Speciální nástroj „Demo-Bloc“
Návod k pouití

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.
Poruchy na termostatických ventilech otopných tìles bývají
èasto zpùsobeny cizími tìlísky (kulièky po svaøování, èásteèky
neèistoty atd.). Tím mùe být narušena funkce uzavírání
termostatických ventilù nebo se mùe poškodit tìsnìní
ventilové kuelky.
Nástroj Oventrop „Demo-Bloc“ umoòuje rychlou a jednoduchou výmìnu ventilových vloek za úèelem opravy
nebo vyèištìní bez vypouštìní vytápěcí soustavy.
Lze také bez problémù provést pøestavbu stávajících termostatických ventilù Oventrop na ventily s pøednastavením resp.
s omezením hodnoty kv.
Nástroj „Demo-Bloc“ je pouitelný pro všechny ventily Oventrop
konstrukèních øad „A“, „AV6“, „ADV6“, „AZ“, „F“, „RF“,
„RFV6“, „P“, „KT“, „PTB“, tøícestné pøestavbové ventily,
tøícestné obtokové ventily, „Hycocon ATZ, VTZ, ETZ, HTZ“ DN
15-25 (s výjimkou výr. è. 106 86 67) a „Cocon 2TZ“ DN 15.
118 80 51

výr. è.
Pøíslušenství:
Èistící korunka pro všechny ventily
Sada spojek pro výmìnu horního dílu
konstrukèní øady „HRV“

Oventrop „Demo-Bloc“ (M 30 x 1,5 / M 30 x 1,0)
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Po odstranìní termostatické hlavice
od ventilu lehce uvolnìte pøíslušným
nástrojem ventilovou vloku (M 30 x
1,5 SW 19 / M 30 x 1,0 SW 17). Potom
našroubujte „Demo-Bloc“ na ventil.

V úzkých výklencích otopných tìles
a obloení nejprve sešroubujte šroubení
(pøedsazení „Demo-Bloc “) s ventilem.

Šroubení sešroubujte pomocí nástroje
„Demo-Bloc“.
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Vøeteno nástroje „Demo-Bloc“ zasuòte,
a zøetelnì dosedne na ventilovou
vloku. Vyšroubujte ventilovou vloku
a vøeteno pomalu vytáhnìte a na doraz.

„Demo-Bloc“ uzavøete pomocí páèky
a malé mnoství vody nacházející
se v montáním pøístroji vypuste
vypouštìcím ventilem na spodní stranì.

Uvolnìte vnitøní uzavírací kryt nástroje
„Demo-Bloc“ a vyjmìte ventilovou vloku,
která se má vymìnit nebo vyèistit.
Montá se provede v opaèném poøadí.
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