Termostatické ventily
Termostatické hlavice „Uni LH“ a „Uni LD“
Návod pro odborné topenáøe

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.
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Všeobecné pokyny
Termostatické ventily otopných tìles regulují teplotu místnosti
zmìnou prùtoku otopné vody. Vzhledem k tomu, e èasto
není tøeba mnoho tepla (pøedevším v pøechodných obdobích)
a termostatické hlavice otvírají ventily jen málo, mohou pøi velkých
rozdílech tlakù vznikat rušivé zvuky, které jsou vyvolané proudìním. Aby se zabránilo tìmto zvukùm, je tøeba pouít zaøízení
pro úpravu diferenèního tlaku, napøíklad nastavitelná obìhová
èerpadla, ruènì nastavitelná obtoková vedení, regulátory diferenèního tlaku nebo pøepouštìcí ventily diferenèního tlaku.
Doporuèuje se pøizpùsobit výstupní teplotu rozdílným venkovním
teplotám, nejlépe pomocí ekvitermnì øízené regulace výstupní
teploty.
Další informace naleznete v èásti „Návod pro uivatele“ a v datových listech „Termostatické hlavice“ a „Termostatické ventily“.
Montá ventilu
Ventil otopného tìlesa je tøeba instalovat tak, aby byla termostatická hlavice situována vodorovnì a bylo zajištìno, aby
kolem ní dobøe cirkuloval vzduch v místnosti. Pokud to stavební
podmínky nedovolují, pouije se termostatická hlavice
s oddìleným èidlem nebo s dálkovým ovládáním. Pøíslušné
kapiláry pøitom nesmí být ohnuty nebo stlaèeny.
Ventil otopného tìlesa se namontuje na pøívodu k otopnému
tìlesu s prùtokem ve smìru šipky.
U nepájených potrubních pøípojek (šroubení se svìrným
kroukem) se dodává závit šroubení a svìrný krouek mírnì
naolejovaný. Nepouívejte ádné pøídavné tuhé mazivo! Talíø
ventilu z EPDM nesmí v ádném pøípadì pøijít do styku s olejem
nebo tukem, protoe materiál EPDM vùèi nim není odolný.
Použijí se šroubení se svěrným kroužkem pro termostatickou
hlavici s připojením vnitřního závitu (možné pouze u světlostí
DN 10, DN 15 a DN 20), k zajištění perfektní těsnosti mezi
potrubím a termostatickým ventilem, se musí použít „Ofix“
šroubení se svěrným kroužkem .
Smí se pouít pouze originální šroubení se svìrným kroukem
Oventrop.

