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Приложение

Характеристики

R470 термостатична глава с течен сензор

Постигането на оптимални комфортни условия, съобразени с персоналните изисквания на отделния

клиент, налагат използването на индивидуални устройства, монтирани на отоплителните тела които,

да регулират температурата в различните помещения, в зависимост от предназначението им и от 

желанията на обитаващите жилището хора. Такива устройства са термостатичните глави . Те се 

монтират на отоплителните тела и се настройват на желаната температура в помещението. Чрез 

отваряне и притваряне, термоглавите контролират разхода през отоплителното тяло и респективно

температурата в помещението. По този начин отоплителната инсталация реагира адекватно на

динамичните външни условия, поддържа необходимите температури в различните помещения и 

спестява енергия, което съвсем не е маловажно.

Принципът на действие е следният: промяната в стайната температура предизвиква изменение в 

обема на течността, намираща се в сензора на термоглавата. Тези изменения се прехвърлят на

 изпълнителния механизъм, който отваря или притваря вентила, което води до промяна на дебита

през отоплителното тяло и от там промяна в топлоотдаването му. Когато се достигне желаната

температура в помещението, термоглавата притваря вентила, като оставя минимален разход през 

радиатора за да се поддържа постоянна температура, което води до икономия на енергия. R470

термостатични глави GIACOMINI се настройват много точно за поддържане на персонални 

температури в различните помещения в зависимост от индивидуалните изисквания.
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Технически данни
Присъединителен размер на вентила:  3/8", 1/2", 3/4"

Макс. работно налягане при ръчно управление PN 16

Макс. работна температура 110

Хистерезис - декларирана стойност: 0.8 К

D -декларирано влияние на диференциалното налягане: 0.85 К

Z - декларирано време за реакция: виж таблицата

W - декларирано влияние от температурата на водата: виж таблицата

Минимална настройка с термостатична глава  R452, R456, R470: 8

Макс. работно налягане с термостатична глава:  10 bar 

Макс. диференциално налягане: 1.4 bar (2/8", 1/2")

  0,7 bar (3/4”)
Размери

Монтаж

L

H

L H

Ø48 75÷80

1. .

Z (min) W (K)

3/8” R470 150 kg/h 0,858

26 1,42
1/2” R470 150 kg/h 0,858

3/4" (R401D-R401F) R470 250 kg/h 0,950

3/4” (R401D-R401F) R470 250 kg/h 0,912

1/2” (R415) R470 180 kg/h 0,796 26 1,42

2

°C

РАЗМЕР НА
ВЕНТИЛА

ТЕРМОСТАТИЧНА
ГЛАВА

НОМИНАЛЕН РАЗХОД
В КОМБИНАЦИЯ С 
ТЕРМОСТАТИЧНА ГЛАВА

СТОЙНОСТ НА 
ЗАТВОРНИЯ ОРГАН

°C

Отворете напълно главата

(завъртайки срещу посоката  

на часовниковата стрелка)
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2.

3.

4. 

R470 термостатична глава с течен сензор

Уверете се, че монтажните прорези

в основата на главата съвпадат с 

фиксиращите елементи на тялото 

на вентила.

Затворете напълно главата, завъртайки

по посока на часовниковата стрелка.

Главата е вече монтирана и може отново

да бъде отворена на необходимата позиция.
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Топлинно регулиране

 °C 

.

* 1 2 3 4 5

 °C 8 10 15 20 25 30 32

За да се настрои правилната позиция на R470, се използва долната таблица, даваща съответствие

между нанесената номерация и желаната температура, която трябва да да се поддържа в помещението.

Термостатичната глава е монтирана на радиаторното тяло и се влияе от локалните условия и  е 

възможно настройката да не съответства с температурата в средата на помещението. В този случай

се процедира с последователни настройки, като се измерва температурата в средата на помещението.

Ако термостатичната глава е на позиция 3 и температурата в стаята е под 20    ,това се дължи на

преждевременното затваряне на вентила, причинено от локални влияния около радиатора. В този

случай е необходимо завъртането на ръкохватката в положение между 3 и 4. И обратно - когато 

главата е в положение 3  и температурата в помещението е над 20      значи че главата е изложена

на студено течение и вентила отваря. В този случай, ръкохватката трябава да е в положение между 

2 и 3. Ако някое от помещенията не се използва за известно време, ръкохватката може да се сложи

в положение * , което съответства на защитна температура против замръзване 8        .През лятото

е препорачително термостатичната глава да е напълно отворена за да не  е под напрежение работния

и механизъм.

 °C 

 °C 

Позиция

Реголируема температура
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Фиксиране и ограничаване

 

 

1. 

3. 

2 . 

R470 термостатична глава с течен сензор

След преместване на ръкохватката в желаната

позиция за ограничаване се изважда посредством 

издърпване. Да не се измества позицията на

ръкохватката за да не се загуби настройката.

Използва се единия от ограничителите за да

се ограничи отварянето или затварянето на 

термостатичната глава. Посредством двата

ограничителя може да се фиксира област на

регулиране.

Частичното отваряне се получава чрез вкарване

на ограничителя в зъбците на ръкохватката от 

дясната страна на желаната позиция.

ТЕРАТЕРМ ООД



6

4. 

5.

6. 

Непълно затваряне се получава  при поставяне

на ограничителя от лявата страна на желания

номер.

За да се фиксира точно определена позиция 

е необходимо поставянето на ограничителите 

от двете страни на желаната позиция.

След като са поставени ограничителите, 

ръкохватката се монтира обратно към 
тялото на термостатичната глава чрез

внимателен натиск.
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Опаковане

Загуби на налягане

Kv

s-1K 0,515

s-2K 0,790

TA 2,67

R470 термостатична глава с течен сензор

Термостатичната глава R470 се предлага в единична

опаковка с отбелязани на нея артикулен номер, област

на приложение и таблица за съответствие между

номерацията и настройваната температура. На вътрешната
страна на опаковката е показан начинът на монтиране.

Диаграмите за загубите на налягане са дадени за термостатични глави на позиция 3 с разлика между

стайната температура и тази задавана от вентила 1К и 2К (криви s-1К и s-2К) а също така и за

позиция         на пълно отворена термостатична глава.

ТЕРАТЕРМ ООД
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Kv

s-1K 0,310

s-2K 0,474

TA 1,26

Технически спецификации

Термостатична глава с течен сензор, позиция за защита против замръзване, клипс система за бърз

 монтаж, CEN сертификат в комбинация с вентили в съответствие с EN 215 стандарт.
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This technical communication has an indicative value. Giacomini S.p.A. has the right to make in anytime, without previous advice, modifi cations to the products contained in the present 
communication for technical or commercial reasons. Information reported in this technical communication does not free the user from scrupulously following the existing technical instructions. 
A reproduction, also partial, of the text is forbidden, except for previously written authorisation from the Management.
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GIACOMINI SPA
Via per Alzo,39

28017 San Maurizio d’Opaglio (NO)  ITALY 
tel. 0322 923111 - fax 0322 96256

e-mail: info@giacomini.com
internet: www.giacomini.com
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1618 София                                        

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


