
PRIROČNIK ZA NAMESTITEV IN UPORABO

Delovanje

Varnostna naprava proti zmrzovanju preprečuje nastajanje ledu v 
tokokrogu aerotermalne toplotne črpalke, kar prepreči morebitne 
poškodbe na sami napravi in v ceveh.

Tehnične lastnosti

Telo:
Zapiralo:
Vzmeti:
Tesnila:
Priključki:

Zmogljivosti

Uporabljeni mediji:
Najvišji delovni tlak:
Območje delovne temperature:
Razpon temperature okolja:
Temperatura odpiranja:
Temperatura zapiranja:
Natančnost:

Namestitev

Ventil je potrebno namestiti navpično in s tem omogočiti pravilno in 
nemoteno odtekanje vode.

Ventili proti zmrzovanju morajo biti nameščeni v najhladnejšem delu 
naprave in stran od virov toplote, ki lahko povzročijo njihovo nepravilno 
delovanje.

Potrebno ga je namestiti najmanj 
15 cm od tal, tako morebitni led, 
ki nastane pod njim, vodi ne more 
preprečiti pravilnega odtekanja.

>15 cm

>15 cm

>15 cm

>15 cm

4) Prisotnost sifonov
Izogibati se je potrebno povezavi s 
sifoni.
Če je povezovalna cev v obliki sifona 
(kot prikazuje slika), to onemogoča 
praznjenje določenega dela cevi, kar 
lahko povzroči zmrzovanje. 

Redno vzdrževanje 

Z inbus ključem odviti vakuumski 
odklopnik in ga izvleči iz ventila.
Odviti čep pokrova, odstraniti 
zapiralo in ga očistiti.
Ponovno namestiti sestavne dele in 
priviti vakuumski odklopnik na telo 
ventila. 
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2) 

Če toplotna črpalka vsebuje oba 
priključka na spodnjem delu, je 
potrebna namestitev dveh ventilov 
proti zmrzovanju, vsakega na eni 
cevi. V nasprotnem primeru lahko 
voda ostaja v eni cevi, ta pa lahko 
zaradi tega zmrzne.

Toplotna črpalka s priključki 
spodaj

3) 

Če toplotna črpalka vsebuje 
priključke na zgornjem delu, cevi 
pa so postavljene kot na sliki, je 
potrebna namestitev dveh ventilov 
proti zmrzovanju, kar omogoči 
popolno praznjenje cevi.

Toplotna črpalka s priključki 
zgoraj

Ventil proti zmrzovanju
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>15 cm

1) 

Če toplotna črpalka vsebuje 
priključke kot na sliki, je dovolj 
namestitev enega samega ventila 
proti zmrzovanju, na spodnjo cev, 
kar omogoča praznjenje cevi.

Toplotna črpalka s priključki 
zgoraj/spodaj TOPLOTNA 
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medenina EN 12165 CW614N
medenina EN 12165 CW614N

nerjaveče jeklo
EPDM

1”

voda
10 bar

0÷65°C
-30÷60°C

3°C
4°C

±1°C


