AERCAL
Automaatne õhutusventiil
radiaatoritele
seeria 504

Otstarve
Välise ujukiga automaatsed õhutusventiilid on ette
nähtud vee kuumutamisel eralduva ja radiaatori
ülaosas koguneva õhu eemaldamiseks, mis takistab
normaalset soojusedastust ning tekitab müra ja
korrosiooni süsteemis.
Antud õhutusventiil sobib paigalduseks igat tüüpi
soojuskiirgurile malmradiatoritest kuni õhukeste
paneelradiaatoriteni. Kõik mudelid on varustatud
hügroskoopilise kaitsekorgiga.

Tootevalik
Seeria 504 Automaatne õhutusventiil radiaatoritele, kroomitud, hügroskoopilise kaitsekorgiga

1/2", 3/4", 1” parem ja
vasak keere

Tehniline kirjeldus

Mõõdud:

Materjalid:
korpus ja kaas:
ujuk:
obturaatori vars:
vedru:
tihendid:
hügroskoopilise
kaitsekorgi tihend:
hügroskoopilise
kaitsekorgi kettad:
keskkond:
glükooli max. osakaal:
max. töörõhk:
max. õhutusrõhk:
max. töötemperatuur:
keermesühendused:

pronks EN 12165 CW617N kroom
PP
pronks EN 12164 CW614N
roostevaba teras
EPDM
NBR
tselluloosi kiud
vesi, glükooli lahused
30%
10 bar
2,5 bar
100°C
1/2", 3/4", 1” VK parem ja vasak

°
C

Toimimise põhiimõte

Voolu graafik
Õhu vool (süsteemi täitmisel)

Õh
humullide kogunemine ventiiili korpuses põ
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langemise ja sellega ka obturaatori avanemisse. See nähtus
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uni vee rõhk jääb väiksemakss max. õhutusrõhust.

Paiggaldus
Ven
ntiil tuleb alati paigaldada
verikaalses asendis.
Hüggroskoopiline kaitsekork
k
peaab olema tugevvalt suletud
süstteemi toimimise ajal.
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Hoolldamine
Kui vesi
v sisaldab mustust, mis ohustab süsteem
mi veatut
toimimist, saab ven
ntiili kontrollida järgmiselt:
a) isoleeri radiaato
or ülejäänud sü
üsteemist sulgeedes selle
mostaat‐ ja sulggeventiilid;
term
b) keeera lahti õhuttusventiili kaass koos O‐rõnga tihendiga,
vajad
dusel puhasta ujuk ja muud osad
o
mustusest ning sulge
kaas koos tihendigaa tugevalt.
Õhuttusventiil on ko
onstrueeritud selliselt, et eelkirjeldatud
kontrolli saab läbi viia
v ilma vee leekketa.

