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02. КОЛЕКТОРИ И КОЛЕКТОРНИ ТАБЛА
R586SEP Мултифункционален колектор за котелно помещение с хидравличен изравнител
Колекторът за котелно помещение R586SEP е стоманено
многофункционално устройство, включващо изводи за първи и втори
контури, автоматичен обезвъздушител, дренажен кран и изолационна
обвивка.
Обикновено се използва в котелни помещения на отоплителни и
охладителни системи с множество зони за регулиране.
Колекторът R586SEP позволява лесен монтаж на два или три
разпределителни модула R586R (помпени групи), базирани на версията.
Модулният му дизайн позволява да се монтират два колектора R586SEP
последователно и на свой ред до шест разпределителни блока R586R
(помпени групи), като по този начин удовлетворяват изискванията на
големите инсталации.
В допълнение, колекторът R586SEP включва регулируема функция на
хидравличния сепаратор за лесно управление на потоците на
първичният и вторичният кръг.

R586SEP
Колектор за централно отопление
Технически данни
• Топлоносители: вода, разтвори на
основата на гликол (макс. 50% от
гликол)
• Температурен обхват: 5 ÷ 110 ° C
• Макс. работно налягане: 6 бара
• Междуосово разстояние на вторичните
странични изходи: 125 mm (същото
междуосово разстояние
катто при помпени групи R586R)
• Тегло: 7,5 кг (R586SEY02); 13 кг
(R586SEY03
• Монтаж на стена върху фиксиращи
скоби R588SEP.
• Оборудван с механично активирана
функция на хидравличния сепаратор.
• Изолация в Pe-X пяна тип „затворена
клетка“
Продуктов №

Размер

Цена без ДДС

Цена с ДДС

R586SEY02

1 1/4"F x 1"M (2 изхода)

640,74 лв

768,89 лв

R586SEY03

1 1/4"F x 1"M (3 изхода)

777,06 лв

932,47 лв

Продуктов №

Присъединителен размер на изводи
първичен кръг ( вход на
топлоносител от котел/съоръжение)

Присъединителен
размер на изводи
вторичен кръг (към
инсталацията)

Вторичен кръг - брой
изводи

R586SEY02

1 1/4"F

1"M

2

R586SEY03

1 1/4"F x 1"M

1"M

3
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Допълнително оборудване
Продуктов №

Наименование / Размер

Цена без ДДС

Цена с ДДС

R588SEY01

Комплект скоби за стенен
монтаж на колектор R586SEP.
В комплект с шайби и гайки
M8

52,12 лв

62,54 лв

R20DY016

Прав съединителен фитинг от
3-части, за последователно
свързване на колектори
R586SEP и помпени групи
R586.
Изработен от месинг. Мъжкомъжки връзки, плоско седло,
със самоуплътняване върху
резбовите части

38,77 лв

46,52 лв

R252Y001

R252Y001 Клапан 11/2 X 1 за
изолиране на помпа

20,11 лв

24,13 лв

16,78 лв

20,13 лв

1 1/2"M x 1"F
R37KY005

Комплект месингови
съединения с EPDM
уплътнения за водопроводни
системи.
Температурен диапазон 5110 ° C.
Максимално работно
налягане 10 бара

1 ”F x 1 1/2” F гайка
Забележка.
За инсталирането на R586R разпределителен модул (помпени групи) на вторичните странични изходи
допълнително се поръчват клапаните R252 или холендри R37K.
Производителност
Първичен кръг
Q1max
Вторичен кръг(единичен
изход)
Q2max

Max дебит [m3/h]
3,0
2,0

Използвайте функцията хидравличен сепаратор, за да балансирате
потоците
Първичен кръг
Max дебит Q1max [m3/h]

3,0

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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Първичен кръг
Δt подаваневръщане
10

Първичен кръг
макс. мощност
P1max [kW
35

15

52

20

70

25

87

2/21

ТЕРАТЕРМ ООД
Офис гр . София:
1618 София,
кв. Манастирски ливади-запа д,
Витоша
Бул. „Тодор Ка блешков” № 61
тел. / факс: +359 2 85 69 174
(Моб. тел.): +359 878 20 55 33

