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Multilux 4 – Zestaw
  

Zestaw termostatyczny do grzejników z dwupunktowym 

przyłączem w wersji kątowej i prostej z gwintem R1/2 i G3/4
Design-Edition

Zestaw Multilux 4 znajduje zastosowanie do grzejników z podłączeniem dolnym o rozstawie 50 mm 
jak np. do grzejników łazienkowych, uniwersalnych itp.

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie    Równoważenie i Regulacja    termostatyka  
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 Opis
 

 

Multilux 4 - Zestaw do instalacji dwururowych składa się z:
- Zaworu termostatycznego Multilux 4
- Adaptera do przyłączy grzejnikowych R1/2 i G3/4
- Zakończenia dla przyłącza G3/4,
- Obudowy, biała lub chromowana
- Głowicy termostatycznej DX, białej lub chromowanej
Multilux 4 jest wykonany z odpornego na korozję niklowanego brązu i daje możliwość montażu w 
wersji kątowej lub prostej. Istnieje możliwość zamontowania głowicy termostatycznej z lewej lub 
prawej strony (fabrycznie montowana z lewej). Przy montażu z prawej, wkładka termostatyczna 
musi być zamieniona stronami z wkładką odcinająco / regulacyjną.
Rozstaw osi przyłączy 50 mm z tolerancją ±1,0 mm. Kompensacja rozstawu osiowego za pomocą 
specjalnych nakrętek i giętkiego systemu uszczelek płaskich w celu montażu bez naprężeń.
Trzpień ze stali nierdzewnej jest wyposażony w podwójne uszczelki typu O-ring. Uszczelkę 
zewnętrzną i całą górną część termostatu można wymieniać pod ciśnieniem. Z grzybkiem 
odcinająco / regulacyjnym. Obsługa kluczem imbusowym 8 mm. Uszczelnienie trzpienia za 
pomocą oringów z EPDM. 
Podłączenie od strony rury G3/4 złączkami zaciskowymi dla rur z tworzywa, miedzianych, 
cienkościennych wielowarstwowych. Stosować tylko zalecane dla armatury HEIMEIER złączki 
zaciskowe (oznakowanie np. 15 THE).
Dopuszczalna temperatura pracy TB 120°C, z obudową TB 90°C. Dopuszczalne ciśnienie robocze PB 10 bar. 
Doskonały wygląd przy zastosowaniu dopasowanych obudów z białego i chromowanego tworzywa. 
Głowica termostatyczna DX z zamkniętym koszem i nieściśliwą cieczą, która wypełnia czujnik o wysokiej sile nastawczej, gwarantuje 
niezawodność. Minimalna histereza, optymalny czas zamykania gwarantują precyzyjną regulację.
Stabilna regulacja nawet z mniejszymi, wyliczonymi wahaniami zakresu regulacyjności (<1 K). Dostosowany do niemieckiej normy EnEV 
i/lub DIN V 4701-10. Zakres nastaw 1—5. Ochrona przeciwzamrożeniowa. Zakres temperatury 6°C do 28°C.
 

 Budowa
 

Multilux 4
Instalacja w wersji kątowej
 

Przekrój
 

 
• Biała lub chromowana obudowa z tworzywa do wersji 
  kątowej i prostej
• Elegancka głowica termostatyczna DX
• Nadaje się do montażu jako wersja prosta lub kątowa
• Wkładka termostatyczna oraz odcinająco/regulacyjna są 
  wymienne stronami
• Korpus z odpornego na korozję niklowanego brązu
• Podłączenia zasilania i powrotu mogą być z dowolnej 
  strony zależnie od umiejscowienia wkładek
• Odcięcie powrotu
• Uniwersalne przyłącza

1. R1/2 przyłącze grzejnikowe
2. G3/4 przyłącze grzejnikowe
3. G3/4 kołpak
4. Wkładka termostatyczna
5. Wkładka odcinająco/regulacyjna
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 Zastosowanie
 

Zestaw Multilux 4 jest stosowany do grzejników z podłączeniem dolnym w rozstawie 50 mm jak np. do grzejników 
łazienkowych, uniwersalnych itp. Stożek odcinająco/regulacyjny w zaworze termostatycznym Multilux 4 umożliwia wykonanie 
nastawy wstępnej na powrocie dzięki temu dostarczając odpowiednią ilość czynnika do grzejnika.
Multilux 4 umożliwia indywidualne odcięcie. Oznacza to, że prace malarskie lub konserwacyjne mogą być przeprowadzane 
bez przerywania pracy pozostałych grzejników.
Podłączenia zasilania i powrotu mogą być umieszczone z dowolnej strony. Dzięki temu możliwe jest uniknięcie 
krzyżowania się linii połączeń. Maksymalna dopuszczalna różnica ciśnień 200 mbar.
Zestaw Multilux 4 — jest odpowiedni dla uniwersalnych zastosowań dzięki jego opcjom połączeniowym dla połączeń 
grzejnikowych Rp1/2 oraz G3/4. Głowica termostatyczna może być zamontowana po lewej lub prawej stronie.
Aby zmienić montaż na prawą stronę, należy tylko zamienić wkładkę termostatyczną z wkładką odcinająco/regulacyjną.

