
Použití
PozoR - Nenahrazuje pajístný ventíl!
BezpečnóstnIVeninjé Úičé ně kot|ů ústředniho vytápění proti přehřáti' V tě|ese Venti]u
je Vypouštěcí a dopouštěcí ventiI ovládaný termostatickým č|enem. Při dosažení |imitni tep|oty se
současně otevírá Vypouštěcí a dopouŠtěcí Venti|, to znamená' Že do kot|e proudí studená voda
a zároveň se odpouští horká Voda z kot|e' Při poklesu tep|oty pod |imitni se současně uzavie
Vypouštěcí a doupouštěcí Venti|'

Technická chařakteristika
otevírací tep|ota (|imitnÍ)|
l\,4aximá|ní tepIota:
Maximá|nít|ak na straně kot|eI
l\,4aximá|ní t|ak na straně vodyI
Nominá|ní průtok př i  ̂  p 1 bar|

Instalace
InstaIaci smí provádět pouze odborně způsobi|á
osoba' Pro spráVnou funkci termostatického
dvoucestného bezpečnostního ventiIu (dáie
jen DBV) je nul.e dodžet předepsané
podmínky proJeho Ins|a|acia dodrŽet označení
směrů prŮtokLr vyznačených na tě|e Venti|u'
Bezpečnostní venti| se vŽdy montuje do
výstupního potrubí kot|e nebo přÍmo na kotel
v místě horní čásli kot|e, kde ohřátá Voda
opouští kotel a je dopravována do topného
systému' Při insta|aci ventiIu DBV je nutné
zkonho|ovat' zóa pouŽiý %. nátrubek' ktený
múŽe být jak v potrubí tak na kotli' zajistí po
insta]aci DBV úp|né ponoření termostatického
č|enu Venti|u' Po namontování do nátrubku se
V místě ' ,c ' '  (obr1) př ipoji odpadni potrubi, Ve
ktérém bude do odpadu odtékat horká voda
z kot|e' V místě ,,A'. (obr'1) se př ipojí d|e (obr2)

100'c (+0'C -5'C)
120"C
4 Dal
6 bar
1,90 m3/hod

Rozmě]ové schéma
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příVod chIadící Vody, která po uvedeníventiIu do provozu zajistí och|azení kot|e. Na příVodu ch|adící
Vody musí být namontován Íi|tr pro zachycení mechanických nečistot' V místě ''B', (obr1) se připojí
potrubi' které se dIe (obr.2) zavede do zpátečky iopného systému v b|ízkosti kot|e'

Bezpečnostní venti| DBV je možno montovat do sv]s|é po|ohy a dá|e do Vodorovné po|ohy, Při
umístěnído Vodorovné po|ohyje nutno Výstup horké Vody,,c'. do odpadu (obr' , l) z kot|e umístit tak,
aby směřova| do|Ú k zemi'
Bezpečnostní VentiIse nesmí namontovat h|avou VentiIu do|Ů|
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P]avideIná údržba
Kontro|a 1X za 1 rok otočit h|avou bezpečnostniho venti|u,
usazené Ve VentiIU' Vyčistit Í|tr na vstupu ch|adící Vody'
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