
RR150N150N

ЕКСКЛУЗИВНА КОНСТРУКЦИЯ НА GIACOMINI

АВТОМАТИЧНА ГРУПА ЗА ПЪЛНЕНЕ С ВГРАДЕН

BY-PASS ЗА ЗАТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ  R 150N
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДОПЪЛВАНЕ

С ВГРАДЕН BY-PASSE, ЗА ЗАТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Автоматичната система за допълване е устройство, което служи за възстановяване обема на водата, изпусната 

от инсталацията при техническо обслужване или аварийна ситуация. Системата за допълване се състои от

редуктор на налягане с отвор за манометър, който поддържа зададеното  налягане в системата. Препоръчва се

да бъде монтиран филтър, предпазващ системата от частици и замърсявания.

ИЗВОД  1/4" ЗА
МАНОМЕТЪР R225

Типичната схема за монтаж на системата за допълване R150 (фиг.1), предвижда инсталирането на спирателен

вентил V1; дренаж на системата посредством крана SC; спирателен вентил V2; спирателен кран BP на by-pass

линията, за постигане висока скорост на потока при пълнене на инсталацията. Ако условията позволяват, 

е препоръчително да се монтира филтър на захранващата водопроводна тръба.
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R150N  ЕКСКЛУЗИВНО РЕШЕНИЕ НА GIACOMINI

Автоматичната система за допълване с вграден  by-pass, е ексклузивна конструкция на GIACOMINI , която обхваща в един

продукт всички необходими механизми, както за възстановяване обема на водата в инсталацията след почистване или

техническо обслужване, така и за пропускане на голям обем вода в процеса на пълнене. Преимуществата и са в простотата 

на обслужване, висока скорост и ефективност при пълнене, възможност за монтаж в неголеми пространства.

Автоматичната система за допълване с вграден by-pass R150N (фиг.3), съдържа в себе си редуктор на налягане; филтър и 

възвратен клапан; регулиращ винт HW за настройка на налягането; манометър М; спирателен вентил V1; дренажен кран SC;

спирателен вентил V2; вграден в корпуса  вентил BP на by-pass линията.

Препоръчително е преди автоматичната система да бъде монтиран филтър R74A, и / или артикул R624, който служи за 

предпазване от обратен поток към захранващата линия.
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Когато налягането достигне зададената стойност, редуктора

на налягане се затваря напълно, до момента в който не се 

наложи допълване на системата.

Когато налягането достигне стойност близка до зададената,

трябва да затворите спирателният вентил BP, като по този 

начин се ограничава потока през редуктора на налягане.

Когато системата е празна, редуктора за налягане пропуска

вода от захранващата тръба, и за да постъпи максимално 

количество вода, е необходимо спирателният вентил BP да 

бъде отворен изцяло.

Начинът на работа на автоматичната система за допълване R150N (фиг. 3), зависи от позицията на спирателният вентил BP 

и налягането в инсталацията:

АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДОПЪЛВАНЕ
С ВГРАДЕН BY-PASSE, ЗА ЗАТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ
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0,3 ÷ 4 bar

1,5 bar

 от 0 до 10 бар 

16 bar

70°C

1/2” F

Технически данни

Диапазон на регулиране

Заводска настройка

Скала на манометъра

Максимално работно налягане

Максимална работна температура

Присъединяване

възвратен клапан

филтър

сменяем патрон

10 бар, при отворен вентил BP

фиг.4

Автоматичната система за допълване има сменяем патрон (рис.4), който може да бъде изваден посредством
затварянето на вентилите V2 и V1. Патрона има филтър и възвратен клапан, които могат да бъдат подменени
при нужда.
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АВТОМАТИЧНА СИСТЕМА ЗА ДОПЪЛВАНЕ

С ВГРАДЕН BY-PASSE, ЗА ЗАТВОРЕНИ ОТОПЛИТЕЛНИ СИСТЕМИ

Всички инструкции, касаещи монтажа, настройката и начина на експлоатация, необходими за допълващите системи R150,

R150B и R150N са изложени в листовките, съдържащи се в опаковката на съответния продукт.
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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


