Termostatická hlavica „Mini“ 9200
Termostatická hlavica „Mini“ 9200
Funkcia
Termostatická hlavica HERZ je automatický regulátor
priestorovej teploty, ktorý reguluje množstvo vody
pretekajúce telesom v závislosti na teplote v miestnosti.
Automatickým uzatváraním a otváraním ventilu
môžeme udržiavať v priestore konštantnú teplotu na
hodnote, ktorú sme si vopred zvolili na stupnici.
Termostatické hlavice HERZ nie sú náročné na údržbu.
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Uzatvorenie“0“ pri hlaviciach 1920030
Termostatický ventil je uzavretý a zároveň vyradená
z prevádzky protimrazová ochrana.
Tip na šetrenie
počas vetrania nastavte hlavicu do polohy „0“ alebo
„*“, inak bude reagovať na prúdiaci studený vzduch.
Miestnosť vetrajte intenzívne a krátko!
Letné nastavenie
Po skončení vykurovacej sezóny otočte hlavicu proti
smeru hodinových ručičiek, čím ju úplne otvoríte
a zamedzíte tým usádzaniu nečistôt na sedle ventilu.
Skryté ohraničenie alebo blokovanie

Odchýlky od týchto teplotných stupňov môžu závisieť
od spôsobu zabudovania do sústavy a jej parametrov.
Pokiaľ sústava nedosahuje požadované parametre,
obráťte sa na svojho inštalatéra resp. technika.
Maximálne nastavenie
Hlavicu 1 9200 30 otočiť proti smeru hodinových
ručičiek až na maximum, čo zodpovedá cca 30°C.
Hlavicu 1 9200 60 otočiť na označenie na stupnici „5“,
čo zodpovedá cca 28°C.
Komfortné nastavenie „3“
zodpovedá asi 20°C teploty v priestore a predstavuje
optimum medzi pohodou, šetrením energiou
a komfortom.

Premiestnením štiftov v spodnej časti hlavice môžeme
ohraničiť alebo blokovať rozsah spôsobom, ktorý nie je
viditeľný a prístupný nepovolaným osobám. V prípade
záujmu sa spojte so svojím inštalatérom resp.
technikom.
Zabezpečenie proti odcudzeniu
Ako zabezpečenie proti odcudzeniu slúži objímka so
strmeňmi, ktorá sa montuje na maticu na hlavici.
Objednávkové čísla:
Štifty
1 9551 02
Zabezp. proti odcudz.1 9552 03 (9200)
Zabezp. proti odcudz.1 9552 98 (9200H)
Univerzálny kľúč
1 6640 00

Protimrazová ochrana „*“
automaticky otvára ventil pri poklese teploty na 6°C,
čím zamedzuje zamrznutiu sústavy.
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