
Zastosowanie

   

TERMOVAR - zespó³ zaworów s³u¿¹cy do szybkiego wprowadzenia kot³a 

w zakres temperatury pracy , oraz kontrolowania prawid³owej temperatury 

wody grzewczej podczas spalania. Kocio³ szybko osi¹gnie temperaturê 

dziêki zamontowanej pompie ³aduj¹cej. Nast¹pi cyrkulacja wody kot³owej 

poprzez zespól zaworów ³aduj¹cych oraz kocio³ do momentu osi¹gniêcia 

temperatury otwarcia termostatu. Po otwarciu termostatu urz¹dzenie 

pobieraæ bêdzie zimn¹ wodê z dolnej czêœci bufora Ubytek zimnej wody 

w buforze bêdzie uzupe³niany ciep³¹ wod¹ poczynaj¹c od jego górnej

czêœci. Uzyskuje siê przez to odpowiednie zabezpieczenie i optymaln¹ 

pracê bufora. 

TERMOVAR zawiera:

1. Termostatyczny zawór ³aduj¹cy 

2. Zawór d³awi¹cy

3. Zawór zwrotny 

4. Pompa cyrkulacyjna 

5. 3 termometry

6. 3 zawory kulowe 

DANE TECHNICZNE

Napiêcie zasilania

Pobór  mocy

Max. temperatura  

Max. ciœnienie     

Temperatura otwarcia

230 VAC  50 Hz

45 W

110°C

0,6 Mpa    

45°C . 55°C , 61°C , 

72°C  lub  80°C
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Noin 40 cm
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1. Rozpalanie

Pompa cyrkulacyjna jest poprzez termostat zamontowany w kotle 

za³¹czana natychmiast po osi¹gniêciu przez kocio³ temperatury pracy, 

natomiast wy³¹cza siê w momencie kiedy w kotle wypali siê paliwo 

i spada temperatura. Woda grzewcza cyrkuluje pomiêdzy zespo³em 

zaworów ³aduj¹cych , a kot³em co powoduje szybkie podwy¿szanie 

temperatury w kotle.

2. £adowanie

Przy odpowiedniej temperaturze wody grzewczej cyrkuluj¹cej pomiêdzy 

kot³em a zespo³em zaworów ³aduj¹cych nastêpuje otwarcie elementu 

termostatycznego ( patrz rysunek ).

Element termostatyczny otwiera siê przy 61/72/80°C * i miesza wodê 

powrotn¹ ze zbiornika akumulacyjnego , która przep³ywa do kot³a , 

gdzie zostaje podgrzana. Taka sama iloœæ podgrzanej wody wp³ywa 

do zbiornika akumulacyjnego. Szybkoœæ podgrzewania wody zale¿y 

od wydajnoœci i temperatury kot³a. Przy temperaturze 73/84/92°C * 

element termostatyczny jest ca³kowicie otwarty. Jednym z elementów

zespo³u zaworów ³aduj¹cych jest zawór d³awi¹cy , który przy otwieraniu 

zaworu termostatycznego zostaje przymykany ( patrz rysunek ).

Przy 67/78/86°C * rozpoczyna siê d³awienie przep³ywu gor¹cej wody 

z kot³a przez urz¹dzenie ³aduj¹ce a przyspiesza przep³yw wody powrotnej 

ze zbiornika akumulacyjnego. Przy 73/84/92°C * zawór d³awi¹cy jest 

ca³kowicie zamkniêty , ca³y strumieñ wody wychodz¹cej z kot³a kierowany

jest do instalacji grzewczej i zbiornika akumulacyjnego.

*- zale¿y od temperatury otwarcia

temperatura

termostatu

 °C

otwarcie

termostatu 

% 

zamkniêcie zaworu

d³awi¹cego

% 

67/72/80

63/74/82

65/76/84

67/78/86

69/80/88

71/82/90

73/84/92

0

16

33

50

67

83

100

0

0

0

0

35

70

100

3. Praca

Element termostatyczny jest ca³kowicie otwarty , zawór d³awi¹cy 

ca³kowicie zamkniêty. Pompa cyrkulacyjna sch³adza kocio³ i ³aduje 

zbiornik akumulacyjny.

4. Cyrkulacja grawitacyjna

Przy zaniku zasilania lub uszkodzeniu pompy otwiera siê automatycznie 

zawór klapowy.

Model S jest dostarczany bez zaworu zwrotnego.
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