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Automatický vyvažovací ventil
řady K(V) 38x

(Návod k instalaci, uvedení do provozu a použití)

Možné montážní polohy, způsob montáže:

Ventil lze montovat, při respektování technických limitů (viz příslušný katalogový list)
do přívodního nebo zpětného potrubí v jakékoliv poloze s respektováním směru proudění, 
který je uveden šipkou na těle ventilu z boku.
Dodržení standardních uklidňujících délek (5D před a 2D za armaturou) není vyžadováno.

Je důrazně doporučeno umístit ve směru proudění před ventil filtr mechanických nečistot.
(Poškození nebo zničení ventilu působením mechanických nečistot nelze uplatnit jako záruční závadu).

Nastavení maximálního průtoku ventilem

Nastavení maximálního průtoku ventilem se provádí 
volbou typu nerezové kazety (viz katalogový list). 
Typ kazety je vyražen na čele kazety (viz. Obr.1) Obr. 1

Identifikace ventilu
Identifikace ventilu, resp. maximálního průtoku,
je patrné po sejmutí víka ventilu na čele
instalované kazety (viz obr.1).
Směr průtoku je patrný ze šipky vyražené
na boku těla ventilu (viz obr.2)

Obr. 2

Obsluha a údržba ventilu

Automatické vyvažovací ventily řady K 38x resp. KV 38x nevyžadují během své životnosti 
žádnou zvláštní údržbu. 

V případě, že obsluha zařízení bude chtít, např. v rámci pravidelné kontroly celého 
zařízení, provést vizuální kontrolu kazety ventilu, postup bude následovný:
Před zahájením prací na kontrolovaném zařízení se toto zařízení musí vždy uvést
do klidu a uzavřou se příslušné uzavírací armatury na okruzích, které se budou 
kontrolovat. 

Označení typu kazety 
(např. 6-1)

Víko s držákem 
kazety

Směr proudění



Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění
Aktualizované vydání najdete na internetové stránce www.hydronic.cz

Bližší informace získáte na adresách:
Jesenická 513 Šámalova 78
252 44 Psáry – Dolní Jirčany 615 00 Brno
Tel: +420 - 244 466 792~3 Tel: +420 - 545 247 246
Fax: +420 - 244 461 381 Fax: +420 - 545 247 519

Při zásahu do elektrické části zařízení se vždy zařízení také odpojí od zdroje elektrického 
napětí a proudu.
1.) Provede se eliminace přetlaku teplonosného média v kontrolované části potrubí a 
příslušných ventilech (přes příslušný vypouštěcí ventil, pomocí měřicích vsuvek přes 
měřicí jehly apod.). Pozor! Nebude-li provedena eliminace přetlaku v potrubí, může 
dojít při uvolňování víka ventilu k poškození těsnícího „O“ kroužku, k vystříknutí 
teplonosné kapaliny pod tlakem ven z těla a k následným škodám.
2.) Pomocí příslušného stranového klíče se vytočí víko ventilu (pravý závit) a víko se 
včetně v něm upevněné kazety sejme. Tím se zpřístupní vnitřní část ventilu.
3.) Provede se vizuální kontrola těla ventilu a nerezové kazety a případné zanesení 
mechanickými nečistotami z potrubí se vyčistí prostým proplachem ve vlažné vodě bez 
použití ředitel, chemických čistidel a mechanických prostředků.
Proplach se nesmí provádět vysokotlakou vodou. 
V případě, že je nutno provést odmaštění kazety ventilu (únik mazadel či jiných chemikálií 
do teplonosné látky) je toto možno provést pomocí běžných neabrazivních čistících 
prostředků na nádobí (např. Jar a pod) v koncentracích, které umožní bez jakýchkoliv 
zdravotních či jiných následků pro obsluhu, která údržbu provádí, provést proplach ventilu 
bez nutnosti použití ochranných prostředků (rukavic). Teplota, koncentrace a chemické 
složení čistícího prostředku - lázně nesmí jakýmkoliv způsobem poškozovat 
materiály použité ve ventilu (použité materiály jsou uvedeny v příslušném katalogovém
listu ventilu).
5.) Hlubší demontáž ventilu (vyjma vizuální kontroly při sejmutém víku s kazetou) a 
proplachu vždy řeště odbornou firmou po dohodě s dodavatelem. Neautorizované 
zásahy do ventilu či kazety mají za následek okamžitou ztrátu záruky. Po kontrole 
ventilu se montáž víka s kazetou zpět do ventilu provede v opačném pořadí než 
demontáž. 
6.) Před opětovným uvedením kontrolovaného zařízení do provozu se provede 
opětovné napuštění, odvzdušnění a odplynění vypuštěných částí rozvodu, provede se 
kontrola, zdali je systém těsný, zdali jsou všechny uzavírací a regulační armatury 
v polohách odpovídajících pro provozní režim zařízení (dle příslušného provozního
předpisu zařízení) a provedou se dle provozního předpisu daného zařízení příslušné 
úkony pro opětovné uvedení zařízení do provozu.

Omezená záruka
Nerespektování doporučení uvedených v návodu na instalaci, uvedení do provozu a 
použití bude mít za následek při případném poškození nebo zničení ventilu ztrátu záruky.

Zejména se jedná o případy poškození či zničení kazety ventilu, těla ventilu nebo 
příslušenství ventilu vlivem zanesení mechanickými či jinými nečistotami z potrubí 
(teplonosná látka tedy nemá zaručenu kvalitu a čistotu v souladu s obecně závaznými předpisy a platnými 
ČSN i když nejsou obecně závazné a není tedy médiem určeným pro topné a chladicí soustavy tj. nejedná 

se o vodu, neutrální roztoky, směsi voda/glykol).