Trubky je tøeba zkrátit na správnou délku a ohnout
do poadovaného úhlu. Konce trubek musí být nepoškozené
a bez otøepù. Ve spojení s tenkostìnnými a mìkkými trubkami
je vhodné pouívat opìrná pouzdra. Opìrné pouzdro pak
vyztuuje trubku a dodá jí nutné vnitøní zesílení, aby se pak
mohlo provést dostateèné utaení. U trubek se svaøovanými švy
však nelze opìrná pouzdra pouívat. Je bezpodmíneènì nutné
dodrovat doporuèení výrobce potrubí. Pøípadnì je tøeba
provést praktickou zkoušku.
Pro vícevrstvé potrubí „Copipe“ firmy Oventrop se pouívá
speciální šroubení „Cofit S“. Je tøeba dodrovat montání
návod, který je pøiloený k tìmto šroubením.
Provozní médium by mělo odpovídat všeobecnému stavu
technického vědění (např. VDI 2035 – Zabránění škodám
v teplovodních otopných zařízeních).
Potrubí a otopná tìlesa dobøe propláchnìte, aby se zamezilo
funkèním poruchám, zpùsobeným svaøovacími kulièkami
a neèistotami.
Pøi pøestavbì starších otopných zaøízení by se mìlo do kadého
ventilu otopného tìlesa namontovat sítko z umìlé hmoty
na zachycení neèistot.
Termostatická hlavice se montuje teprve po skonèení všech
stavebních prácí. Ventil můe být bìhem stavebních prací
opatøen šroubovým krytem. Šroubový kryt se ale nesmí
pouívat k dlouhodobému uzavírání ventilu proti volné atmosféøe
(napø. u demontovaného otopného tìlesa). V takovém pøípadì
se musí výstup ventilu zajistit kovovým uzávìrem.
Montá termostatické hlavice
Pro snadnou montá termostatické hlavice je nutno otoènou
hlavici nastavit do maximální moné otevøené polohy
(oznaèení „5“). V této poloze lze pøipojovací matici („Uni LH“)
nebo svìrné pøipojení („Uni LD“) termostatické hlavice upevnit
jednoduše na tìleso ventilu.
Termostatickou hlavici vyrovnejte tak, aby znaèka ukazovala
smìrem nahoru. V této poloze upevnìte a pevnì utáhnìte
pøipojovací matici, ale nepouívejte násilí.
Význam symbolù a èíslic na termostatické hlavici:
Pøipojovací matice u „Uni LH“,
resp. u svìrné spojení „Uni LD“
Hmatatelná pomùcka
pro nastavení
Znaèka nastavení
Dílek
Smìr otáèení „tepleji“
Základní nastavení „3“, cca 20 °C
Smìr otáèení „chladnìji“
Èíselná znaèka
Hmatatelná pomùcka
pro nastavení - znaèka
pro zrakovì postiené
Otoèná hlavice
Memo-kotouè

Opìrné pouzdro

Šroubení se svìrným
kroukem
pøed utaením
Svìrný
krouek

Pøítlaèný šroub

Izolaci trubky
odstraòte dostateènì
daleko

Deformace trubky
po utaení
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0 = Úplné uzavøení.
Tento symbol naleznete pouze na pøíslušnì
vybavených termostatických hlavicích.
= Symbol ochrany proti mrazu,
pøi tomto nastavení se
termostatické ventily otevøou automaticky, pokud
prostorová teplota klesne pod 7 °C.
1 = cca 12 °C
2 = cca 16 °C
3 = cca 20 °C
4 = cca 24 °C
5 = cca 28 °C

}

Dílky mezi
èislicemi 2 – 4 odpovídají
vdy zmìnì prostorové teploty
o cca 1 °C.
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Termostatické ventily
Termostatické hlavice „Uni LH“ a „Uni LD“
Omezení rozsahu nastavení
Rozsah nastavení termostatické hlavice se mùe libovolnì
regulovat smìrem nahoru a dolù pomocí zarážek umístìných
na otoèné hlavici. Zarážky se mohou zasouvat jen dovnitø
otoèné hlavice. Dvì lamely jedné zarážky se pøitom musí vdy
zasunout do dvou dráek vnitøního rastrování.
Pøíklad: Omezení nastavení na spodní poadovanou hodnotu
16 °C (èíselná znaèka „2“) a horní poadovanou hodnotu 24 °C
(èíselná znaèka „4“) (napø. obývací místnost, domy s peèovatelskou slubou).

Obrázek 5: Pro horní omezení
rozsahu nastavení, napø.
na èíselné znaèce „4“ (odpovídá cca 24 °C), se zasune
druhá zarážka do polohy
jedné dráky za èíselnou
znaèkou „4“. (Dráka pøímo
proti èíslici „4“ zùstává tedy
volná.)

Obrázek 1: Hlavici stáhnìte
pomocí nástroje (výr. è. 198
91 00) nebo kolíkem, napø.
tlaèítkem kulièkového pera.
Kolík pøitom zasuòte do demontáního otvoru na spodní
stranì termostatické hlavice.
Otoèením hlavice do polohy uzavírání se tato snadno
uvolní (viz obr. 16)
1

5

Znaèka nastavení
Seøizovací znaèka

Obrázek 6: Otoènou hlavici nasaïte tak, aby èíselná
znaèka „3“ na hlavici leela
naproti znaèce nastavení.

