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ALUMINIUM DESIGN RADIATORS

NAVODILA ZA MONTAŽO SPODNJEGA PRIKLJUČKA IN TERMOSTATSKE
GLAVE NA RADIATORSKI ČLEN M IN MV Z VGRAJENIM REGULACIJSKIM
VENTILOM

Dovod tople vode je vedno na zunanji
strani radiatorja !Priključek za enocevni

sistem ogrevanja

BY-PASS,
dušilni vijak

Za zaprtje radiatorja zavrtite
oba vijaka z zarezo za 90°
navznoter. BY-PASS ostane v
odprtem položaju.

POZOR !

Zamenjajte vložke poz.1
in 2, tako kot kaže skica.
Poz.1 se mora nahajati
na dovodni strani.
Poz.2 se mora nahajati
na povratnem vodu.

Aklimat termostatska glava z navojem
M30x1,5

Razmerja 0-5 na termostatski glavi
veljajo pri optimalni pogojih (pravilen
izračun ogrevalnih površin, normalne
izgube toplotne energije). Če stvarno
stanje odstopa od predpisanega, je
potrebno v praksi poiskati nova
razmerja.

Zaščitna kapa

Priključek za dvocevni
sistem ogrevanja

Regulacija s spodnjm priključkom za :
Enocevni sistem :
Dušilni vijak 4 je tovarniško prednastavljen, tako da :
65 % vode prepušča skozi by-pass,
35 % vode prepušča skozi radiator.

Za doseganje pravilne izmenjave toplote glede na velikost,
oziroma moč radiatorja, se dušilni vijak privije v desno, do
naslona in potem glede na diagram na novo nastavi (po
potrebi se odpre).

Primer: Dnevna soba: 2 obrata = 40% prepustnosti v radiatorju
Sanitarije (WC): 4,25 obrata = 20% prepustnost v radiatorju

Bolj ko je dušilni vijak 4 odvit, večji je pretok v by-passu in s tem pretok skozi radiator manjši. Dušilni vijak se
sme odpreti največ 6 obratov, ker v nasprotnem primeru lahko začne voda iztekati .V primeru potrebe po
demontaži radiatorja in zaprtju krogelnih ventilov, teče tokokrog naprej.

Dvocevni sistem :
Pri uporabi armatur v dvocevnem sistemu se dušilni vijak zapre do naslona (vrteti v desno), da zapremo by-
pass. Dušilni ventil ne zapre by-passa v celoti, tako da teče skozi minimalna količina vode, cca 40 l/h.
V dvocevni sistem lahko vgradimo armature z dušilnim vijakom, ter s tem omogočimo enakomerno
nastavljanje. V primeru, da se pojavijo, pri skoraj zaprtih termostatskih ventilih, piskajoči šumi, jih lahko z enim
polovičnim obratom dušilnega vijaka v levo odpravimo.
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Vrtljaji iz točke zaprto – vrteti v levo !
Diagram pretoka vode skozi radiator v
odvisnosti od lege dušilnega vijaka.


