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Модулния колектор R53VM DN32 за бърз

монтаж и вграден дебитомер, служи за пренос

на гореща вода в отоплителните, и на студена

вода в охладителните системи. Използването

им улеснява монтажа и увеличава бързината

на изпълнение, в резултат на което се

получава продукт с добра ергономичност,

естетичност и функционалност.

Използват се предимно в системи за лъчисто

подово или радиаторно отопление, където се

налага термостатичен контрол  на дебита през

всеки един от отоплителните кръгове.

Иновативната система за сглобяване на всеки

елемент от колектора, дава възможност за

монтаж без допълнителни инструменти,

посредством уплътнителни О-пръстени.

Сглобеният колектор се характеризира с

висока пропусквателна способност, удобство

при избора броя на изводите, съобразно 

конкретните нужди на системата.

Употребата на модулни колектори позволява

поддържането  на  минимална складова

наличност, тъй като само два компонента

са нужни, за получаване на колектори с различен

брой отвори.

Колектора R53VM DN32 е изработен от

горещо пресован месинг. Това позволява

увеличаване размера на канала за поток,

като по този начин намаляват хидравличните

загуби и се избягва възникването на шум

в колекторното тяло.

Тялото и стеблото са изработени от неръждаема 
стомана (AISI304) с дизайн намаляващ до минимум
съпротивлението оказвано на флуида, както и 
паразитни турбулентни течения.

Елемента R53VM трябва да бъде използван 

само за сглобяването на връщащ колектор, като

флуида директно контактува с елементите след

спирателния вентил. Това предотвратява блокирането

на механизмите при ръчен или термостатичен
режим.
Също така се избягват вибрации, паразитни шумове, 
прекомерно повишаване на диференциалното 
налягане.

Сглобяването на модулите се извършва

ръчно, като херметичноста на връзката се

осигурява от О-пръстени.

Връзката на модулния елемент R53VM към

други компоненти (кранове, връзки и др.),

се осъществява посредством два крайни

елемента R53VT DN32, които се предлагат
с размер 1" и 1 1/4".

Двата крайни елемента R53VT DN32 имат

възможност за захващане с гаечен ключ, което

е удобство при присъединяване на допълнителни

елементи (кранове, връзки, тръби).

Присъединяването на тръбите към колектора

се осъществява с адаптори на база 18, което

позволява използването на различни по

размер тръби.

Макс. работна температура - 90о С

Макс. работно налягане - 1 Mpa (10 bar)

За пренос на вода в отоплителни и

охладителни системи.

Тяло от горещо пресован месинг

ЕР пръстени

Вътрешен размер на модул - DN32

Вентили с термостатична функция (опция), стебло

изработено изцяло от неръждаема стомана

ABS ръкохватка

Присъединителни размери - 1" и 1 1/4"

Разстояние на връзки за тръби при сглобен

колектор - 50 мм.

За адаптори на база 18

Защитна опаковка на всеки модул

Приложение

Предимства
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За да се получи колектор с необходимия брой

отвори, модулите R53VM трябва да бъдат

сглобени ръчно. Това сглобяване е много

лесно и не изисква използването на инструменти.

Необходимо е да се провери дали О-пръстените

са чисти, и ако се налага, да бъде нанесена

смазка на силиконова основа.

За да  се  предотврати нараняването на

О-пръстените, се препоръчва модулите които

ще се съединяват, да бъдат извадени от

опаковката непосредствено преди монтажа.

Бързото свързване на отделните модули, се

осъществява чрез притискане на мъжката към

женската част, и взаимното им завъртане

на 90 градуса. Двете части трябва внимателно

да се натиснат, докато уплътнителният пръстен

влезе в леглото и се закопчават посредством

захващащите зъбци.

Двата  крайни елемента  R53VT,  заедно

с необходимият брой междинни модули R53VM,

образуват готов разпределителен колектор

с нужният брой изводи.

Пример: за сглобяване на колектор с 5 извода

са необходими 1 бр. R53VT и 3 бр. R53VM;

за  получаване  на  колектор  с  2  и звода

е нужен само 1 бр. R53VT, без допълнителни

междинни модули.

R53VTY006

R53VTY007

A B C D E F

18

18

18

1"

1"1/4

39

48

37

37

37

61

61

61

DN32

DN32

Размери

Монтаж

Техническа 
документация

ЗА БЪРЗ МОНТАЖ С ВЕНТИЛИ

R53VM - МОДУЛЕН КОЛЕКТОР

ТEРАТЕРМ ООД



BSI • Certificate n° FM 00625 • Amendment to 03-10-2000 ICIM
Certificate n° 0006/3 • 23-07-2002ISO 9001

Свързването на модулния колектор към другите

компоненти, се осъществява посредством два

крайни елемента R53VT DN32, които се предлагат

с размер 1" и 1"1/4 вътрешна резба. При монтажа

на допълнителните елементи към модулите, не

е необходим допълнителен инструмент, освен

случаите в които е препоръчително използването

на гаечен ключ, за предотвратяване усукването

на колектора.

След като се сглоби колекторната група, трябва
да бъде монтирана колекторна кутия тип R500,

R501 или R502, с размер съобразен спрямо брой

отвори на колектора и размера на допълнителните
компоненти (зонови вентили, спирателни кранове и др.)

Закрепването на колекторите става посредством

скоби R588D, подходящи за монтаж както в

колекторна кутия, така и директно на стената.

След като се позиционират колекторите и се

присъединят захранващите изводи от топлоизточника,

се пристъпва към свързване тръбите за отоплителните

тела, посредством GIACOMINI адаптори на база 18,

предназначени за съответния тип тръба.

Върху междинният модул R53VM и крайните 
елементи R53VT, е предвидена възможноста за монтаж
на GIACOMINI електротермични глави. Те могат да
да бъдат нормално затворени R475 или R479, нормално
отворени R476 или R478, както и моторната R477.

Монтажът на главите се извършва след премахването
на ръкохватките, посредством развиване винта.
След това е препоръчително, да се обозначат 

подаващия и връщащия колектор, с етикети R522.

При свързването на няколко модула в колекторна

група, се получават незначителни хидравлични

загуби. За изчисляването им, използвайте стойностите

показани на графиката. Модулния колектор R53VM DN32,

трябва да се използва само като връщащ колектор, като

отчитаме това, че няма фиксирана посока на движение

на флуида. Това е предпоставка да отчетем, че

хидравличните загуби не се променят, независимо

от коя страна е захранен колектора. На графиката

са показани загубите в един елемент, като е необходимо

да посочим, че това са стойности при напълно отворен клапан.

Хидравлични загуби

Монтаж
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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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ТЕРАТЕРМ ООД

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