Obrázek 2: Po staení ruèní
hlavice: otáèejte úchyt èidla
doleva, dokud seøizovací
znaèka (záøez resp. bílá èára)
nezaène ukazovat na znaèku
nastavení.

Úchyt èidla
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Obrázek 7: Zatlaète silnì
pìstí nebo udeøte na hlavici,
a zapadne. Rozsah nastavení
termostatické hlavice je nyní
omezen. Nyní lze nastavovat
jen hodnoty mezi èíselnými
znaèkami „2“ a „4“ (cca 16 °C
- 24 °C).

Obrázek 3: Uvnitø otoèné
hlavice jsou dvì zarážky
v „zaparkované poloze“, jak
je vyobrazeno. Musí se vysunout smìrem ven. (V pøípadì
e je nepouijeme, se mohou
samozøejmì vrátit do této
„parkovací polohy“.)
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Obrázek 4: Pro spodní omezení rozsahu nastavení, napø.
na èíselné znaèce „2“ (odpovídá cca 16 °C), se zasune
jedna zarážka tak, jak je znázornìno, do dráky pøed
èíselnou znaèkou „2“ (Dráka
pøímo proti èíslici „2“ zùstává
tedy volná.)
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Termostatické ventily
Termostatické hlavice „Uni LH“ a „Uni LD“

Seøizování:
Termostatická hlavice je z výroby dodávána seøízena
na 20 °C = èíselná znaèka „3“. Pokud by se seøízení z výroby
zmìnilo, je moné ho obnovit následovnì:

Blokování nastavení
Aby se zabránilo pøípadnému pøestavení poadované hodnoty
neoprávnìnými osobami, mùe se jakákoliv nastavená hodnota
termostatické hlavice blokovat. Pøíklad: Blokování nastavené
hodnoty na èíselné znaèce „2“. (To odpovídá cca 16 °C, napø.
pro chodby, lonice). Za tímto úèelem se musí nejprve uvolnit
otoèná hlavice tak, jak je to popsáno na obr. 1, a seøizovací
znaèení (záøez nebo bílá èára) dle obrázku 2 ukazuje
na znaèku nastavení.

Obrázek 12: Ke staení otoèné hlavice pouijte nástroj
(výr. è. 1989100), nebo vhodný kolík, napø. tlaèítko kulièkového pera, který zasuòte
do demontáního otvoru
na spodní stranì termostatické hlavice. Otoèením ruèní
hlavice doprava a do polohy
uzavírání se otoèná hlavice
lehce uvolní.

Obrázek 8: Otoèná hlavice
se nyní volnì nasadí tak, e
èíselná znaèka „3“ leí proti
znaèce nastavení.
12

Obrázek 13: Stáhnìte otoènou
hlavici. Úchyt èidla zašroubujte otoèením doprava a na
doraz do spodního dílu a pak
otáèejte smìrem doleva tak
dlouho, a oznaèení seøízení
(záøez resp. bílá èára) ukazuje
na znaèku nastavení.
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Obrázek 9: Hlavici souèasnì
lehce stlaète a otoète na èíselnou znaèku „2“. Otoènou hlavici opìt sejmìte. (Seøizovací
znaèka na úchytu èidla je nyní
pøetoèeno doprava.)

