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SA121, SA122, SA123, SA128, SA1219
Zespo³y termostatyczne RTBD
Instrukcja Obs³ugi

Uwaga

Przy monta¿u nale¿y przestrzegaæ obowi¹zuj¹cych
przepisów bezpieczeñstwa.
Urz¹dzenie mo¿e byæ stosowane w okrelonym przez
producenta zakresie temperatur.
Zastosowanie zespo³u termostatycznego do innych
celów ni¿ przewidziane przez producenta mo¿e byæ
grone dla zdrowia u¿ytkowników.
Produkt zawiera naftê, która jest ciecz¹ paln¹.

Zastosowanie

Zespo³y termostatyczne typu SA mog¹ byæ stosowane
wy³¹cznie z zaworami rgulatorów temperatury
bezporedniego dzia³ania prod. Spirax Sarco, zgodnie
z poni¿sz¹ tabel¹.
zespó³ term.
SA121
SA1219
SA128
SA122
SA123

zawory wspó³pracuj¹ce
dwudrogowe

DN15 do 80

trójdrogowe

DN20 do 50

trójdrogowe

DN80 i 100

dwudrogowe

DN15 do 25

trójdrogowe

DN20 i 25

dwudrogowe

DN15 do 25

trójdrogowe

DN20 i 25

dwudrogowe

DN15 do 80

trójdrogowe

DN20 do 50

Instalacja

Sprawdziæ, czy zespó³ termostatyczny przewidziany jest
do regulacji temperatury w wymaganym zakresie oraz
do wspó³pracy z zaworem regulacyjnym danego typu i
wielkoci.
Mo¿liwe sposoby zabudowy czujnika zespo³u
termostatycznego:
- bezporednio w ogrzewanym lub ch³odzonym
czynniku za pomoc¹ z³¹czki monta¿owej (nypel,
piercieñ uszczelniaj¹cy i nakrêtka). Nypel nale¿y
wkrêciæ w uprzednio przygotowan¹ w instalacji mufê o
odpowiednim gwincie, nastêpnie wprowadziæ czujnik z
piercieniem uszczelniaj¹cym i dokrêciæ nakrêtkê;
- w kieszeni monta¿owej wykonanej z metalu
(kieszeñ, piercieñ uszczelniaj¹cy, nakrêtka). Kieszeñ
nale¿y wkrêciæ w uprzednio przygotowan¹ w instalacji
mufê o odpowiednim gwincie, nastêpnie wprowadziæ
czujnik z piercieniem uszczelniaj¹cym i dokrêciæ
nakrêtkê. Wskazane jest aby przestrzeñ pomiêdzy
czujnikiem a kieszeni¹ wype³niæ np. olejem w celu
poprawienia przewodnictwa cieplnego.
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Rys. 1. Dobrze !

Rys. 2. le !

- w kieszeni monta¿owej wykonanej ze szk³a za
pomoc¹ uchwytu i gumowej zatyczki;
- na cianie w uchwycie do monta¿u naciennego;
- w kanale wentylacyjnym za pomoc¹ p³ytki
monta¿owej, nypla, piercienia uszczelniaj¹cego i
nakrêtki.
Nakrêtka powoduje dociniêcie piercienia do
powierzchni czujnika.
Nale¿y uwa¿aæ aby nie uszkodziæ piercienia
uszczelniaj¹cego przez zbyt silne dokrêcenie nakrêtki.
Bardzo istotne jest, aby ca³a powierzchnia czujnika
zespo³u termostatycznego by³a zanurzona w medium,
którego temperatura ma byæ regulowana.
(Patrz rys. 1 i rys. 2)
W wiêkszoci przypadków, w celu zabezpieczenia
czujnika przed korozyjnym wp³ywem medium oraz dla
umo¿liwienia demonta¿u czujnika bez koniecznoci
opró¿niania instalacji, stosuje siê kieszeñ monta¿ow¹.
Uwaga
W instalacji, gdzie czujnik jest zanurzony bezporednio
w medium, którego temperatura ma byæ regulowana,
czyjnik nie mo¿e mieæ kontaktu z rtêci¹ i solami
amonowymi.
Powy¿szy warunek dotyczy zarówno sytuacji
zanurzenia czujnika, jak i jego kontaktu z ewentualnymi
bryzgami wymienionych cieczy.
Zadajnik zespo³u termostatycznego nie mo¿e
znajdowaæ siê w otoczeniu o temperaturze
przekraczaj¹cej 50°C.
Kapilara ³¹cz¹ca czujnik z si³ownikiem (zamocowanym
na zaworze) powinna byæ zabezpieczona przed
uszkodzeniem mechanicznym. Nale¿y unikaæ ostrych
za³amañ przy wykonywaniu ³uków.
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Zawór regulacyjny nale¿y montowaæ na
poziomym odcinku ruroci¹gu trzpieniem
skierowanym do do³u. W tej pozycji zaworu
nale¿y przykrêciæ si³ownik zespo³u
termostatycznego.

zawór

zadajnik

si³ownik

czujnik

Nastawianie temperatury zadanej

Zadajnik (Rys. 4) umo¿liwia nastawienie temperatury
w przewidzianym dla danego zespo³u termostatycznego
zakresie.
Obracaj¹c pokrêt³em zadajnika w kierunku zgodnym z
ruchem wskazówek zegara obni¿amy temperaturê,
obracaj¹c w kierunku przeciwnym zwiêkszamy
temperaturê.
Dla zabezpieczenia przed zmian¹ nastawy, mo¿na
zdj¹æ z pokrêt³a zadajnika czarny plastikowy ko³pak,
pod którym znajduje siê ruba imbusowa 3 mm. Po
wykrêceniu tej ruby pokrêt³o zadajnika mo¿e obracaæ
siê swobodnie, bez zmiany nastawy temperatury.

kapilara
Rys.3. Zespó³ termostatyczny - zasada monta¿u

Rozruch

Zespó³ termostatyczny dostarczany jest z nastawion¹
maksymaln¹ temperatur¹ dla danego zakresu.
Nale¿y nastawiæ wymagan¹ temperaturê poprzez
pokrêcanie pokrêt³em zadajnika: zgodnie z ruchem
wskazówek zegara - jeli zmniejszamy nastawê, lub
przeciwnie do ruchu wskazówek zegara - jeli
zwiêkszamy nastawê.
Po ustabilizowaniu temperatury regulowanej nale¿y
porównaæ wskazania termometru zainstalowanego
w pobli¿u czujnika z wartoci¹ zadan¹ i ewentualnie
dokonaæ korekty nastawienia.
Po uzyskaniu po¿¹danej temperatury mo¿na
dostosowaæ wskazania na skali zadajnika do
temperatury zmierzonej termometrem.
W tym celu nale¿y:
1. Poluzowaæ rubê imbusow¹ 1,5 mm pod pokrêt³em
zadajnika, nastêpnie ustawiæ ruchom¹ skalê na wartoci
rzeczywistej temperatury.
2. Lekko dokrêciæ rubê mocuj¹c¹ ruchom¹ skalê aby
unieruchomiæ j¹ we w³aciwym po³o¿eniu.

Konserwacja

Zespó³ termostatyczny jest urz¹dzeniem hermetycznie
zamkniêtym i nie wymaga konserwacji.
W przypadku uszkodzenia lub normalnego zu¿ycia
eksploatacyjnego zespó³ termostatyczny nale¿y
wymieniæ.

Rys. 4. Zadajnik
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