4.2 Control temperaturi

VENTIL TERMIC DE SIGURANÞÃ TSK

Ventilul termic de siguranþã TSK pentru
cazane pe combustibil solid conform EN
12828 cu capacitate maximã de încãlzire de 80.000 kcal.
Constã într-o supapã cu carcasã de alaMþ ÒFILETÒINTERIORÒ'ÒğiÒLAÒAMBELEÒCAPETE Ò
OÒVALVþÒĔIÒSONDþÒ'ÒĎi
Capilarul (l = 1300 mm) este protejat de
un tub flexibil din metal. Unitatea este
conectatã la evacuarea apei din echipamentul de încãlzire sau la admisia apei
în schimbãtorul de cãldurã.
Dacã temperatura depãºeºte 95°C, se
deschide supapa ºi furnizeazã apa rece
pentru a preveni ca sistemul de încãlzire
sã depãºeascã temperatura maximã de
operare.

Date tehnice
Presiune de lucru

max. 10 bar

Temperaturã maximã
a sondei

130°C

Temperaturã maximã
a ventilului

110°C

Temperaturã de deschidere

95°C

#APACITATEÒLAÒª#ÒĔIÒÒ
3700 kg/h
đÒPÒDEÒÒBARÒ
Filet racord ventil

XÒ'ÒğiÒINTERIOR

Filet racord sondã

2ÒĎiÒEXTERIOR

Imersie sondã

200 mm

Lungime capilar sondã

1.300 mm

Carcasã

alamã

Date tehnice
Încãrcarea pe lanþ

100 pânã la 800 g

Lungimea lanþului

1,2 m

Imersia termostatului

53 mm

Domeniu de reglaj

30°C la 90°C

Domeniu de temperaturã
Mediul înconjurãtor
maxim

70°C pe buton
de reglaj

Apã maxim

115°C

Materiale

Regulatorul de tiraj FR1 regleazã cantitatea de aer de combustie în cazanele
pe combustibil solid.
Temperatura apei din cazan se determinã cu termostatul integrat în regulator.
Termostatul este conectat printr-o pârghie ºi un lanþ de clapeta de admisie aer.
În funcþie de temperatura apei din cazan
clapeta se închide ºi se deschide pentru
a regla admisia de aer.
Temperatura doritã în cazan se regleazã
simplu cu ajutorul butonului de reglaj.

a Montaj vertical

Carcasã buton reglaj

plastic

Teacã imersie

alamã

Braþ, lanþ

oþel zincat

Program complet pentru
“mãsurarea ºi controlul temperaturii”

b Montaj orizontal

• Termometre

1 Temperatura prea micã

• Termostate pentru reglaj
temperaturã

2 Temperatura prea mare

• Termostate de
siguranþã

3 Lanþ
4 Aer

Accesorii pentru instalaþii

REGULATOR PENTRU
CONTROLUL ARDERII FR1

04

• Termostate cu
carcasã

5 Clapetã de admisie aer
6 Cazan

Produs

Cod

VE

Preþ euro

Ventil termic de siguranþã TSK

42370

10

83,50

Regulator pentru controlul arderii FR1

42294

10

33,50
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