9

14

Obrázek 10: Dvì zarážky
uvnitø otoèné hlavice vyjmìte
podle popisu na obr. 3
a zasuòte je tak, aby vdy
jedna dráka byla pøed nebo
za èíselnou znaèkou „2“.
(Dráka pøímo proti èíslici „2“
zùstává tedy volná.)
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Obrázek 11: Otoènou hlavici
nasuòte tak, aby se èíselná
znaèka „2“ nacházela proti
znaèce nastavení. Nastavení
je nyní blokováno v poloze
„2“ (cca 16 °C). Potom silnì
zatlaète nebo udeøte pìstí
na otoènou hlavici, a zapadne.
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Obrázek 14: Pokud by mìl
být úchyt èidla zcela vysunut
ze spodního dílu, musíte pøi
opìtovném zašroubování
vzhledem k dvouchodovému
upevòovacímu závitu dávat
pozor na to, aby se úchyt
nasadil do správného zaèátku
závitu. Po provedeném seøízení musí být vzdálenost mezi
spodním dílem a úchytem
èidla cca 6 mm.
Obrázek 15: Hlavici opìt
nasaïte tak, aby èíselná
znaèka „3“ na hlavici leela
proti znaèce nastavení. Pìstí
silnì zatlaète nebo udeøte na
otoènou hlavici, a zapadne.
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Zrušení omezení nebo blokování
Pokud je rozsah nastavení pomocí zarážek omezen nebo
blokován, nedá se ruèní hlavice stáhnout tak, jak je to znázornìno na obrázku 1 nebo 12. Pro tento pøípad platí následující:
Obrázek 16 : Blokovaná nastavená hodnot a : Na otoènou
hlavici nasaïte nástroj (výr.
è. 198 91 00) tak, aby jedna
lamela zasáhla do dráky
pøed a jedna lamela do
dráky za znaèkou nastavení.
Nástroj zasuòte ve smìru
šipky a tím se zarážka uvolní.
Odstraòte nástroj.
Omezené rozmezí nastavení:
ruèní hlavici otoète na spodní
16
resp. horní mezní hodnotu
nastaveného rozsahu.
Nástroj nasuòte na hlavici tak, aby jedna lamela zasáhla do
dráky pøed a druhá lamela do dráky za znaèkou nastavení.
Nástroj zasuòte ve smìru šipky a tím se zarážka uvolní. Odstraòte
nástroj. Nyní je mono hlavici uvolnit tak, jak je to znázornìno
na obr. 1. Odstraòte zarážku a umístìte ji do nové polohy.
1.2-3

1

Termostatické ventily
Termostatické hlavice „Uni LH“ a „Uni LD“

Výmìna ucpávky

Termostatický ventil nereguluje:

Odšroubujte termostatickou hlavici od ventilu. Ucpávku vyšroubujte klíèem SW 14. Voda nevytéká, protoe ventil má další
tìsnìní. Našroubujte novou šroubovou ucpávku (výr. è. 101 75 01)
a dotáhnìte klíèem. Termostatickou hlavici opìt našroubujte.

13. Termostatická hlavice není pevnì našroubovaná na ventilu.

Ucpávková matice

14. Kapilára oddìleného èidla se zlomila nebo je stlaèená.
Pouijte novou termostatickou hlavici. Pozor pøi upevòování
kapiláry!
15. Pøi pouití sítka na zachycení neèistot: Není zanesené?
Vymontujte ventil, propláchnìte potrubí, sítko vyèistìte
a znovu namontujte.
16. Vzduch znemoòuje cirkulaci v otopném tìlese.
Odvzdušnìte.
17. Vzduch znemoòuje cirkulaci ve stoupaèce. Na vhodném
místì namontujte automatický odvzdušòovací ventil.
18. Ventilová vloka byla deformovaná, napø. neodbornou
pøedmontáí ve svìráku. Namontujte nový ventil.
19. Termostatická hlavice byla neodborným zásahem pøestavěna. Termostatickou hlavici znovu seøiïte (viz. strana 3).
Ventil nelze uzavøít:

Upozornìní:
Neplatí pro konstrukèní øady „AV6“, „ADV6“ a „RFV6“.

Likvidace:
Při lividaci se termostatická hlavice nesmí poškodit, jinak
hrozí únik tekutiny z čidla. Termostat patří do zvláštního
odpadu. Vymontované/poškozené termostaty vraťte výrobci
Oventrop, kde se postarají o jejich odbornou likvidaci.

