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Príklad použitia v sanitárnych rozvodoch

Termostatickú hlavicu R462L je možné použiť aj v sanitárnych systémoch 
na snímanie a kontrolu teploty vody v bojlery.

Alternatívna verzia
R462L1

s upchávkou 1/2”

R462L2

s jímkou Rozmery jímky:
- závit 1/2“
- celková dĺžka jímky 115 
mm
- priemer jímky 14 mm

Charakteristika
Slúži k termostatickej regulácii teploty teplej úžitkovej vody alebo teploty 
vody zmiešavacích rozdeľovačov ovládaním termostatického ventilu 
hlavicou s oddeleným snímačom, ktorý sníma teplotu. Prepojenie medzi 
hlavicou nasadenou na ventil a snímačom je riešené kapilárou. Hlavica sa 
nasadí na ventil plytkými zárezmi na výstupky ventilu a potom je potrebné 
skrutkovačom stiahnuť objímku. Snímač sa vloží do jímky.

Technické údaje
Termostatická hlavica R462L podmienky:
• Max. teplota vody 110 °C
• Teplotný rozsah nastavenia: 20÷70 °C
• Max. tlak: 10 bar
• Max. diferenčný tlak: 3/8” a 1/2”   1,4 bar
                                         3/4”  0,7  bar
                                         1”     0,4  bar

Príklad aplikácie

Termostatická hlavica R462L môže byť použitá v zmiešaných systémoch 
s rôznymi teplotami média a to v kolektoroch R557, kde plní funkciu 
udržiavania nastavenej teploty média pre nízkoteplotný systém.

Zablokovanie hlavice
Hlavica môže byť uvedená do požadovanej kalibračnej polohy a potom 
zablokovaná pomocou R445A.
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Ďalšie informácie
nájdete na www.giacomini.sk alebo kontaktujte technické oddelenie: +421 41 7645 223   info@giacomini.sk
Tento prospekt má informatívnu hodnotu. Firma Giacomini si vyhradzje právo kedykoľvek a bez predchádzajúcich upozornení previesť zmeny na tu uvedený produkt z technických alebo 
obchodných dôvodov. Informácie obsiahnuté v tomto technickom prospekte nezbavujú užívateľa povinnosti prísne dodržiavať existujúce platné normy a predpisy. Reprodukovanie, a to i 
čiastočné, je zakázané bez predchádzajúceho písomného povolenia výrobcu. Výrobca: Giacomini S.p.A., Via per Alzo, 39 - 28017, San Maurizio d”Opaglio (NO), Taliansko
Dovozca pre SR: Giacomini Slovakia s.r.o., Dolné Rudiny 1, 010 91 Žilina.