Метални комини - Ото пление - Газ - Солар

Магазин - гр. Плевен:
Ж.к. “Мара Денчева”, ул. “С ан Стефано” бл. 12, маг. №3
тел. / факс: +359 064 83 82 90
Склад и магазин - гр. Плевен:
5800 Плевен - България
Западна индустриа лна зона
Тел.: +359 064 90 12 52

www.terratherm-bg.com

e-mail: terratherm@ abv.bg

ЦЕНОВА ЛИСТА 01.01.2022г.
Производител:Giacomini S.p.A. Италия
Вносител: Тератерм ООД, София

R586SEP Компоненти

P - Първичен кръг странични изходи
(топлоносител от съоръжение / котел)
S - Вторичен кърг изходи (към инсталация)
1 - Тяло на колектора (разпределителен /
събирателен колектор)
2 - Автоматичен обезвъздушител
3 - Кран за източване (дренажен кран)
4 - Месингови тапи, 1 1/4 ”F
5 - Вентил с функция хидравлично изравняване
6 - Резбовани щифтове за монтаж на скоба
7 - Изолация
8 - Клапан 11/2 X 1 за изолиране на
помпа R252 или холендри R37K ( не се
доставят в комплекта - допълнително
оборудване)

Принципна схема

R586SEP може да се използва, както като
основен колектор на котелно помещение,
така и като хидравличен изравнител, в
зависимост от изискванията за монтаж.
От долната страна на колектора има
регулиращ вентил (в компоненти - поз. №
5) за механично активиране или
деактивиране на функцията на
хидравличния изравнител.
Отворете вентил с поз. №5 изцяло с
гаечен ключ 6 мм, за да включите
веригите за подаване и връщане и ги
трансформирате в хидравличен
изравнител, за да балансирате вторичния
страничен поток, ако е необходимо

Затворете вентил №5 напълно, за да
прекъснете комуникационния път между
веригите за доставка и връщане и
трансформирате R586SEP обратно в
колектор за котелно помещение

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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Инсталиране
Инсталирайте компонентите, доставени
заедно с колектора, върху подходящите
резбови връзки на колектора. Възможно е
да се избере посоката на входа на
първичните странични тръби, от лявата
или дясната страна на колектора, но
също така и от долната страна, като се
използват двата долни изходи,
първоначално оборудвани с 1 1/4 ”М
тапа.

Колекторите R586SEP могат да се
монтират на стената със скоби
R588SEY01, като се използват двете
M8 резбовани щифтове от долната
страна.
За да монтирате скобите към стената,
използвайте винтови анкери, подходящи
за вида на стената и тегло на
оборудването.

R252Y001 Клапан 11/2 X 1 за изолиране
на помпа и след това разпределителните
модули R586R (помпени групи) могат да
бъдат инсталирани на вторичния кръг на
странични изходи.
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Модулната конструкция позволява да се монтират два колектора R586SEP последователно, така че да могат да се
монтират до шест разпределителни блока R586R помпени групи); това е идеалното решение за големи инсталации
с правилно балансиране.
За да инсталирате последователно колекторите R586SEP, използвайте специалните фитинги от три части
R20DY016.
Наличната мощност от първичната страна (P1max) ще бъде същата, дадена в таблицата „Производителност“, дори
когато инсталирате множество колектори R586SEP последователно.

Колекторът за котелно помещение R586SEP може да се монтира във всяко положение, както вертикално, така и
хоризонтално.
При вертикални или обърнати надолу инсталации не монтирайте вентила за обезвъздушаване (автоматичният
обезвъздушител); заменете го с 1/2 ”М тапа, ако е необходимо.
Размери

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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02. КОЛЕКТОРИ И КОЛЕКТОРНИ ТАБЛА
R586R Помпени групи Giacomini
R586R Помпени групи Giacomini
Версиите R586RY101-102-103-104
включват циркулационна помпа с ниска
консумация на енергия, отговарящ на
директива ErP 2009/125 / CE,
спирателни сферични кранове с вграден
термометър, възвратен клапан, който е
интегриран в обратната верига и твърда
полипропиленова пяна за изолация (EPP).

