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Zawór
termostatyczny
mieszaj¹cy
PL
Zawór termostatyczny mieszaj¹cy T-comfort
przeznaczony jest do regulacji temperatury
wody u¿ytkowej. Jego zadaniem jest
utrzymanie sta³ej temperatury w punkcie
poboru wody niezale¿nie od wahañ
temperatury i cinienia wody gor¹cej/zimnej.
Zawór mieszaj¹cy Barberi jest zaprojektowany
i skonstruowany tak aby by³ w stanie
w sposób ci¹g³y pracowaæ w podwy¿szonej
temperaturze, typowej dla instalacji
solarnych. Zawór mo¿e byæ równie¿ u¿ywany
do termicznej dez ynfekcji instalacji,
chroni¹cej przed Legionell¹.

do instalacji solarnych

Art. P04 · P05
INSTRUKCJA INSTALACJI,
U¯YTKOWANIA
I KONSERWACJI
OSTRZE¯ENIA:
Przed instalacj¹ lub serwisowaniem
produktu nale¿y zapoznaæ siê
z treci¹ instrukcji.
Znaczenie symbolu:
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE
PONI¯SZEJ INSTRUKCJI MO¯E
STANOWIÆ ZAGRO¯ENIE DLA
LUDZI, ZWIERZ¥T I RZECZY!
BEZPIECZEÑSTWO
Obowi¹zkowe jest przestrzeganie
instrukcji bezpieczeñstwa opisanej
w dokumencie dostêpnym po
zeskanowaniu QR kodu.
NINIEJSZ¥ INSTRUKCJÊ NALE¯Y
POZOSTAWIÆ U¯YTKOWNIKOWI.
PRODUKT UTYLIZOWAÆ
ZGODNIE
Z PANUJ¥CYMI PRZEPISAMI.

Dziêkujemy za wybranie produktu
Ottone-Barberi.
Dodatkowe informacje o urz¹dzeniu s¹
dostêpne na stronie internetowej
www.ottone.pl lub www.barberi.it

http://barberi.it/materiale/PDF/Safety.pdf
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Schemat instalacji

H = wejcie gor¹cej wody
C = wejcie wody zimnej
MIX = wyjcie wody zmieszanej
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SPECYFIKACJA TECHNICZNA PRODUKTU:
Maks. temperatura statyczna: 110 °C
Maks. temperatura pracy: 100 °C
Zakres regulacji: mix 3065 °C (max 70 °C)
Dok³adnoæ: ±2 °C
Maks. cinienie pracy (statyczne): 10 bar
Maks. cinienie pracy (dynamiczne): 5 bar
Maksymalna ró¿nica cinienia pomiêdzy wod¹ zimn¹ i gor¹c¹: 2:1
Wydajnosæ ( p 1 bar): Art. P04 1.8 Kv (m3/h) · Art. P05 2.3 Kv (m3/h)
Maksymalne stê¿enie glikolu: 50%
Obowi¹zuj¹ce normy: EN1111 - EN1287
MATERIA£Y:
· korpus: mosi¹dz EN 12165 CW602N, niklowany
· uszczelnienie: EPDM
INSTALACJA:
Przed monta¿em zaworu mieszaj¹cego termostatycznego T-sunny, zalecamy sprawdzenie
parametrów instalacji np. cinienia i temperatury w celu upewnienia siê czy s¹ zgodne ze
specyfikacj¹ techniczn¹. Instalacja, w której ma byæ zamontowany zawór powinna byæ
wyp³ukana i czysta. Zalecamy stosowanie filtrów na przy³¹czu wody. Gwarancja producenta
na zawór traci wa¿noæ je¿eli w instalacji znajduj¹ siê kawa³ki gruzu i inne zanieczyszczenia
spowodowane niew³aciwym jej wyp³ukaniem.
Je¿eli mamy do czynienia z tward¹ wod¹ przed monta¿em zaworu termostatycznego
T-sunny, zalecamy stosowanie urz¹dzeñ do uzdatniania.
Zawór mieszaj¹cy termostatyczny T-sunny mo¿e byæ montowany w dowolnej pozycji
w poziomie lub pionie. Wa¿na jest regularna kontrola i konser wacja.
W celu ochrony przed przep³ywem wstecznym i z³¹ cyrkulacj¹ nale¿y stosowaæ zawory
zwrotne na wejciach zaworu mieszaj¹cego (woda gor¹ca i zimna).
URUCHOMIENIE I NASTAWA TEMPERATURY:
W celu prawid³owego pod³¹czenia zaworu, postêpuj zgodnie z instrukcj¹:
- upewnij siê, ¿e instalacja jest czysta i wolna od jakichkolwiek resztek
- nastawa temperatury powinna byæ dokonywana przy u¿yciu skalibrowanego termometru.
Do ustawiania temperatury, poluzuj rubê na uchwycie, uchwyt odkrêæ w prawo lub w lewo,
a¿ do uzyskania ¿¹danej temperatury. Po wykonaniu nastawy, zablokuj rubê (patrz rysunek
1-2-3). Aby prosto ustawiæ temperaturê patrz tabela nastawy.
KONSERWACJA:
Konserwacja instalacji i kontrola zaworu mieszaj¹cego powinna byæ dokonywana co 12
miesiêcy lub czêciej je¿eli jest to konieczne. Je¿eli temperatura wody zmieszanej po
uruchomieniu instalacji znacznie siê ró¿ni od ustawionej nale¿y dokonaæ kontroli parametrów
instalacji w odniesieniu do informacji podanych w czêci URUCHOMIENIE.
DEZYNFEKCJA TERMICZNA PRZECIW LEGIONELLI:
Zawór umo¿liwia dezynfekcjê termiczn¹ przeciw legionelli pod cis³¹ kontrol¹
wykwalifikowanej osoby. Aby unikn¹æ ryzyka poparzenia nale¿y poinformowaæ u¿ytkowników
o czasie przeprowadzanej dezynfekcji. Zaleca siê skonfrontowanie tej czynnoci z mog¹cym
ulec zmianie lokalnym prawem, normami, wytycznymi co do temperatury i parametrów
dezynfekcji. W celu ochronnej dezynfekcji systemu przeciw legionelli, nale¿y obróciæ pokrêt³o
zaworu na pozycjê MAX w celu podwy¿szenia temperatury do 70 °C (rys. 4-5).
WA¯NE: nieprzestrzeganie instrukcji monta¿u i uruchomienia mo¿e spowodowaæ utratê
gwarancji. OTTONE i Barberi® zastrzega sobie prawo do zmiany specyfikacji produktu
i instrukcji bez uprzedzenia.

Zawory termostatyczne mieszaj¹ce do instalacji solarnych
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Przy³¹cza
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-

Zawór
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Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

