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zawory grzejnikowe
z nastawą wstępną
solter

zawór prosty

Zastosowanie:
Zawory przeznaczone są do pracy w dwururowych instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem pompowym.
Posiadają wstępną nastawę.
Wszystkie zawory charakteryzują się cichą pracę. Wkładkę zaworu wraz z uszczelnieniem można wymieniać lub
czyścić bez opróżniania instalacji (przy pomocy zestawu
serwisowego). Wszystkie typy wkładek pasują do każdego rodzaju korpusu.
Do zaworów można stosować głowice termostatyczne
typ 1004815ST i 1004812ST oraz Thera-100, Thera-2,
Thera-3, Thera-4 oraz programowalne, HR40 i HR80
(bezprzewodowa).
Zawory te współpracują również z siłownikami termicznymi MT4, M5410 lub MT010.

Konstrukcja:
Zawór grzejnikowy składa się z:
Korpusu zaworu DN15 posiada:
–w
 ewnętrzny gwint na wejściu (złączki do rur miedzianych lub stalowych – patrz „Akcesoria”)
– z ewnętrzny gwint na wyjściu do połączenia z grzejnikiem za pomocą nakrętki i złączki,
–w
 ymiary wg normy DIN (długi korpus),
– wymiary wg normy NF (krótki korpus),
Wkładki zaworowej z funkcją przepłukiwania,
Kapturka zabezpieczającego spełniającego również
funkcję ręcznej regulacji
Nakrętki i złączki

Materiały:
Z awory prosty/kątowy wg NF, osiowe i kątowe wykonane z kutego mosiądzu, niklowane;
Zawory prosty/kątowy wg DIN wykonane z czerwonego mosiądzu, niklowane;
Wkład zaworowy z mosiądzu, uszczelnienie O’ring
z EPDM, trzpień ze stali nierdzewnej, skala regulacyjna z tworzywa;
Nakrętka i złączka wykonane z mosiądzu, niklowane.

zawór kątowy

Właściwości
 astawa wstępna
N
Wartość kvs = 0,72
Funkcja samooczyszczenia
Możliwość wymiany wkładki
bez opróżniania instalacji
Sprężyna poza przestrzenią wodną
Złączki do wszystkich typów rur o średnicy DN15
Plastikowy kapturek zabezpieczający
wkładkę w czasie montażu
Cicha praca

Warunki pracy
Medium – woda, woda/glikol, wartość pH 4,0 do 9,5

Dane techniczne
Temperatura pracy
Ciśnienie robocze
Różnica ciśnień

maks. 130°C
PN10
maks. 0,2 MPa
cicha praca do maks. 20 kPa
Gwint montażowy głowicy M30 x 1,5
Nominalny przepływ
130 kg/godz.
Wymiar zamknięcia
11,5 mm
Skok
2,5 mm