R586R разпределителните табла управляват отоплението и охлаждането
за една зона на системата
(R586RY104-114 само за отопление).
Версиите R586RY101-102-103-104 включват циркулационна помпа с
ниска консумация на енергия, отговарящ на директива ErP 2009/125 /
CE;
Продуктов №

Описание

Цена без ДДС

Цена с ДДС

842,29 лв

1 010,75 лв

909,66 лв

1 091,59 лв

1 029,96 лв

1 235,95 лв

1 201,60 лв

1 441,92 лв

Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Да
Помпа: Wilo Para 25/7

R586RY101

Смесване: няма смесителен вентил
Като опция ( не е включен в комплекта):
няма предвидена задвижка като опция
Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Да
Помпа: Wilo Para 25/7

R586RY102

Смесване: Сферичен смесителен вентил
R296
Като опция ( не е включен в комплекта):
K275Y002/011/013
Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Не
Помпа: Wilo Para 25/7

R586RY103

Смесване: Секторен смесителен вентил
R297
Като опция ( не е включен в комплекта):
K275Y002/011/013
Само за Отопление

само за
отопление
R586RY104

подаване / връщане - ревесивност: Да
Помпа: Wilo Para 25/7
Смесване: Термостатичен смесителен
вентил
Като опция ( не е включен в комплекта):
няма K275Y002/011/013

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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Версиите R586RY111-112-113-114 не
включват циркулационна помпа

Продуктов №

Размер

Цена без ДДС

Цена с ДДС

370,64 лв

444,76 лв

438,00 лв

525,60 лв

549,35 лв

659,22 лв

720,95 лв

865,14 лв

Цена без ДДС

Цена с ДДС

R297Y004

94,67 лв

113,60 лв

R297Y005

109,27 лв

131,12 лв

R297Y006

130,36 лв

156,43 лв

R297Y007

237,57 лв

285,09 лв

R297Y008

280,44 лв

336,52 лв

K275Y013
K275Y011
R284Y021

239,96 лв
200,86 лв
23,48 лв

287,96 лв
241,03 лв
28,18 лв

K275Y002

392,98 лв

471,58 лв

Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Да

R586RY111

Помпа: Не
Смесване: няма смесителен вентил
Като опция ( не е включен в комплекта):
няма предвидена задвижка като опция
Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Да
Помпа: Не

R586RY112

Смесване: Сферичен смесителен вентил
R296
Като опция ( не е включен в комплекта):
K275Y002/011/013
Отопление / Охлаждане
подаване / връщане - ревесивност: Не
Помпа: Не

R586RY113

Смесване: Секторен смесителен вентил
R297
Като опция ( не е включен в комплекта):
K275Y002/011/013
Само за Отопление

само за
отопление
R586RY114

подаване / връщане - ревесивност: Да
Помпа: Не
Смесване: Термостатичен смесителен
вентил
Като опция ( не е включен в комплекта):
няма

Допълнителни компоненти:
Продуктов №

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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Производител:Giacomini S.p.A. Италия
Вносител: Тератерм ООД, София

Не задължителни компоненти
• K275Y002: задвижващ механизъм с регулатор с вградена постоянна температура;
• K275Y011: 3-точков задвижващ, управляем с KLIMAbus терморегулация
• K275Y013: задвижващ механизъм с регулиране 0 ÷ 10 V, управляем с терморегулация KLIMAbus
• R284Y021: диференциален байпасен комплект
• R252Y001: спирателен сферичен кран G 1 ”F x гайка G 1-1 / 2” F, за инсталация над разпределителния блок
• KLIMAbus терморегулация: KLIMAbus терморегулация компоненти (регулиращ блок, термостати, околна среда
сонди и т.н. ...)

Съвместими циркулационни помпи (за
таблата без циркулатори)
• Wilo Para - 180 mm междуосово
разстояние, G 1-1 / 2 ”M връзки
• Серия Grundfos Alpha - 180 mm
междуосово разстояние,
G 1-1 / 2 ”M връзки
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Технически характеристики:
• Течности: вода, разтвори на гликолова основа (макс. 50%)
• Температурен обхват: 5 ÷ 100 ° C (5 ÷ 95 ° C за R586RY104-114)
• Макс. работно налягане: 5 бара или 10 бара в зависимост от версиите
• Връзки: от страната на системата: G 1 ”F; страна на котела: G 1-1 / 2 ”M
изходи централно разстояние: 125 мм
• Циркулационна помпа Wilo Para 25/6, 180 mm разстояние от центъра, в съответствие с директива ErP 2009/125 /
CE (за версии с помпа)
• Разделител от поцинкована стомана, 180 mm разстояние от центъра (за версии без помпа)
• Затварящи сферични кранове с термометри (скала 0 ÷ 120 ° C) и връзки за байпас комплект
• Обратен клапан, интегриран във връщащата верига
• EPP изолация, плътност 35 kg / m3
Материали
• Спирателни сферични кранове: корпус от месинг CW617N, PTFE уплътнения, пластмасова дръжка
• Дистанционер с възвратен клапан: корпус от месинг CW617N, възвратен клапан POM
• Изолация от полипропиленова пяна (EPP)
• Уплътнения: EPDM
връзки към инсталацията

