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PŘEKLAD Z ITALSKÉHO DO ČESKÉHO JAZYKA  

 

 

VALVOLE TERMOSTATIZZABILI 

 

Manopola protezione da cantiere 
 
La serie di valvole termostatizzabili Giacotech con manopola di protezione da cantiere č 
particolarmente indicata per i montaggi ove si 
prevede l’installazione di teste termostatiche o attuatori elettrotermici per il controllo della temperatura 
ambiente, finalizzato al mantenimento 
di condizioni di comfort oltre alla ottimizzazione dei consumi. La protezione da cantiere consente 
comunque di parazializzare la portata 
della valvola. Ruotando il cappuccio rosso in senso antiorario per la sua apertura e viceversa in senso 
orario per la sua chiusura. A rotazioni 
del cappuccio rosso pari a 36° corrispondono variazioni di temperatura pari a 1°C. 
La protezione con cappuccio chiuso a fondo consente inoltre di superare pressioni statiche di 10 bar 
con impianto spento. Si consiglia 
in ogni caso di effettuare prove di tenuta in pressione dell’impianto solo dopo aver collegato i corpi 
scaldanti onde evitare, in caso di 
danneggiamenti accorsi al meccanismo, di provocare allagamenti. 
Dati tecnici 
• Fluidi: acqua calda 
• Temperatura massima di esercizio: 110°C 
• Pressione massima di esercizio per applicazioni manuali: 16 bar 
• Pressione massima di esercizio in abbinamento a teste termostatiche: 10 bar 
• Pressione differenziale massima: 
0,14 MPa (1,4 bar), 3/8” - 1/2” - 3/4” (tranne serie F) 
0,07 MPa (0,7 bar), 3/4” (serie F) 
0,04 MPa (0,4 bar), 1” 
Materiali 
• Corpi, calotte, bocchettoni: ottone UNI EN 12165 CW617N 
• Manopola protezione da cantiere: PP-H 
• Autotenuta: EPDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

TERMOSTATICKÉ VENTILY 
 

 

Ovládací ochranný kryt 
Montáž termostatických ventilů z řady Giacotech s ovládacím ochranným krytem je vhodná zejména 

tam, kde se předpokládá instalace termostatických hlavic nebo elektropohonů pro kontrolu teploty 

prostředí za účelem dosažení a uchování komfortní teploty s optimalizací spotřeby energie. Ovládací 

ochranný kryt umožňuje nastavit průtok ventilu. Ventil otevřeme otáčením červeného víčka proti směru 

hodinových ručiček a naopak uzavřeme otáčením ve směru hodinových ručiček. Otočení červeného 

víčka o 36° odpovídá změně teploty přibližně o 1 K. 

 

Ochrana s víčkem zašroubovaným až po mechanickou zarážku, umožňuje s vypnutým systémem 

překonat statický tlak 10 bar. Přesto se doporučuje provést zkoušky těsnosti v topném systému pouze 

po připojení radiátorů, aby se v případě poškození mechanismu zabránilo zaplavení. 

 

 

Technické údaje 

 kapalina: teplá voda 

 Maximální provozní teplota: 110°C 

 Maximální provozní tlak u ručních hlavic: 16 bar 

 Maximální provozní tlak u termostatických hlavic: 10 bar 

 Maximální diferenciální tlak: 

0,14 MPa (1,4 bar), 3/8” - 1/2” - 3/4” (kromě řady F) 

0,07 MPa (0,7 bar), 3/4” (pouze řada F) 

0,04 MPa (0,4 bar), 1” 

 

Materiály 

 Těleso, matice, připojovací šroubení: mosaz UNI EN 12165 CW617N 

 Ovládací ochranný kryt: PP-H 

 Samotěsnící kroužek: EPDM 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 


