Robineții de radiator cu cap
termostatic
Reiterăm importanța folosirii robineților termostatați în sistemele de încălzire centrală,
pentru orice sursă de energie termică folosită. Numai datorită senzorului cu lichid din interiorul
capului termostatic se menține constantă temperatura unei camere la o valoare setată dorită de
ocupant, indiferent de temperatura exterioară, înlăturând astfel automatizările mult mai
sofisticate, scumpe, și de multe ori mai puțin eficiente.
Reproducem mai jos specificațiile tehnice, de montaj și exploatare pentru un robinet termostatat
de radiator.

Amplasarea robinetului
Robinetul de radiator cu cap termostatic se va instala pe intrarea radiatorului. Trebuie
poziționat astfel încât capul termostatic (senzorul de temperatură integrat), să rămână în poziție
orizontală și să poată detecta temperatura ambiantă.
Capul termostatic nu trebuie plasat în spatele unor draperii sau altor obstacole similare și nu
trebuie expus radiației solare directe sau altor surse de căldură.
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Instalarea
Înaintea instalării robinetului, asigurați-vă că sistemul de încălzire este închis și lipsit de
impurități, în concordanță cu normele de bună practică în instalațiile sanitare. Utilizați capul de
plastic cu care este prevăzut robinetul, pentru a-l proteja în timpul instalării.
Potriviți capacul de plastic și înșurubați sufucient pentru a închide robinetul. Nu strângeți prea
puternic.
Conectați robinetul la radiator și conducta de alimentare, umpleți sistemul, curățați radiatorul și
verificați dacă nu există scurgeri.
Îndepărtați capacul de închidere al robinetului și păstrați-l într-un loc sigur până la următoarea
utilizare.
Poziționați capul termostatic în poziția complet deschis (poziția 5) și asamblați-l pe corpul
robinetului, asigurându-vă că linia indicatoare este vizibilă. Strângeți manual și ferm rozeta de
asamblare randalinată. Nu utilizați alte dispozitive de strângere și nu supra-strângeți.

Scala de reglare – Foto 1
Capul termostatic este prevăzut cu marcaje de calibrare, care corespund următoarelor
temperaturi ambientale.

Setarea temperaturii – Foto 2
Selectați temperatura dorită a camerei conform tabeleul de mai sus și rotiți capul pentru a
alinia simbolul sageată fixat pe capul termostatic în dreptul cifrei dorite. Pentru a modifica
tempratura camerei, reajustați setarea.

Blocarea temperaturii – Foto 3
Pentru a preveni dereglarea, capul termostatic poate fi blocat la o anumită temperatură.
Rotiți capul până la poziția dorită și împingeți inelul de fixare către acesta. Capul termostatic este
acum blocat în poziția selectată până când inelul de fixare este tras înapoi.
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Protecția anti-îngheț – Foto 4 si 5
Când încălzirea nu este necesară și există pericol de îngheț, robineții pot fi setați pe
protecția anti-îngheț, care va lăsa robineții să se deschidă dacă temperatura scade sub aproximativ
6°C. Cazanul trebuie să rămână operațional, controlat printr-un termostat de protecție anti-îngheț,
și să asigure circulația agentului termic în întreaga instalație.

Indepărtarea radiatorului din sistem – Foto 6 si 7
Pentru a îndepărta un radiator, este necesară utilizarea capacului de închidere manuală
oferit cu robinetul. Indepărtați capul termostatic și substituiți-l cu capacul de plastic. Închideți
robinetul manual și urmați procedura normală de demontare a robinetului de pe radiator, golind
doar radiatorul, nu și întreaga instalație.

Operarea pe timp de vară
Dacă sistemul de încălzire trebuie închis pentru o perioadă mai lungă (de exemplu în lunile
de vară), este recomandat ca toți robineții să fie setați în poziția complet deschis (poziția 5).

Caracteristici tehnice
Presiunea maximă de lucru: 10 bar;
Temperatura maximă de lucru: 120°C;
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Presiunea diferențială maximă: 1,2 bar;
Presiunea diferențială recomandată: 0,6 bar;
Interval de reglare a temperaturii: 6 – 28°C.

Recomandări importante:
• Robinetul termostatat nu se montează în poziție verticală sau înclinată, pentru o sesizare corectă
a temperaturii camerei. Poziția acceptată de producător este cea perfect orizontală.
• Robinetul termostatat nu se montează pe radiatoare amplasate în nișe, decât dacă este de
construcție specială cu senzor de temperatură la distanță, pentru că în caz contrar, va sesiza în
mod eronat temperatura din nișă, în locul celei medii din camera respectivă (Fig. 1).
• Nu se maschează robinetul termostatat cu perdele sau draperii. Pentru astfel de cazuri se
recomandă tot termostatul cu senzor la distanță (Fig. 2).
• Nu se supune robinetul termostatat acțiunii directe a razelor solare sau a altor surse care radiază
căldură în apropiere (Fig. 3).
• Nu se aerisește încăperea fără a poziționa capul termostatat pe gradația care reprezintă 6°C, în
caz contrar având consumuri mari de energie termică pe perioada aerisirii.
• Nu se montează robinetul fără spălarea în prealabil a instalației de încălzire.
• Pentru închiderea totală a robinetului, se demontează capul termostatic și se înșurubează în
locul lui capacul de protecție cu care acesta este livrat.
• Capul termostatic se curăță cu detergenți neutri, fără alcool, solvenți sau agenți de înălbire.

Fig. 1

Fig. 2

Fig. 3

Important de știut
Utilizând energia termică liberă provenită de la alte surse din cameră, robinetul
termostatat reduce consumul de energie termică produs de cazanul cu combustibil solid, asta
însemnând reducerea costurilor de încălzire și în același timp reducerea poluării mediului.
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Sursele de energie termică liberă sunt corpurile de iluminat, aparatele electrocasnice, tehnica de
calcul. Și corpul omenesc este o astfel de sursă, fiecare din noi cedăm spațiului înconjurător în
medie 100 W!

Concluzie
Termostatarea individuală a camerelor unei locuințe reduce costurile cu încălzirea chiar și
cu 20%. În condițiile în care lemnul și derivatele din lemn se găsesc tot mai greu și la prețuri din ce
în ce mai mari, investiția în robineții termostatați se justifică pe deplin.
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