връзки кам към котел

Колектори R586SEP и помпени групи R586R
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Основните функции
Подаване / връщане - ревесивност
R586RY101-111-102-112-104-114 Помпени групи включват ревесивност на подаващи и изподящи изводи.
R586RY103-113 Помпени групи нямат ревесивност на подаващи и изподящи изводи.

Разменете подаващият и връщащият модул чрез
напасване на изходите
в изолационните прорези.

Разменете подаващият и връщащият
модул чрез напасване на изходите
в изолационните прорези.
Обърнете също капачката и медната
арматура

Разменете подаващият и връщащият модул чрез
напасване на изходите
в изолационните прорези
и завъртете смесителния клапан с главата надолу.

Обратен клапан, вграден във възвратния
модул
Всички групи R586R са оборудвани с вграден
възвратен клапан.
Възвратният клапан може да се отстрани, ако е
необходимо, чрез премахване на Seeger
пръстена, използван за закрепването му към
гнездото.

Видео:

https://it.giacomini.com/prodotti/r586r
Монтаж на диференциален байпас
комплект R284Y021
Комплектът R284Y021 защитава
циркулационната помпа, позволяващ
рециркулация на вода вътре в модула R586R,
когато вторичният системата е изключена или
напълно затворена. Комплектът включва
месингов дистанционер с интегриран възвратен
клапан, калибриран по стойност 5 mH2O, двете
гайки да се завинтват на прихващащите клапани
и две PTFE уплътнения

Монтаж на сферичен кран R252Y001
Помпените групи R586R могат да бъдат
присъединени чрез инсталиране на R252Y001
сферични кранове към инсталацията.
R252Y001 Сферичните кранове могат да се
отварят и затварят с помощта на 5 мм
шестостен ключ
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Приложение:
Разпределителните модули R586RY101 и R586RY111 без смесителен вентил може да се използва в отоплителни
системи и системи за охлаждане например, като бустер групи за директни изключвания в смесени системи с висока
/ ниска температура.
Групите са оборудвани със спирателни кранове с термометър, както на подаваща, така и на връщащата лииня и
клапан във връщащия контакт.
Двата изхода за подаване и връщане са обратими и е възможно да се инсталира диференциален байпас комплект
между тях
R284Y021.

Технически данни

Материали

• Температурен обхват: 5–100 ° C

• Спирателни сферични кранове: корпус
от месинг CW617N, PTFE уплътнение
седло, пластмасова дръжка
• Гнездо с възвратен клапан: корпус от
месинг CW617N, възвратен клапан POM

• Максимално работно налягане: 10 бара
• Връзки: от страната на системата: G 1 ”F
и от страна на котела: G 1-1 / 2 ”M

• Изолация в експандиран полипропилен
(EPP)
• Уплътнения: EPDM

• междуосово разстояние на изходите: 125 мм
• Тегло: 5,8 кг (с циркулатор); 4,0 кг (без циркулатор)
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Приложение:
Разпределителните модули R586RY102 и R586RY112 с R296
смесителен сферичен вентил може да се
използва в системи на отопление и охлаждане за управление на температура на подаване на системата.
Работата е възможна само заедно с изпълнителен механизъм и възможна система за терморегулация KLIMAbus.
Групите са оборудвани със спирателни кранове с термометър, както на повадаваща, така и на връщащата лииня и
клапан във връщащия контакт.
Двата изхода за подаване и връщане са обратими и е възможно да се инсталира диференциален байпас комплект
между тях R284Y021.
Технически данни

