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ZAWORY BEZPIECZEÑSTWA

Monta¿, obs³uga, konserwacja oraz demonta¿ zaworów powinny byæ
wykonywane przez wykwalifikowany personel.
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
 Mosiê¿ne membranowe zawory bezpieczeñstwa, do instalacji grzewczych
i wodny pitnej
 Zakres temperatur pracy: -20° +160°C
 Medium robocze: woda lub roztwór glikolu do 50%
 Cinienie upustu: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 bar
 Przy³¹cza: GW 1/2 x 1/2, GW 3/4 x 3/4, GW 1/2 x 3/4; GW 3/4 x 1,
GW 1/2 x GZ 1/2
 Maksymalne cinienie pracy 10 bar
Zawór bezpieczeñstwa jest wykorzystywany do kontroli cinienia cieczy
przekazuj¹cych ciep³o w instalacjach grzewczych systemu zamkniêtego
i instalacjach wody u¿ytkowej
MONTA¯:
Przed zainstalowaniem zaworu bezpieczeñstwa nale¿y uprzednio
zleciæ projektantowi jego prawid³owy dobór zgodnie z obowi¹zuj¹cymi
przepisami dla konkretnych zastosowañ. Ka¿de zastosowanie urz¹dzenia
inne ni¿ przewidziane przez producenta jest zakazane.
Monta¿ i demonta¿ trzeba zawsze przeprowadzaæ na zimnej
instalacji, po roz³adowaniu cinienia.
Kierunek przep³ywu: przestrzegaæ kierunku przep³ywu wskazanego na
zaworach. Zawór mo¿e pracowaæ w pozycji pionowej lub poziomej,
lecz jedynie z wylotem skierowanym w bok lub do do³u i pokrêt³em g³ównym
skierowanym w górê lub w bok.
W instalacjach grzewczych: Zawory bezpieczeñstwa powinny byæ
zainstalowane na górnej czêci ród³a ciep³a b¹d na przewodach
zasilaj¹cych w odleg³oci nie wiêkszej ni¿ 1m od ród³a ciep³a. Pomiêdzy
zaworem bezpieczeñstwa a ród³em ciep³a nie mo¿e znajdowaæ
siê ¿aden element odcinaj¹cy.
W instalacjach wodnych: Zawory bezpieczeñstwa powinny byæ
zainstalowane w pobli¿u zbiornika wody u¿ytkowej tak, aby pomiêdzy
zaworem a zbiornikiem nie by³o zainstalowane ¿adne inne
urz¹dzenie ani zawór odcinaj¹cy.
Rura odprowadzaj¹ca powinna byæ tej samej wielkoci co
z³¹cze spustowe zaworu. Nie mo¿e byæ d³u¿sza ni¿ 2 m, nie
mo¿e posiadaæ wiêcej ni¿ 2 kolank a. Nie dopuszczaæ do
powstawania skroplin ani zamarzania.
KONSERWACJA:
Zawór powinien byæ kontrolowany raz w roku poprzez rêczne przestawienie
pokrêt³a tak aby dokonaæ spustu p³ynu, który oczyci gniazdo uszczelki.
Po puszczeniu pokrêt³a zawór winien siê niezw³ocznie zamkn¹æ, a wyciek
cieczy ca³kowicie zatrzymaæ. W przeciwnym wypadku zawór jako niesprawny
nale¿y wymieniæ na nowy.
UWAGA! NIE PRZESTRZEGANIE PODANYCH INSTRUKCJI
MO¯E SPOWODOWAÆ POWA¯NE ZAGRO¯ENIA!

SAFETY RELIEF VALVE

EN

Installation, maintenance and dismantling
of valves must be performed by qualified personnel.
TECHNICAL SPECIFICATIONS:
 Brass membrane valves for heating and water systems
 Working temperature range: -20° +160°C
 Operating medium : water or glycol solution up to 50%
 Discharge pressure: 1.5; 2; 2.5; 3; 4; 5; 6; 8; 10 bar
 Connections: F 1/2 x 1/2, F 3/4 x 3/4; F1/2 x F3/4; F3/4 x F1; F1/2 x M1/2
 Max. working pressure: 10 bar
The safety relief valve is used to control the pressure of the thermal medium
in the closed circuits of heating and drinking water systems.
INSTALLATION:
Before installing a safety relief valve, it must be correctly sized by a specialised
technician in accordance with current legislation relating to the specific
applications. Any use of the device other than its intended use is prohibited.
Assembly and disassembly should always be carried out while the system
is cold and not in pressure
Circulation direction: observe the circulation direction indicated on the
valves. The valve can work in vertical or horizontal positions, however the
outlet must be aligned to the side or downwards and the main hand wheel
aligned to the top or to the side.
In heaters: the safety valves should be installed on the upper part of the
heat source or on the heat feed pipes in a distance greater than 1 m from
the heat source. Stop valve cant be installed between the safety valve and
the heat source.
In utility water systems: The safety valves should be installed in a way that
no other device or stop valve is present between the safety valve and the
tank.
The discharge pipe must be the same size as the valve discharge fitting.
It must not be longer than 2m,with no more than 2 elbows, and can not
allow condensation to build up or freezing to occur.
MAINTENANCE:
The valve should be checked annually by turning the knob manually so
that the medium is discharged, thus cleaning the seal seat. After releasing
the hand wheel the valve should close immediately and the liquid flow
should cease completely. If this does not occur, the valve must be replaced.
CAUTION! FAILURE TO FOLLOW THESE INSTRUCTIONS
COULD RESULT IN A SAFETY HAZARD!
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