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Dla prawid³owej pracy zaworu bezpieczeñstwa termicznego, niezbêdne jest
przestrzeganie wymagañ zawartych w instrukcji. Gwarancja nie obejmuje szkód
powsta³ych z nieprzestrzegania niniejszych wymagañ instalacyjnych, niew³aciwego
u¿ytkowania lub normalnego zu¿ycia.
Magazynowanie
Zawór upustowy bezpieczeñstwa termicznego nale¿y przechowywaæ w suchym
miejscu i chroniæ je przed kurzem i brudem.
Uwzglêdniæ przed monta¿em
Prosimy upewniæ siê, ¿e przewidziany do monta¿u zawór bezpieczeñstwa termicznego
odpowiada warunkom pracy (cinienie, temperatura, rodowisko) (patrz równie¿ Zakres
zastosowania).
Zakres zastosowania
Zawór upustowy bezpieczeñstwa termicznego w odniesieniu do DIN EN 14597-2 s³u¿y
do termicznego zabezpieczenia instalacji grzewczych ogrzewanych kot³ami na paliwa
sta³e pracuj¹cych w systemach zamkniêtych zgodnie z DIN EN 12828. Maks. moc
grzewcza urz¹dzenia: 100 kW.
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Korpus
Pokrywa korpusu
Trzpieñ
T³ok
Uszczelka
Nakrêtka
Sprê¿yna
Piercieñ O-ring
Piercieñ
Piercieñ O-ring
Piercieñ
Nakrêtka
Sprê¿yna By-Pass
Przycisk By-Pass
Sprê¿yna By-Pass
Obudowa
Piercieñ O-ring
Czujniki temperatury
ruba
Element termiczny

CuZn40Pb2 - DIN EN 12165
CuZn40Pb2 - DIN EN 12165
CuZn39Pb3 - DIN EN 12164
CuZn39Pb3 - DIN EN 12164
EPDM 70 Shore
CuZn39Pb3 - DIN EN 12164
stal szlachetna
EPDM 70 Shore
POM
EPDM 70 Shore
CuZn39Pb3 - DIN EN 12164
CuZn40Pb2 - DIN EN 12165
CuZn39Pb3 - DIN EN 12164
POM
stal szlachetna
POM
EPDM 70 Shore
mied
stal ocynkowana

Monta¿
Zawór upustowy bezpieczeñstwa termicznego nale¿y montowaæ na wejciu zimnej
wody do w ymiennik a sch³adzaj¹cego/wê¿ownic y sch³adzaj¹cej.
Zawór nale¿y montowaæ na wylocie wody gor¹cej tylko wtedy gdy zabezpieczenie
instalacji realizowane jest poprzez podgrzewacz ciep³ej wody wbudowany w kocio³ na
paliwo sta³e. Przed monta¿em nale¿y zadbaæ o to, ¿eby nie by³o ¿adnych zanieczyszczeñ
w urz¹dzeniu. Przewody rurowe w instalacji nale¿y starannie przep³ukaæ.
Monta¿ zaworu upustowego bezpieczeñstwa termicznego musz¹ wykonywaæ
wykwalifikowane osoby.
Wytyczne do monta¿u:
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Przep³ukaæ przewody rurowe
Zamontowaæ doln¹ czêæ zaworu
Wkrêciæ szczelnie tulejê zanurzeniow¹ w przewidziany dla niej króciec
W³o¿yæ czujnik temperatury i zabezpieczyæ go rub¹ mocuj¹c¹
Wkrêciæ mocno górn¹ czêæ zaworu
Przeprowadziæ kontrolê funkcjonowania przed uruchomieniem instalacji poprzez
mocne wciniêcie czerwonego przycisku.

Schematy pod³¹czenia:
Kocio³ z wbudowanym
wymiennikiem
bezpieczeñstwa/wê¿ownic¹
sch³adzaj¹c¹
- Pod³¹czenie na wejciu wody zimnej
do wymiennika.

Kocio³ na paliwo sta³e
z wmontowanym
podgrzewaczem wody pitnej
- Pod³¹czenie na wyjciu wody gor¹cej
z podgrzewacza wody pitnej
wbudowanego
w kocio³ na paliwo sta³e.

Dzia³anie
Zawór upustowy bezpieczeñstwa termicznego otwiera siê w chwili osi¹gniêcia
temperatury reakcji i doprowadza zimn¹ wodê do ch³odzenia kot³a.
Dostêpny z rurk¹ kapilarn¹ 1,3 m. Temperatura reakcji (otwarcia): 95°C.
Konserwacja
Termiczne zabezpieczenie odp³ywu wymaga okresowej kontroli w zale¿noci od
w³aciwoci i jakoci p³ynu. Kontrolê powinien przeprowadzaæ wykwalifikowany personel.
W przypadku prac konserwacyjnych nie jest wymagany demonta¿  wystarczy nacisn¹æ
czerwony przycisk i sprawdziæ czy nastêpuje wyp³yw wody.
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Warunki pracy:
Maksymalne cinienie robocze: 10 bar
Temperatura upustu: 95 °C
Maksymalna temperatura pracy: 125 °C
Zakres temperatury otoczenia: 0...60 °C
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Ciecz robocza: woda
Przy³¹cza: G 3/4
Tuleja ochronna: 160 mm, G 1/2
D³ugoæ kapilary: 1,30 m

Dystrybutor i gwarant:
Ottone spó³ka z ograniczon¹ odpowiedzialnoci¹ sp. k.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