Материали

• Температурен обхват: 5–100 ° C

• Спирателни сферични кранове: корпус
от месинг CW617N, PTFE уплътнение
седло, пластмасова дръжка
• Гнездо с възвратен клапан: корпус от
месинг CW617N, възвратен клапан POM

• Максимално работно налягане: 10 бара
• Връзки: от страната на системата: G 1 ”F
и от страна на котела: G 1-1 / 2 ”M

• Изолация в експандиран полипропилен
(EPP)
• Уплътнения: EPDM

• междуосово разстояние на изходите: 125 мм

• Смесителен клапан: месингово тяло,
пластмасово ръчно колело,
неръждаема медна свързваща тръба

• Тегло: 6,8 кг (с циркулатор); 5,0 кг (без циркулатор)
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Монтаж на задвижващите механизми
Задвижващи механизми K275Y002
или K275Y011 / 013 могат да бъдат
инсталирани на смесителните клапани
R296.
Преди да затворите модула R586R с
предната част на изолационна обвивка,
с макетен нож с остър ръб
извадете формата на задвижващия
механизъм K275 (за да извършите тази
операцията по-лесно, формата на
задвижващия механизъм е
обозначена на гърба на предната част
на изолационната кутия)
Монтаж на задвижващия механизъм
K275Y011 / 013 на смесителния клапан R296
Използвайте свързващия комплект 0296,
съдържащ се в пакета на задвижващия
механизъм.
Преди да инсталирате задвижващия механизъм
K275Y011 / 013 на смесителния клапан R296,
проверете дали клапанът е в байпасно
положение (поставете в положение OFF) и
задвижващият механизъм е в затварящо
положение.
За K275Y013:
С корпуса на клапана вляво и байпасния T
фитинг вдясно, DIP1 трябва да бъде
позициониран на OFF (1a).
С корпуса на клапана отдясно и байпасния T
фитинг отляво, DIP1 трябва да бъде
позициониран ON (1b).
Монтаж на задвижващ механизъм
K275Y002 на смесителен клапан R296
Използвайте комплекта за свързване 0296,
включен в пакета на задвижващия механизъм.
Преди да инсталирате задвижващия механизъм
K275Y002 на смесителния клапан R296,
уверете се, че клапанът е в байпасно
положение (поставете в OFF
позиция) и задвижващият механизъм е в
затварящо положение.
С корпуса на клапана отляво и байпасния Тобразен фитинг отдясно, DIP1 трябва да бъде
позициониран в положение OFF (1а).
С корпуса на клапана отдясно и байпасния Тобразен фитинг отляво, DIP1 трябва да бъде
позициониран ON (1b).
Монтаж на температурни сонди
Температурната сонда трябва да се монтира след циркулационната помпа на системата, при макс. разстояние 1,5 m от задвижващия
механизъм.
• За монтаж използвайте комплекта, включен в задвижката. Това изисква равна повърхност с мин. дължина от 40 mm до
позиционирайте сондата.
• Сондата трябва да бъде монтирана в корпус до половината от диаметъра на тръбата
(Сонда R227Y003 може да се използва, като се монтира в гнездата на сферичните кранове, включени в комплекта R586R). Това
изисква подходяща механична защита на сондата. Проводникът трябва да бъде изолиран в случай на контакт с много горещи части
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Приложение:
Разпределителните модули R586RY103 и R586RY113 с секторен смесителен клапан R297
може да се
използва в системи за отопление и охлаждане за управление температурата на подаване на системата.
Работата е възможна само заедно с изпълнителен механизъм и възможна система за терморегулация KLIMAbus.
Групите са оборудвани със спирателни кранове с термометър, както на повадаваща, така и на връщащата лииня и
клапан във връщащия контакт. Смесителният клапан също е оборудван с байпас ръчно регулируем за активиране
на функцията за рециркулация фиксирана система.
Двата изхода за подаване и връщане не са обратими. Между две изхода е възможно да се инсталира
диференциален байпас комплект R284Y021
Технически данни

Материали

• Температурен обхват: 5–100 ° C

• Спирателни сферични кранове: корпус
от месинг CW617N, PTFE уплътнение
седло, пластмасова дръжка

• Максимално работно налягане: 10 бара

• Гнездо с възвратен клапан: корпус от
месинг CW617N, клапан
възвратен клапан POM

