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Thermolux
Zawór termostatyczny do regulacji temperatury
w pomieszczeniu i oszcz´dzania energii.
Opis u˝ytkowania
Opis

Dzia∏anie

Obni˝enie temp.
na noc

Wskaênik
nastawy

od kreski
do kreski
ok. 1 °C




kierunek kr´cenia „cieplej”









od cyfry
do cyfry
ok. 4 °C

Monta˝ zaworu termostatycznego mo˝e byç
przeprowadzony wy∏àcznie przez instalatora (patrz
wskazówki monta˝owe).

Mo˝liwe jest dokonanie przez instalatora ogrzniczenia
lub zablokowania temperatury nastawionej na zaworze
termostatycznym.

Wskazówki monta˝owe

Nastawnik zdalny

Czujnik wbudowany i zdalny

W przypadku zastosowania konwektora pod∏ogowego
(grzejnik wbudowany w pod∏og´) lub zas∏oni´cia g∏owicy
termostatycznej przez meble lub inne przedmioty,
powinno zainstalowaç si´ nastawnik zdalny.

Zawór termostatyczny z wbudowanym czujnikiem nie
mo˝e byç os∏oni´ty kotarà, obudowà grzejnika, nie mo˝e
byç tak˝e montowany w wàskich wn´kach lub w pozycji
pionowej. W takich przypadkach konieczny jest monta˝
g∏owicy z czujnikiem zdalnym.

3
3

4

Wa˝ne wskazówki

5

G∏owica
termostatyczna

4

Zacisk ogrzniczajàcy
temperatur´
(w wykonaniu fabrycznym
umieszczony obok cyfry 5)

5

kierunek kr´cenia „ch∏odniej”

Zawory termostatyczne firmy Heimeier sà
automatycznymi, samoczynnymi regulatorami
temperatury wewn´trznej w pomieszczeniach.
Zbudowane sà z g∏owicy termostatycznej  i korpusu
zaworu . Wraz ze wzrostem temperatury
w pomieszczeniu np. na skutek dzia∏ania promieni
s∏onecznych, nast´puje rozszerzenie si´ cieczy
w czujniku temperatury .
Mieszek falisty  kurczy si´ i poprzez trzpieƒ  d∏awi
dop∏yw wody do grzejnika. Przy spadku temperatury
proces ten przebiega odwrotnie.

Czyszczenie
G∏owica termostatyczna mo˝e byç oczyszczona tylko
ciep∏à wodà z dodatkiem ∏agodnych Êrodków czyszczàcych.

- konwektor
- prawid∏owo

- êle

Stanowczo odradza si´ stosowania Êrodków Êciernych
i rozpuszczalników!

W przypadku problemów lub ewentualnych usterek prosz´
zwróciç si´ do instalatora (patrz stempel na opakowaniu).

czujnik
zdalny

11.01 PL

- prawid∏owo

- pod∏oga

- zabudowa
podokienna

Wszystkie g∏owice termostatyczne firmy Heimeier
cechowane sà w klimatyzowanym pomieszczeniu
pozbawionym wp∏ywu zak∏óceƒ zewn´trznych.
W szczególnych przypadkach ˝àdana temperatura
w pomieszczeniu mo˝e zostaç osiàgni´ta dopiero po
nastawieniu na innà cyfr´. Nie ma to jednak wp∏ywu
na dok∏adnoÊç regulacji i zu˝ycie energii. Instalacje
grzewcze sà z regu∏y tak wykonane, ˝e wy˝sze
temperatury (cyfry 4 i 5) sà przewa˝nie nieosiàgalne.
Dotyczy to szczególnie instalacji z temperaturà
zasilania regulowanà w zale˝noÊci od pogody.

Konserwacja i serwis
Zawory termostatyczne nie wymagajà zasadniczo ˝adnej
dodatkowej konserwacji.

pod∏ogowy

- êle

1820-27.483 Zmiany techniczne zastrze˝one
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Thermolux
Zawór termostatyczny do regulacji temperatury
w pomieszczeniu i oszcz´dzania energii.
Opis u˝ytkowania
Zalecane temperatury komfortu
Poni˝sze temperatury sà zalecane dla poszczególnych
pomieszczeƒ przy przestrzeganiu zasad ekonomicznego
ogrzewania.
Temp. pomieszczenia ok.

Czujnik wbudowany i zdalny






Zawór termostatyczny z wbudowanym czujnikiem nie
mo˝e byç os∏oni´ty kotarà, obudowà grzejnika, nie mo˝e
byç tak˝e montowany w wàskich wn´kach lub w pozycji
pionowej. W takich przypadkach konieczny jest monta˝
g∏owicy z czujnikiem zdalnym.

