
Zastosowanie
Do uruchamiania i wy³¹czania pompy ³aduj¹cej pomiêdzy 
kot³em a zbiornikiem cyrkulacyjnym. Termostat w rurze 
kominowej uruchamia pompê w momencie, gdy po 
rozpoczêciu opalania podnosi siê temperatura
w rurze kominowej.
Odpowiednie ustawienie to ok. 50 -120°C.
Kiedy ogieñ wygaœnie, pompa wy³¹cza siê zaraz po 
ostygniêciu rury kominowej. Niskie ustawienie zapobiega
podgrzewaniu wody po zakoñczeniu opalania kot³a, je¿eli 
kocio³ ma siln¹ wyœció³kê ¿arow¹.

Zalety
Zawór cyrkulacji grawitacyjnej stanowi¹cy wyposa¿enie 
kot³ów opalanych drewnem powoduje, ¿e zimna woda nie
ch³odzi dna kot³a przy rozpoczêciu opalania.
Kocio³ szybciej osi¹ga temperaturê robocz¹.
Kiedy ogieñ wygasa, pompa wy³¹cza siê w krótkim czasie, 
co wp³ywa na oszczêdnoœæ energii.
W przypadku termostatu wodnego, który uruchamia pompê 
³aduj¹c¹ przy temp. 80°C, dzia³anie urz¹dzenia jest
nastêpuj¹ce - je¿eli zarówno kocio³ i zbiornik akumulacyjny 
zostan¹ nagrzane do 90°C:
Pompa nie wy³¹czy siê, dopóki ca³y zbiornik i kocio³ nie 
ostygn¹ do ok. 75°C ze wzglêdu na ró¿nicê temperatur w
termostacie. Na skutek tego uwarstwienie zbiornika ulega 
zniszczeniu, co powoduje, ¿e czêœæ energii zgromadzonej
w wodzie pomiêdzy 75 a 90°C (= oko³o 30% zgromadzonej 
energii) bezproduktywnie znika w kominie.

Dane techniczne:

Termostat pojedynczy 50-300

 
D³ugoœæ czujnika 75 mm.
Œrednica czujnika 5 mm.

°C
do monta¿u na zewn¹trz rury kominowej.
Przewód kapilarny o d³ugoœci 1,5 m.

Dane elektryczne:

Napiêcie rezystorowe

Napiêcie indukcyjne

16 A przy 250V
10 A przy 380V

5 A przy 250V
1 A przy 380V
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TERMOVAR termostat spalin

Monta¿ i pod³¹czenie 

Plastikowa kapsu³a termostatu powinna zostaæ zamontowana w taki sposób, aby nie uleg³a uszkodzeniu na skutek
ciep³a promieniuj¹cego z gor¹cych powierzchni. Dobrze jest zamontowaæ termostat blisko wy³¹cznika pr¹du, tak aby 
skróciæ drogê przewodów elektrycznych.
Przy pod³¹czaniu kot³a bez cyrkulacji grawitacyjnej nale¿y zamontowaæ termostat wodny. Pozwala to zapobiec gotowaniu 
w kotle na resztkach ¿aru oraz dzia³a jako dodatkowe zabezpieczenie. Termostat ten powinien byæ ustawiony na temp. 
90-95°C.

Monta¿ czujnika termicznego
Czujnik termiczny montuje siê na zewn¹trz rury kominowej za pomoc¹ do³¹czonych czêœci 
Monta¿owych. Czujnika nie nale¿y niczym izolowaæ od zewn¹trz.

W przypadku kot³ów, w których wystêpuje ryzyko temperatury na czujniku
powy¿ej 300°C (najczêœciej w przypadku kot³ów wysokotemperaturowych),
czujnik nale¿y zamontowaæ na spodzie rury kominowej przy u¿yciu podk³adki
dystansowej. Nigdy nie instaluj niezabezpieczonego czujnika bezpoœrednio w

Uwaga! Ogrzewanie przy otwartej zasuwie mo¿e spowodowaæ wzrost temperatury
spalin do 600-700°C.
W przypadku kot³ów o niskich temperaturach spalin, czujnik nale¿y zamontowaæ
z boku lub w górnej czêœci rury kominowej bez u¿ycia podk³adki dystansowej.
Rada! W przypadku kot³ów kuchennych z ukryt¹ rur¹ kominow¹ nale¿y zamontowaæ ruchom¹ gilzê z ³atwo 
dostêpnym wylotem. Monta¿ musi nast¹piæ przed wmurowaniem rury kominowej. Pozwoli to póŸniej zak³adaæ i 
zdejmowaæ czujnik bez koniecznoœci naruszania / demonta¿u kot³a. Przewód kapilarny nale¿y zamontowaæ w taki 
sposób, aby nie uleg³ uszkodzeniu podczas czyszczenia komina.

Warunki gwarancji:  Maksymalna temperatura przy czujniku = 300°C

Pod³¹czenie urz¹dzenia w uk³adzie CO bez 
cyrkulacji grawitacyjnej 

Pod³¹czenie urz¹dzenia w uk³adzie CO  
z cyrkulacj¹ grawitacyjn¹ 
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