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TERMOSTAATTISET SEkOITuSvEnTTIIlIT

KiertopaKetti
SarJa Vtr300

Lämpötila-alue
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Sovellus

vTR320 ● käyttövesi, putkisto

vTR320 käyttövesi, käyttöpiste

vTR320 Aurinkolämmitys

vTR320 Jäähdytys

vTR320 lattialämmitys

● Suositus    ○ Toissijainen vaihtoehto

ESBE:n VTR320-kiertopakettisarja tarjoaa helpon kuuman veden 
kiertoasennuksen. Sarja sisältää takaiskuventtiilit ja kaikki tarvit-
tavat liitännät, joten asennus voidaan tehdä nopeasti ja luotet-
tavasti. VTR320:een kuuluu erikoisvalmisteinen eristekuori, joka 
estää kaiken tarpeettoman lämpöhäviön, mikä on erityisen tärkeää 
kuuman veden kiertojärjestelmissä.

teKniSet tiedot 
Paineluokka: ____________________________________ Pn 10
käyttöpaine: ___________________________ 1.0 MPa (10 bar)
Paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 MPa (3 bar)
Painehäviökaavio: _____________________________ks. luettelo
välitysaineen lämpötila: _______________________ maks. 95°C 
lämpötilan vakaus: ________________________________± 2°C
liitäntä: ___________________________ulkokierre, ISO 228/1

* voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

Materiaali
venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat:_______DZR-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

PED 97/23/EC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä 
konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään 
CE-merkintää.

ulkokierre

Käyttö
Kiertopaketti mahdollistaa kuuman veden välittömän käytön 
ja suojauksen palovammoilta sekä tarjoaa käyttömukavuutta 
pienessä ja tehokkaassa paketissa. Ainoastaan termostaattisia 
(ei-sähköisiä) komponentteja käyttävä yksikkö toimii täysin 
itsenäisesti ja on helppo asentaa. Yksikkö sisältää kaikki 
tarvittavat liitännät ja takaiskuventtiilit. 

Jos kuuman veden kiertojärjestelmää ei eristetä kunnolla, 
energiahäviötä voi tapahtua jatkuvana lämpösäteilynä 
eristämättömistä putkista ja liitoksista. VTR320 sisältää 
eristyksen, joka on helppo koota ja joka voidaan avata ja 
koota uudelleen keskeyttämättä järjestelmän toimintaa.

Eristys on myös tehokas tapa ennaltaehkäistä 
palovammojen syntymistä.

toiminta
Jotta kuuman veden saanti hanoista on mahdollista ilman 
odottelua, tulisi asentaa kiertovesipumpulla varustettu 
kuuman veden kierto. Uudelleenkierto voidaan toteuttaa 
monin eri tavoin. Haasteena on varmistaa, että hanoista 
saadaan oikean lämpöistä vettä ilman energiahäviöitä. 
Jos järjestelmä asennetaan väärin, varastointisäiliön 
kerrostuneisuus saatetaan menettää.

ESBE VTR320 sisältää kaikki tarvittavat komponentit, 
mikä helpottaa asentajan työtä ja varmistaa, että asennus 
tehdään oikein. Kiertopaketti täytyy vain liittää säiliöön ja 
kuuman veden kiertopiiriin.

VTR300 on tarkoitettu omakoti- ja paritaloasennuksiin.

VälitySaine
Tämä tuote on tarkoitettu käyttövesijärjestelmiin.

Venttiilien KäyttöympäriStöt
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TERMOSTAATTISET SEkOITuSvEnTTIIlIT

KiertopaKetti
SarJa Vtr300

ESBE  
Tuotenro

Callidus 
Tuotenro LVI-nro Tyyppi Lämpötila-

alue Kvs* Liitäntä 
E A B C D F Huom Paino 

[kg]

3140 01 00 vTR322 35-60°C 1.6 G ¾" 140 219 70 75 90 1.45

*kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.  

SarJa Vtr322, UlKoKierre
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