Rodzaj pomieszczenia

28 ° C

Basen *

24 ° C

¸azienka

22 ° C

Gabinet do pracy
i pokój dla dzieci
Pokój mieszkalny
i jadalnia
Kuchnia, korytarz

3

4

5

Cyfra

Wskazówki monta˝owe

Dzia∏anie

20 ° C

2

18 ° C
16 ° C

1

14 ° C
12 ° C

Sypialnia, pomieszczenie
dla hobby
Obni˝enie nocne
Klatka schodowa,
wiatro∏ap

6° C
Zabezpieczenie przed
zamarzni´ciem
* Gdyby w pomieszczeniu z basenem
wymagane by∏y jeszcze wy˝sze temperatury
do nabycia jest specjalna g∏owica
termostatyczna o zakresie temp. 15°C - 35°C.







Zawory termostatyczne firmy Heimeier sà
automatycznymi, samoczynnymi regulatorami
temperatury wewn´trznej w pomieszczeniach.
Zbudowane sà z g∏owicy termostatycznej  i korpusu
zaworu . Wraz ze wzrostem temperatury
w pomieszczeniu np. na skutek dzia∏ania promieni
s∏onecznych, nast´puje rozszerzenie si´ cieczy
w czujniku temperatury .
Mieszek falisty  kurczy si´ i poprzez trzpieƒ  d∏awi
dop∏yw wody do grzejnika. Przy spadku temperatury
proces ten przebiega odwrotnie.

Wa˝ne wskazówki

Zabezpieczenie
przed zamarzni´ciem

Monta˝ zaworu termostatycznego mo˝e byç
przeprowadzony wy∏àcznie przez instalatora (patrz
wskazówki monta˝owe).

Je˝eli majà Paƒstwo zamiar opuÊciç zimà na d∏u˝szy czas
mieszkanie, to nale˝y g∏owic´ termostatycznà przekr´ciç
a˝ do po∏o˝enia zabezpieczajàcego przed zamarzni´ciem
(max. w prawo).

Mo˝liwe jest dokonanie przez instalatora ogrzniczenia
lub zablokowania temperatury nastawionej na zaworze
termostatycznym.

Czyszczenie
G∏owica termostatyczna mo˝e byç oczyszczona tylko ciep∏à
wodà z dodatkiem ∏agodnych Êrodków czyszczàcych.
Stanowczo odradza si´ stosowania Êrodków Êciernych i
rozpuszczalników!

Konserwacja i serwis
Zawory termostatyczne nie wymagajà zasadniczo ˝adnej
dodatkowej konserwacji.
W przypadku problemów lub ewentualnych usterek prosz´
zwróciç si´ do instalatora (patrz stempel na opakowaniu).

Gwarantuje to, ˝e przy dzia∏ajàcym systemie ogrzewania,
temperatura w pomieszczeniach nie spadnie poni˝ej 6°C,
a tym samym instalacja zabezpieczona jest przed szkodami
z powodu zamarzni´cia.
Zabezpieczenie przed zamarzni´ciem powinno zostaç
nastawione zimà równie˝ w przypadku nie korzystania z
pomieszczenia.

Prawid∏owe wietrzenie
Wietrzenia nie nale˝y dokonywaç w celu zmiany
temperatury w pomieszczeniu, lecz s∏u˝yç ma ono
jedynie do wymiany zu˝ytego powietrza na powietrze
bogate w tlen.

- prawid∏owo

- êle

czujnik
zdalny

- prawid∏owo

- êle

Oszcz´dzanie przez
wykorzystanie bezp∏atnego
ciep∏a obcego
èród∏ami obcego ciep∏a sà np. lampy, nas∏onecznienie,
urzàdzenia elektryczne, osoby znajdujàce si´
w pomieszczeniu itd.
Obce cia∏o oddzia∏ywuje na temperatur´
pomieszczenia i tym samym na zawór termostatyczny.
Je˝eli doprowadzone do pomieszczenia obce ciep∏o
spowoduje wzrost temperatury w pomieszczeniu powy˝ej
nastawy na g∏owicy termostatycznej, to zawór
termostatyczny zamknie dop∏yw wody do grzejnika
i grzejnik ostygnie.

Dane techniczne
Zakres nastaw 6°C do 28°C
Zabezpieczenie przed zamarzni´ciem przy 6°C
Maksymalna temperatura otoczenia czujnika 50°C
sprawdzony i certyfikowany wg DIN EN 215

Wietrzenie powinno trwaç krótko, ale byç intensywne, tzn.
okna nale˝y otwieraç szeroko lecz na krótko, przy czym
g∏owic´ termostatycznà nale˝y przekr´ciç w prawo do
po∏o˝enia „zabezpieczenie przed zamarzni´ciem”.
Po zakoƒczniu wietrzenia z ∏atwoÊcià znajdziecie Paƒstwo
poprzednie nastawienie temperatury dzi´ki zastosowaniu
zacisku ograniczajàcego temperatur´.

Drukowane na papierze bez zawartoÊci chloru.