Návod pro odstranìní poruchy
Poadovaná teplota není dosaena, resp. udrována:
11. Výstupní teplota je nastavena pøíliš nízko.
12. Není zapojeno obìhové èerpadlo.
13. Obìhové èerpadlo nebo výstupní teplota je ovládána jiným
elektrickým prostorovým termostatem.
14. Výkon èerpadla je nastaven pøíliš nízko.
15. Smìr prùtoku èerpadlem je nesprávný.
16. Stoupaèka topení je pøíliš silnì pøiškrcena, resp. uzavøena.
17. U samotíného vytápění se musí pøípadnì dodateènì
namontovat obìhové èerpadlo. U samotíného vytápìní
se velmi èasto objevuje vzduch v soustavì.
18. Otopné tìleso je zakryto záclonou, obloením apod.
Pouijte termostatickou hlavici s oddìleným èidlem.
19. Teplota na termostatické hlavici se silnì odchyluje
od prostorové teploty v dùsledku špatného umístìní
otopného tìlesa. Pouijte termostatickou hlavici s oddìleným
èidlem.

20. Ve vìtšinì pøípadù to lze vysvìtlit pevnými èásteèkami
neèistoty v oblasti ventilového talíøe, napø. kulièkami
po svaøování, èásteèkami rzi. Tato cizí tìlíska lze èasto
odstranit nìkolika pohyby ventilovým vøetenem. Za tím
úèelem je nutno pøedem odšroubovat termostatickou
hlavici z ventilu.
Ventilovou vloku je nutno vymìnit, pokud byl ventilový
talíø poškozen v dùsledku násilných pokusů o uzavøení.
Výmìna ventilové vloky se mùe provádìt bez vypouštìní
otopného zaøízení pomocí speciálního montáního nástroje
„Demo-Bloc“, který byl vyvinut speciálnì pro tyto úèely.
Pokud se vyèištìní tímto zpùsobem nepodaøí, musí se
ventilová vloka po vypuštìní zaøízení vyšroubovat
a cizí tìlesa se musí z ventilu odstranit resp. se musí
vymìnit ventil.
21. Reaguje ochrana proti mrazu. Symbol
odpovídá
prostorové teplotì cca 7 °C. Proto se ventil otevøe, jakmile
klesne teplota pod tuto hodnotu napø. pøi vìtrání.
22. Termostatická hlavice je vadná a musí se vymìnit. Napøed
ale vyzkoušejte, zda není pøíèinou zneèištìní nebo zda
nebylo porušené nastavení. Našroubujte novou termostatickou
hlavici a starou vrate dodavateli. Bìhem záruèní lhùty bude
bezplatnì opravena nebo vymìnìna.
Ventil je smìrem ven netìsný:
23. Šroub ucpávky se uvolnil. Dotáhnìte ho.
24. O-krouek v tìsnícím šroubu ucpávky je poškozen.
Vymìòte tìsnící šroub ucpávky. Zaøízení není nutné
vypouštìt (viz. výše).
25. Uvolnila se ventilová vloka. Dotáhnìte ji. Eventuelně
pouijte novou vloku (viz. bod 20).
Ventil vibruje:
26. Zde došlo jednoznaènì k zámìnì pøívodu a zpáteèky.

10. Oddìlené èidlo je špatnì umístìno. Nejlepší pozice je ve
výšce cca 1m.

Vyskytuje se hluk zpùsobený proudìním:

11. Bylo zvoleno pøíliš malé otopné tìleso ve vztahu k místnosti.

27. Je moné sníit tlak èerpadla (diferenèní tlak)?

12. Pokud je poadovaná teplota dosaena teprve pøi vyšším
nastavení termostatické hlavice, je tøeba termostatickou
hlavici znovu nastavit (pokud je to poadováno).

S dalšími otázkami se, prosím, obrate pøímo na výrobce.

Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 1
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