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Техническа
информация

Приложение

Характеристики

Модулните колектори R53SM DN32 за бърз 

монтаж посредством натиск и фиксиране
и вградени  регулиращи секретни вентили,

са предназначени за разпределяне  на  

топла вода  за отопление  и  студена вода 

за климатизация. Получава се гъвкав продукт,

сглобен бързо и лесно, с добра естетика,

ергономичност и функционалност.

Те се използват във всички видове 

разпределителни  схеми където се изисква

прецизно разпределение на дебита или

изключване на отделни елементи от

 инсталацията.

Иновационното решение за колекторен

модул за бърз монтаж, дава възможност

за лесно сглобяване, без необходимост 

от инструменти и уплътняващи материали.

Колекторите са с висок капацитет на 

дебита и броя на изводите може да се 

променя в зависимост от проектните 

решения в инсталацията.

Използването на модулни колектори 

позволява ниски складови разходи, тъй

 като само два артикула стигат да се

 сглобят колекторни групи от всякъкъв

 размер, за разлика от традиционните 

колектори които са с фиксиран брой 

изводи.

Модулите R53SM DN32 са произведени 

от горещо пресован месинг. Това дава

на продуктите по- добри механични 

свойства,   увеличава   размера   на 

вътрешните канали, намалява загубите

на налягане и нивото на шум. Вградените

микрометрични секретни вентили са с

 механична памет и са с възможност 

за прецизно регулиране на дебита. R53SM

могат да се използват както за подаващи

колектори (регулиращи потока), така и

за връщащи. Монтажът на модулите 

се извършва ръчно като хидравличната

връзка е осигурена от уплътнителен

О-пръстен.

Връзката на модулния колектор R53SM с

други елементи на инсталацията (вентили,

тръби и др.) се прави с помоща на два

крайни модула R53ST във варианти 1" и

1 1/4" женска резба.

Външната страна на резбовия край е 

оформен удобно за ползване на гаечен
ключ с цел улесняване присъединяването

на колекторите към инсталацията.
Връзката за монтаж на тръбите е на база

18, като могат да се използват тръби с
различни размери с подходящия адаптор.

Технически данни*Макс. работна температура 90

*Макс. работно налягане 1 Mpa(10 bar)

*Подходящи за вода в отоплителни и 

 климатични инсталации

*Горещо пресовано тяло

*EP пръстен

*Колектор с вътрешно сечение DN32

*Регулиращ секретен вентил с механична

 памет и защитна капачка

*Резбова връзка на размер 1" и 1 1/4"

*50mm между центровете на изводите за

 тръби

*присъединяване на тръби на база 18

*Защитна опаковка за всеки модул

°C
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Размери

Сглобяване
Сглобяването на колектори с необходимия

брой изводи с използване на модули 

R53SM става ръчно, лесно и без да се 

използват никакви инструменти. Преди

сглобяване контактуващите повърхнини

трябва да са почистени и уплътнителния
О-пръстен да е смазан със силиконова

смазка.

Събирането на единични модули става

чрез притискане на мъжката и женската

част и завъртане на 90  до заключване 

на фиксиращите елементи. В процеса на

на сглобяване не се използват инструменти
и прекомерна сила за да не се увреди 

колектора.
При правилна сглобка заключващите

елементи трябва да се препокриват

плътно и изводите за тръбите да са

съосни.

Комплект крайни  модули R53ST заедно 

 с необходимия брой междинни модули R53SM

са достатъчни за изработването на 

колектор с желания брой изводи. Всички

използвани модули трябва да са с един

и същ номинален диаметър.

За да се изработи колектор с пет извода

се използва един комплект  R53ST крайни

модула и три броя R53SM единични. За 

колектор с два извода са достатъчни 

само комплекта крайни модули.
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Сглобяване

Настройка

Загуби на 
налягане

Връзката на модулния колектор с други

компоненти на инсталацията (тръби, 

вентили и др.) се осъществява чрез двата

крайни модула R53ST DIN32 като резбовите

връзки са 1" или 1 1/4".При свързването

към елементи на инсталацията гаечен ключ

се прилага само в оформеното за това място.

В зависимост от големината на колекторите

се използват кутии R500, R501 или R502.

Монтажа на колекторите трябва да се

извършва с подходящите скоби R588D

които позволяват инсталиране в 

колекторна кутия или директно на стена.
След кати колекторите са свързани към

захранващия тръбопровод се монтират

тръбите с подходящи адаптори на база 

18, предлагани от GIACOMINI.

За да се изолира единичен циркулационен

кръг трябва да се развие защитната

капачка и секретния вентил да се затвори

напълно. Балансирането на системата

се осъществява като всеки кръг се 

отваряне на секретния вентил с определен

брой завъртания, съответстващи на

загубите на налягане. 

За целта се използва инструмент R588.

След приключване на настройките се 

поставят обратно защитните капачки.

При нормална експлоатация връзката

на няколко модула не дава съществена 

разлика в загубите на налягане. За смятане

на загубите се използва дадената графика.

Промените в температурата и плътноста

на водата водят до загуби на налягане

+/ - 1%, което е не е от значение за

изчисленията.

За модулните колектори R53SM е без 

значение от коя страна ще бъдат захранени.

Загубите са едни и същи. 

Информацията за загубите на налягане,

дадени в таблицата, се отнасят за 

единична връзка и са в зависимост от

степента на отваряне на секретния

вентил (брой обороти).
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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