• Връзки: от страната на системата: G 1 ”F
и от страна на котела: G 1-1 / 2 ”M

• Уплътнения: EPDM

• междуосово разстояние на изходите: 125 мм

• Смесителен клапан: месингово тяло,
пластмасово ръчно колело,
неръждаема медна свързваща тръба
между доставка и връщане,

• Тегло: 6,7 кг (с циркулатор); 4,9 кг (без циркулатор)
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R297 смесителен клапан Kv
Клапан с равен процент на
характеристика: с еднакви вариации
напорът (Operation stroke) винаги е
еднакъв по абсолютна стойност %
вариация на коефициента на изтичане
(пример: ако клапанът се отваря с 10%,
Kv ще претърпи 10% вариация),
независимо от положението на байпаса

Байпас на рециркулация на
смесителния клапан
Смесителните клапани R297 включват
байпас, който активира фиксиране
рециркулация на смесителния клапан

Не разхлабвайте регулиращ винт предпазното
устройство (S) до байпаса . Силното налягане може да
го изхвърли от мястото му.

Монтаж на задвижващите механизми
Задвижващи механизми K275Y002
или K275Y011 / 013 могат да бъдат
инсталирани на смесителен клапан
R297.
Преди да затворите модула R586R с
предната част на изолационна обвивка,
с макетен нож с остър ръб
извадете формата на задвижващия
механизъм K275 (за да извършите тази
операцията по-лесно, формата на
задвижващия механизъм е
обозначена на гърба на предната част
на изолационната кутия)
Монтаж на задвижващия механизъм
K275Y011 / 013 на смесителния клапан R297
Използвайте комплекта за свързване 0297,
включен в пакета на задвижващия механизъм.
Преди да инсталирате задвижващия механизъм
K275Y011 / 013 на смесителния клапан R297,
уверете се, че клапанът е в байпасно
положение (прорез „A“ надолу),
задвижващият механизъм е в затварящо
положение, поставете индикатора в положение
за завъртане по посока на часовниковата
стрелка и DIP1 е в положение ON позиция за
K275Y013.
Монтаж на задвижващ механизъм
K275Y002 на смесителен клапан R297
Използвайте комплекта за свързване 0297,
включен в пакета R586R.
Преди да инсталирате задвижващия механизъм
K275Y002 на смесителния клапан R297,
уверете се, че клапанът е в байпасно
положение (прорез „А“)
надолу), задвижването е в затварящо
положение, а DIP 1 е в положение ON.
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Приложение:
Разпределителните модули R586RY104 и R586RY114 с термостатичен смесителен клапан
могат да се
използват в системи за отопление само за контрол на температурата на системата и да я поддържат на избраната
стойност.
Диапазонът на настройка на смесителния термостатичен вентил позволява приложения при лъчисти (подови или
стенни) системи с ниска температура и / или тип вентилатор.
Групите са оборудвани със спирателни кранове с термометър, както на подаваща, така и на връщаща линии и
клапан във връщащия контакт.
Двата изхода за доставка и връщане са обратими. Възможно е да се инсталира диференциален байпас комплект
между тях R284Y021
Технически данни

Материали

• Температурен обхват: 5 ÷ 95 ° C
• Макс. работно налягане: 5 бара
• Връзки: от страната на системата:
G 1 ”F
страна на котела: G 1-1 / 2 ”M
изходи централно разстояние: 125 мм
• Тегло: 7,0 кг (с циркулатор); 5,2 kg
(без циркулатор)

• Спирателни сферични кранове: корпус
от месинг CW617N, PTFE уплътнения,
пластмасова дръжка
• Смесителен клапан: месингово тяло,
затвор PSU GF20, пружина от неръждаема
стомана, уплътнения в EPDM, сензор с
восък
• Дистанционер с възвратен клапан:
корпус от месинг CW617N, проверка POM
клапан
• Изолация от полипропиленова пяна
(EPP)
• Уплътнения: EPDM
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Термостатичен смесителен клапан
Преди да затворите модула R586R с
предната част на изолационна обвивка,
с макатен нож с остър ръб отстранете
странично изолацията, за да може да се
ругулира положението на ръкохватката
на смесителния термостатичен вентил
(за улеснение на тази операция,
формата на ръчното колело е
възпроизведена отстрани на предната
изолационна обвивка).
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