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Zawór ró¿nicowy ZR marki TECH-POL
Instrukcja obslugi
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Zastosowanie:
Zawór kulowy ZR przeznaczony jest do montazu w instalacji centralnego ogrzewania z
wymuszonym obiegiem wody - pompa obiegowa. Jego zadaniem jest zabezpieczenie
instalacji i pompy przed uszkodzeniem na skutek przegrzania i cisnienia, które moze
wystapic, gdy pompa przestanie wymuszac obieg. Podczas pracy pompy zawór
pozostaje zamkniety. Z chwila przerwania pracy pompy np. w skutek zaniku napiecia,
zawór otwiera sie samoczynnie, umozliwiajac grawitacyjny obieg wody.
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Montaz:
Krócce zaworu zaopatrzone sa w gwint rurowy. Zawór montuje sie w glówna nic
rurociagu, pomiedzy miejscami zamocowania pompy. Zawór moze pracowac w pozycji
pionowej i poziomej na wyjsciu, a takze w pionie i poziomie na wejsciu do kotla. Strzalki
wykonane na korpusie zaworu musza byc zgodne z kierunkiem obiegu wody w
instalacji. Zawór róznicowy ZR spelnia równiez funkcje srubunku.
Gwarancja:
Producent TECHMET udziela gwarancji na sprawne dzialanie zaworu zgodnie z
instrukcja w ciagu 24 miesiecy od daty zakupu. Gwarancja obejmuje tylko wady
powstale z powodu zlej konstrukcji, nieodpowiednich materialów lub nienalezytego
wykonania. Wszystkie naprawy w okresie gwarancyjnym moga byc wykonywane tylko
u wytwórcy. Odpowiedzialnoœæ producenta ogranicza siê TYLKO i WY£¥CZNIE do
naprawy lub wymiany wadliwego produktu na wolny od wad.
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Parametry techniczne:
PRODUKT
o
o
- teperatura pracy 0 - 90 C, chwilowa 110 C
- cisnienie nominalne 4,0 bar, cisnienie dopuszczalne 4,0 bar,
- cisnienie otwarcia zaworu przy obiegu grawitacyjnym 0,001-0,005 bar,
- przekrój nominalny przeplywu przez zawór 99%,
- poziom halasu w trakcie cyklu pracy do 25 dB
- Aprobata Techniczna ITB AT-15-9066/2013
- Krajowa Deklaracja Zgodnoœci nr 1/2015 z dnia 01.01.2015 roku
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UWAGA!
Wyrób prawnie strzezony w Urzedzie Patentowym RP. Zawory róznicowe ZR
naszej produkcji opatrzone sa trwalym znakiem TP. Dodatkowo, nakretka
posiada zabezpieczenie w postaci naklejki z oznaczeniem producenta oraz
unikalnym kodem kreskowym.
Producent / Zak³ad produkcyjny:

Producer / Production facility:
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