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Návod na pou�ití BVTS

Aplikace

Technické údaje

Materiály

Termostatický ventil pro chladící smyèku typu BVTS je
navr�ený k ochranì kotlù na biomasu.
Chrání pøed pøehøíváním tím, �e odvádí vodu ze zdroje tepla
nebo kondenzaèní smyèky.
Pøi nadmìrnì vysokých teplotách mù�e ventil BVTS také
zabránit zpìtnému hoøení paliva v zásobníku, a to tím, �e
zalije palivo vodou.

Média: Voda
Max. provozní tlak: 10 bar
Teplota médií: 5 a� 110°C
Poèáteèní teplota: 95°C (nemìnné)
Hystereze: 6°C
Teplota prostøedí: 0 a� 125°C
Prùtok: 2,4 m /hod pøi min.

hydrodynamickém
tlaku 1 bar

Velikost pøipojení: trubkový závit G 3/4
ISO228

Délka kapilární trubice: 1,3m nebo 4m

Tìleso ventilu a jiné kovové èásti: kovaná mosaz
Pru�ina: nerez ocel
Senzor a kapilární trubice: mìï
Pláš� kapilární trubice: ocel
Senzorová jímka: mosaz
O-krou�ky a tìsnící vlo�ky: EPDM
Ruèní tlaèítko: POM

3

Instalace

Pouze chladicí zaøízení:

Údr�ba

Instalace ventilu BVTS na kotel s bezpeènostním výmìníkem
tepla (obr. 2A).
Instalace ventilu BVTS na zaøízení se zpìtným hoøením
(obr. 2B).

Pøed instalací ventilu systém propláchnìte, aby v nìm
nezùstaly �ádné neèistoty, které by se mohly usadit na sedle
ventilu a zpùsobit tak poruchu.
Nezapomeòte nad ventil nainstalovat filtr (obr. 3).

Senzor lze namontovat do jakékoli pozice. Pøesvìdète se, �e
se senzor kontrolované èásti dotýká celý. Šipka na tìlese
ventilu ukazuje smìr toku.
Pøi instalaci ventilu se pøesvìdète, �e je správnì umístìný.

Po instalaci ventilu zahøáním systému zkontrolujete, zda
ventil pracuje správnì.

Kvalifikovaný pracovník by mìl jednou za rok zkontrolovat,
zda ventil pracuje správnì. Kontrola fungování se provádí
ruènì, a to stiskem èerveného tlaèítka, které otevírá prùtok
na ventilu.

Termostatický ventil typu BVTS

Obr. 1 Obr. 2 Obr. 3

Filtr
Danfoss
BVTS

Odtok

Pøívod vody
max. 10 bar

Max. utahovací moment senzorové jímky je 30 Nm.
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Zjišťování závad provozu ventilu BVTS 
 
 
 
Porucha:                      Ventil BVTS nezavírá, propouští vodu 
Pravděpodobná příčina Náprava 
Nečistota v sedle ventilu, 
naplavení nečistot do 
ventilu ze systému 

Vždy propláchněte systém před instalací ventilu 
Vždy instalujte filtr na vodu před ventilem 

 
 
 
 
Porucha:                      Ventil BVTS je nefunkční, nereaguje na změnu teploty 
Pravděpodobná příčina Náprava 
Poškozená kapilára 
v ochranné armovací 
trubici 

Vyměňte ventil, sensory nemohou plnit funkci otevření a 
zavření ventilu 

 
 
 
 
Porucha:                      Ventil BVTS otevírá při jiné teplotě než udává výrobce 
Pravděpodobná příčina Náprava 
Poškození továrního 
nastavení ventilu 

Vyměňte ventil, ventil je fixně nastaven výrobcem, pokud 
je nastavení uživatelem pozměněno, poškozeno – ventil 
nebude otevírat při teplotě garantované výrobcem 

 
 
 
 
Porucha:                      Při montáži jímky došlo k jejímu poškození 
Pravděpodobná příčina Náprava 
Při utahování byl použit 
příliš vysoký utahovací 
moment 

Vyměňte jímku, max. utahovací moment senzorové jímky 
je 30 Nm 

 