Przykład zastosowania
Grzejnik łazienowy
 

Multilux 4 – Zestaw, biały RAL 9016
 

Multilux 4 – Zestaw, chromowany
 

Uwaga
– Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać dyrektywie VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania 
uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania. W przypadku instalacji przemysłowych lub zasilanych 
z sieci ciepłowniczej należy przestrzegać instrukcji VDTÜV i 1466/AGFW FW 510. Oleje mineralne, środki smarne zawierające 
oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku stosowania środków 
bezazotanowych zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego i propylenowego należy sprawdzić w 
dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych dodatków.
– Termostatyczne zawory grzejnikowe pasują do wszystkich głowic termostatycznych HEIMEIER i siłowników termicznych wzgl. 
elektromotorycznych. Optymalne wzajemne dopasowanie komponentów gwarantuje najwyższe bezpieczeństwo.
W przypadku stosowania siłowników innych producentów należy zwrócić uwagę na dopasowanie ich siły nastawczej w 
zakresie zamykania do termostatycznego zaworu grzejnikowego z grzybkiem zaworu z miękkim uszczelnieniem.

 Działanie
 

 

Odcięcie
Odkręć nakrętkę końcową. Odcięcie na powrocie w Multilux 4 jest wykonywane przy pomocy klucza 
imbusowego 8mm we wkładce odcinająco/ regulacyjnej.
Odcięcie na powrocie jest zamykane przez przekręcanie w kierunku przeciwnym do kierunku 
wskazówek zegara.
Zasilanie odcina się poprzez obrót kapturka zabezpieczającego wkładki termostatycznej w kierunku 
ruchu wskazówek zegara.

Nastawa wstępna
Zamknij powrót (zobacz odcięcie). Następnie wyreguluj na pożądaną nastawę przekręcając klucz 
imbusowy 8mm w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
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 Dane techniczne
 

 

Głowica termostatyczna wraz z Multilux 4
 

Odchyłka  
regulacyjna 
[K]

Wartość współczynnika kv w zależności od 
nastawy

Kvs Dopuszczalna 
temperatura 

pracy 

Dopuszcz.
ciśnienie
robocze

Dopuszcz. ciśnienie robocze przy 
której zawór pozostaje zamknięty 
Δp [bar]

 

0,5 0,75 1 1,5 2 3 max. 

 

 TB *) [°C]  PB [bar]

Głowica  
termost. 

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON

EMO T/NO
EMOtec/NO

1 0,22 0,26 0,28 0,30 0,31 0,32 0,32 1,03 120 10 1,0 2,7 3,5

2 0,27 0,33 0,40 0,49 0,54 0,59 0,60 1,03 120 10 1,0 2,7 3,5

 

*) z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C.

Przykład obliczeń
Szukane: 
Nastawa wstępna Multilux 4

Dane: 
Moc grzewcza Q = 700 W
Różnica temperatury Δt = 15 K (65/50°C)
Spadek ciśnienia ΔpV = 10 mbar

Wynik: 
Przepływ masowy m = Q / (c · Δt) = 700 / (1,163 · 15) = 40 kg/h
Nastawa wstępna z wykresu: 1
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 Produkty
 

Multilux 4 – set
Zestaw Multilux 4 składa się z:
— Zaworu termostatycznego Multilux 4
— R1/2 przyłącza do grzejnika
— G3/4 przyłącza do grzejnika
— Kołpaków G3/4
— Obudowy, biała RAL 9016
— Głowicy termostatycznej DX, biała 9016

 

 

 Nr artykułu
 

 

Biały RAL 9016 9690-27.000
Chromowany 9690-28.000

 

 Akcesoria
 

 

Złączka zaciskowa 
do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Do rur o grubości ścianki 0,8 -1 mm 
należy stosować tulejki rozporowe. 
Przestrzegać zaleceń producenta rur.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

12 3831-12.351
15 3831-15.351
16 3831-16.351
18 3831-18.351

 

 
 

Tulejka rozporowa 
Do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej o grubości ścianki do 1 mm. 

 

l Ø Rury Nr artykułu
   

25,0 12 1300-12.170
26,0 15 1300-15.170
26,3 16 1300-16.170
26,8 18 1300-18.170

 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej.
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Miękkie uszczelnienie.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

15 1313-15.351
18 1313-18.351

 

 
 

Złączka zaciskowa 
do rur z tworzywa. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

16x2 1331-16.351
 

 
 

Złączka zaciskowa 
do rur z wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany. 

 

Ø Rury Nr artykułu
  

14x2 1311-14.351
16x2 1311-16.351
17x2 1311-17.351
18x2 1311-18.351
20x2 1311-20.351
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Rozeta podwójna 
Dzielona osiowo, z tworzywa 
sztucznego, biała, do równych średnic 
rur, rozstaw osi 50 mm.
Całkowita wysokość maks. 31 mm.

 

 Nr artykułu
  

 0520-00.093
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

Pokrętło regulacyjne
do wszystkich korpusów zaworów 
termostatycznych HEIMEIER.

 

 Nr artykułu
  

biay RAL 9016 2001-00.325
chromowany 1303-10.325

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Wkładka termostatyczna 
Cześć zamienna

 

 Nr artykułu
  

 3850-02.300
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 Wymiary
 

R1/2 przyłącze grzejnikowe
 

 
 
 
G3/4 przyłącze grzejnikowe
 

1. Powierzchnia styku górnej krawędzi uszczelki

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.
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