
Tekniset tiedot:

Rakennepaine 1 MPa (10 bar)
Käyttölämpötila max + 120°C
Jakosuhde: Vesivirran jakosuhde kiinteä 35 % patterille
Kytkentä 15 mm puserrusliittimin
Raaka-aine erikoismessinki, sinkinkadonkestävä
Väliputki ø 12 mm kupari

L=510 mm soveltuu 600 mm patterille Iyhentämättä
Kumitiivisteet EPDM-kumia
Sulku 6k-12 mm kuusiokoloavaimella
Käyttö soveltuu vakiopattereille alakytkentään

Venttiiliyhdistelmä 462 001 toimitetaan ilman termostaattiosaa ja liittimiä.

Varaosat

Nimike Nro

1 Tiivisteholkki 116 944
2 O-rengas 13,3 X 2,4 418 341
3 Karapesäke 438 795
4 Sisäosa 469 080

1- ja 2-PUTKIJÄRJESTELMÄ,
PATTERIVENTTIILIYHDISTELMÄ nro 462 001
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1- ja 2-PUTKIJÄRJESTELMÄ,
Patteriventtiiliyhdistelmä

2

3

1

2-putkijärjestelmä:

– Kierrä kytkentärungon päässä oleva
hattumutteri (3) auki.

– Kierrä rungon sisällä oleva 6k-3 avainvälinen
pienempi kara (2) sisäänpäin kunnes se
pysähtyy vasten tiivistepintaa.

– Kierrä 6k-12 avainvälinen isompi kara (1)
ulospäin kunnes sen ulompi pää on rungon
päädyn tasalla. Tässä asennossa koko
vesivirta kiertää patterin kautta. Kiinnitä
hattumutteri tiivisteineen.

Kytkettäessä patteri irti verkostosta:

– Kierrä kytkentärungon päässä oleva
hattumutteri (3) auki.

– Kierrä rungon sisällä oleva 6k-3 avainvälinen
pienempi kara (2) ulospäin vasten
lukitusrengasta.

– Kierrä 6k-12 avainvälinen isompi kara
sisäänpäin, kunnes se pysähtyy  vasten
tiivistepintaa. Tällöin veden paluu
patterilta on suljettu ja vesivirta ohittaa
patterin.

– Kiinnitä hattumutteri tiivisteineen.

Muutos takaisin 1-putkijärjestelmän
venttiiliksi:

– Kierrä kytkentärungon päässä oleva
hattumutteri (3) auki.

– Kierrä rungon sisällä oleva 6k-12 avainvälinen
isompi kara (1) ulospäin, kunnes sen ulompi
pää on rungonpäädyn tasalla ja tämän
sisällä oleva 6k-3 avainvälinen pienempi kara
(2) ulospäin vasten lukitusrengasta. Tällöin
venttiili on täysin auki ja jakosuhde on 35/65.

– Kiinnitä hattumutteri tiivisteineen.
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Patteriventtiili toimitetaan tehtaalta valmiiksi säädettynä
1-putkijärjestelmän venttiiliksi.
Muutettaessa patteriventtiili toimimaan 2-putkiventtiilinä toimitaan allaolevan ohjeen mukaisesti:
HUOMI
Molemmat karat on oltava joko auki- tai kiinni-asennossa. Niillä ei säädetä virtaamia eikä jako-
suhdetta!
2-putkiventtiilinä säätö tehdään, ylärungon esisäätöosalla.



Tekniska data:

Konstruktionstryck 1 Mpa (10 bar)
Brukstemperatur max + 120 ºC
Fördelningsförhållande vattenflödets fördelningsförhållande konstant 35 % för batteri
Koppling med 15 mm presskoppling
Råmaterial specialmässing, avzinkningsbeständig
Distansrör í 12 mm koppar

L = 510 mm passar 600 mm batteri utan avkortning
Gummitätningar EPDM-gummi
Avstängning med 6k - 12 mm sexkantnyckel
Användning passar underkoppling i standardbatterier

Ventilkombinationen 462 001 levereras utan termostatdel och kopplingar.

Reservdelar:

Namn Nr

1 Tätningsbox 116 944
2 O-ring 13,3 x 2,4 418 341
3 Spindelhus 438 795
4 Innerdel 469 080

1- OCH 2-RÖRSYSTEM,
BATTERIVENTILKOMBINATION nr 462 001
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