мм 
Теплопровідність ізолюючого кожуху – 0,038 
 

3. Установка  
 

1. Вилучити вузол із кожуха, як показано на малюнку.  
2. Встановити вузол, відповідно напряму руху теплоносія стрілками позначеними на 

малюнку, етикетці кожуху та корпусі виробу. 
3. Заповнити систему. Встановити та підключити електропривод із датчиком температури 

ц відповідності із приведеним нижче інструкціями. 
4. Встановити захисний кожух як вказано на малюнку. 

 
Подача котла / чіллєра – червона суцільна лінія 
Повернення в котел – синя суцільна  
Подача в теплу підлогу – рожева суцільна 
Повернення із теплої підлоги – блакитна суцільна  
Канал підмішування – синя пунктирна 
Бай пас, що регулюється – блакитна пунктирна  
А. Шаровий кран R919 1” – подача котла / чіллєра 
В. Термометр R540 – подача котла / чіллєра 
С. Привод змішувального клапана з вбудованим контролером 
D. Інтегрований циркуляційний насос з перемикачем швидкості 
E. Диференціальний клапан R147N 
G. Термометр R540 - подача в теплу підлогу 
H. Фітинг додаткового датчику температури (для термостату) 
I. Шаровий кран R919 -1” - подача в теплу підлогу 

 

 

 
 
 

Змішувальний вузол для котельної 
 R575 



 
 

L. Автоматичний повітровідвідний клапан 
M. Шаровий кран R919 -1” – повернення із теплої підлоги 
N. Термометр 540 – повернення із теплої підлоги 
O. Регулюючий клапан байпаса 
P. Подача котла / чіллєра 
Q. Зливний кран R608-1/2” 
R. Повернення в котел / чіллєр 
S. Термометр R540 – повернення в котел / чіллєр 
T. Шаровий кран R919 – 1” – повернення в котел / чіллєр 
 

4. Характеристики  
 
Інтегрований змішувальний клапан з поршневим затвором забезпечує точне та плавне 

регулювання температури, регулюючи проток через канал підмішування в діапазоні 0 -100% 
від загального потоку, циркулюючого в системі. Клапан обладнаний захисним ковпачком, який 
до установки привода може використовуватись для ручного регулювання (обертанням за 
часовою стрілкою частково відкривається прямий канал клапана) у процессі заповнення та 
першого запуску системи. 
Відкрутив ковпачок, встановлюється привод К282 з вбудованим контролером, працюючим як 

в режимі обігріву, так і режимі охолодження та датчиком температури. На фронтальній 
стороні привода знаходяться перемикач режимів Winter(Зима)/Summer(Літо) та потенціометр 
установлення температури з двійною шкалою: 

-20оС - 60 оС в режимі Зима 
-15 оС - 25 оС в режимі Літо 

 

1) Заглибний датчик температури 
2) Кабель 
3) Фронтальна панель 
4) Фіксуюча гайка 

 

1) Перемикач режимів 
Winter(Зима)/Summer(Літо) 
2) Індикатор червоний/зелений 
3) Потенціометр установлення температури з 

двійною шкалою 
Привод К282 може використовуватись також у комплексі з мережним контролером КМ20х, 

датчиком зовнішньої температури К365Р, термостатами К481, К483, здійснюючи 
погодозалежне регулювання але з урахуванням термо-гигрометричних умов у режимі 
охолодження. 
Індикатор вказує режим роботи привода: 
Горить постійно, колір червоне: незалежна робота в режимі Зима 
Горить постійно, колір зелений: незалежна робота в режимі Літо 
Мигає, колір червоний: робота з мережним контролером КМ20х в режимі Зима 
Мигає, колір зелений: робота з мережним контролером КМ20х в режимі Літо 
Мигає по черзі червоним та зеленим кольором: працює з мережним контролером КМ20х, 

