armatura instalacyjna

G³owica termostatyczna

Zastosowanie

serie 200-201

G³owice termostatyczne CALEFFI
przeznaczone s¹ do monta¿u do
zaworów termostatycznych.

Monta¿

G³owica termostatyczna musi byæ
zainstalowana w pozycji poziomej.
Przed rozpoczêciem monta¿u
g³owicy nale¿y j¹ przekrêciæ
na pozycjê 5.

Nie powinno siê montowaæ g³owicy termostatycznej w takich
miejscach jak: wnêki, obudowy, nie powinna byæ przys³oniêta
zas³onami, ani wystawiona na bezpoœredni wp³yw promieniowania
cieplnego z innych Ÿróde³, gdy¿ mo¿e to wp³yn¹æ niekorzystnie na
pracê zaworu termostatycznego.

G³owica z czujnikiem
zdalnym

Podczas instalacji g³owicy ze zdalnym
czujnikiem proszê przestrzegaæ wymiarów
podanych na rysunku.

Czujnik nale¿y zainstalowaæ w dostarczonej
os³onie, przymocowanej do œciany za
pomoc¹ wkrêtów. Szczególnie wa¿ne jest,
aby w ¿aden sposób nie uszkodziæ, przebiæ
czy za³amaæ kapilary, a podczas monta¿u
stosowaæ specjalne zamocowania
dostarczone wraz z g³owic¹.

Regulacja

W przypadku d³u¿szej nieobecnoœci w pomieszczeniu ogrzewanym,
podczas sezonu grzewczego nale¿y ustawiæ g³owicê na pozycjê
przeciwzamro¿eniow¹ oznaczon¹ , która odpowiada temperaturze
pomieszczenia nie ni¿szej ni¿ 5°C
Poza sezonem grzewczym najlepiej jest zostawiæ g³owicê w pozycji
5 lub zawór w pozycji ca³kowicie otwartej.
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Zabezpieczenie przeciw
kradzie¿y oraz przeciw
zmianie nastawy

Wersjê g³owicy posiadaj¹c¹
zabezpieczenie przeciw kradzie¿y
oraz zabezpieczenie przed zmian¹
nastawy tworzy siê poprzez dodanie
specjalnej obudowy (symbol 209000)
do korpusu g³owicy jak pokazano na
zdjêciu. Obudowê montuje siê za
pomoc¹ dwóch œrub ze specjaln¹
g³ówk¹, obs³ugiwanych jedynie
przez jeden rodzaj klucza
imbusowego (symbol 209001).

Po zamontowaniu dodatkowej obudowy s¹ dostêpne nastêpuj¹ce
funkcje:
regulacja bez ¿adnych ograniczeñ
regulacja z ograniczeniem nastawy
regulacja z blokad¹ nastawy

zabezpieczenie przeciwko kradzie¿y
zabezpieczenie przeciw kradzie¿y
i ograniczenie nastawy
zabezpieczenie przeciw kradzie¿y
i blokada nastawy

Ograniczenie nastawy
temperatury

1. Przekrêciæ g³owicê w pozycjê
ca³kowicie otwart¹ (poz. 5).
Odblokowaæ pierœcieñ odsuwaj¹c go
za pomoc¹ œrubokrêtu
w kierunku zaworu.

2. Przekrêciæ g³owicê w now¹ pozycjê
maksymalnego otwarcia (np. poz. 3)
i obróciæ pierœcieñ w kierunku
przeciwnym do obrotu wskazówek
zegara.

3. Zblokowaæ pierœcieñ z powrotem.
W tym momencie g³owicê mo¿na
ustawiaæ w pozycjach od temperatury
minimalnej (poz. 0), a¿ do
nastawionego maksimum.

Blokada nastawy
temperatury

1. Przekrêciæ g³owicê w pozycjê
ca³kowicie otwart¹ (poz. 5).
Odblokowaæ pierœcieñ odsuwaj¹c go
za pomoc¹ œrubokrêtu
w kierunku zaworu.

2. Przekrêciæ g³owicê w wybran¹
pozycjê zblokowanej temperatury
(np. poz. 3) i obróciæ pierœcieñ
w kierunku zgodnym z obrotem
wskazówek zegara.

3. Zblokowaæ pierœcieñ z powrotem.
W tym momencie g³owica pozostanie
zablokowana w nastawionym po³o¿eniu.

Usuwanie blokad i
ograniczeñ

1. Odblokowaæ pierœcieñ odsuwaj¹c
go za pomoc¹ œrubokrêtu
w kierunku zaworu.

2. Przekrêciæ g³owicê w pozycjê
ca³kowicie otwart¹ (poz. 5). i obróciæ
pierœcieñ w kierunku przeciwnym
do obrotu wskazówek zegara.
Strza³ki na g³owicy i na pierœcieniu
powinny siê pokryæ.

3. Zblokowaæ pierœcieñ z powrotem.
W tym momencie g³owica nie posiada
¿adnych ograniczeñ regulacyjnych.

Dane techniczne

Maksymalna temperatura otoczenia::
Skala regulacyjna:
Zakres regulacji temperatury:
Ochrona przeciwzamro¿eniowa:
D³ugoœæ kapilary (seria 201):

50°C
0-5
0 - 28°C
~ 7°C
2m