але зв’язок загублений. Установлення температури відповідає ручному потенціометру, режим 
роботи встановлений мережним контролером та не відповідає встановленому ручним 
перемикачем. Необхідно перевірити живлення контролера КМ20х та правильність 
підключення шини даних. 
Підключення живлення: 
Використовується живлення змінним струмом 24В. Підключається Коричневим(BROWN) та 

Сірим(GREY) дротами. Перед підключенням перевірити відсутність струму. 
Підключення до шини даних (тільки при використанні мережного контролера  КМ20х): 
За допомогою шини передаються дані між приводом К282 та мережним контролером КМ20х, 

використовуючи контакти RT+, RT- та Com. Також забезпечується електроживлення 



комунікаційної функції (контакти V та Com). Кількість приводів К282, які підключаються до 
КМ20х – не більш трьох.  

Дрот Призначення 
Жовтий сигнал RT+ (стандарт RS485) 
Зелений сигнал RT- (стандарт RS485) 
Білий Com загальний (сигнал+живлення) 
Синій V живлення 

 
Увага! 
Перед включенням привода до шини, відключити живлення як дроту, так і мережного 

контролера.  
При підключенні до шини більш ніж 3 приводів, необхідно передбачити окреме живлення. 
У разі, якщо дроти шини прокладаються всередині стінок, вони повинні бути розташовані в 

окремому каналі. 

 

1. Перемичка режиму ручного управління приводом 

2. Група із восьми мікроперемикачем для установлення 

адреси  

Установлення адреси не має ніякого значення при незалежному використанні приладу без 
мережного контролера. 

 
Увага! 
В одній системі не може бути декілька пристроїв з однаковою адресою. 
 
Установлення привода змішувального клапана 

 

• Відкрутити захисний ковпачок блакитного кольору 

• Зафіксувати привод за допомогою гайки 

• Вставити датчик температури у відповідний фітинг та 

закріпити гвинтом 

 
5. Характеристики байпаса, що регулюється 
 
З метою оптимального узгодження роботи змішувального клапана з потребою тепло 

розподільної системи, передбачений бай пас, паралельний каналу підмішування. Таким 
чином можливо, наприклад, забезпечити певну рециркуляцію також при повністю закритому 
каналі підмішування змішувального клапана. Калібрування байпаса виконується клапаном, 
що регулюється за допомогою шестигранного ключа. 

 
6. Характеристики диференціального клапана 

 
За допомогою графіків тиску на виходах визначається значення тиску, на яке повинен бути 

настроєний диференціальний клапан, відповідно 15-20% розрахованої виробності системи. 
 
7. Гарантія 
 
Гарантійний термін експлуатації виробу 1 рік. 
Установка виробу виробляється за рахунок покупця. 
Фірма-продавець не несе відповідальності за ушкодження агрегату, викликані його 

неправильною установкою й експлуатацією. 
 



 
Гарантія вважається недійсної в наступних випадках: 

 
1. Гарантійний лист загублений чи замінений. 
2. Отсутствует оцінка про дату продажу. 
3. Устаткування ушкоджене під час транспортування від місця покупки до місця установки. 
4. Якщо протягом  гарантійного терміну здійснювався неавторизований  чи ремонт втручання 
в роботу устаткування, повлекшее за собою несправність. 

5. Якщо несправності були викликані неправильним монтажем, запуском чи експлуатацією 
устаткування. 

6. Несправність була викликана неправильним обслуговуванням устаткування, відсутністю в 
змонтованих системах захисної і запобіжної арматури, необхідних для нормального 
функціонування устаткування. 

7. Мали місце механічні ушкодження, що не залежать від постачальника, що викликали 
порушення роботи виробу. 

• При наявності претензій до роботи виробу варто звернутися по місцеві його придбання, або 
на підприємство виробник. 

• Не приймаються претензії по виробах, що має зовнішні механічні, хімічні чи термічні 
ушкодження 

 
8. Дата продажу / Штамп магазина 
 
 
9. Виробник: «GIACOMINI», Італия, 28017, г. Сан-МаурІцІо д’Опальйо, ул. Пер Альцо, 4  


