
































































































DOKRĘCIĆ PO PRZEŁOŻENIU ŚLIMAKA
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ZABEZPIECZENIE PRZECIĄŻENIOWE 
SILNIKA PODAJNIKA

Wtyk należy podłączyć do sterownika 
HT Tronic 900 do wyjścia podajnika głównego

Gniazdo należy podłączyć 
do wtyku podajnika głównego
(podajnik paliwa ze zbiornika)

INSTRUKCJA PODŁĄCZENIA



 



KOCIOŁ
PELLETOWY

250                    125

Minimalna długość prostej
 rury przed przepływomierzem

Minimalna długość prostej
 rury za przepływomierzem

Czujnik temperatury powrotu w trójniku pomiarowym
Przepływomierz

Dalsza
część

instalacji

Zalecenia minimalnych odległości
montażowych przepływomierza

dawid
Pisanie
UWAGA!Podczas montażu instalacji w miejscu przepływomierza należy zamontować rurkę dostarczoną wraz z kotłem (element zastępujący przepływomierz). Po przepłukaniu instalacji (24-48h) rurkę należy zastąpić przepływomierzem.Należy zachować szczególną ostrożność podczas montażu przepływomierza zważając na jego konstrukcję z tworzywa sztucznego i kierunek przepływu wody.
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Montaż miernika przepływu vortex typ VVX25

OSTRZEŻENIE!   Ryzyko nieprawidłowego działania z powodu pęcherzyków powietrza 
i kawitacji! Powstawanie pęcherzyków powietrza i kawitacja w mierzonym czynniku mogą 
powodować nieprawidłowe działanie miernika i należy ich unikać.

Miernik może być instalowany zarówno na poziomej jak i pionowej rurze.
Miernik jest odpowiedni do użycia tylko w całkowicie wypełnionej rurze.

Ciśnienie w systemie winno być 3 razy większe od spadku ciśnienia przy maksymalnym przepływie.

Miernik VVX może teoretycznie być montowany w każdym położeniu na prostej rurze, ale niektóre lokalizacje 
nie są wskazane z powodu możliwości powstawania pęcherzyków powietrza oraz niepełnego przepływu.

ODPOWIEDNIE NARZĘDZIA

Używaj tylko odpowiednich narzędzi o prawidłowych wymiarach.

Przed zamontowaniem miernika VVX należy upewnić się że:
instalacja jest wyłączona i znajduje się w bezpiecznym i nieaktywnym stanie,
instalacja nie jest pod ciśnieniem i jest schłodzona.

 Instrukcje instalacyjne
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Nie ma zagrożeń z powodu gromadzenia 
się zanieczyszczeń. Pęcherzyki powietrza 
unoszą się do góry.

-    Możliwość powstawania  
pęcherzyków powietrza.

- Możliwość niepełnego przepływu.

- Możliwość powstawania pęcherzyków powietrza.
-   Możliwość niepełnego przepływu 

(rurka pomiarowa częściowo wypełniona).



2

  Montaż

OSTRZEŻENIE!  Wysoka temperatura!
Powierzchnie miernika mogą być gorące podczas pracy.

Nigdy nie dotykaj miernika kiedy zawiera gorący czynnik (> 80°C)
Upewnij się, że miernik i rura do której jest podłączony mają znak ostrzegający 

o wysokiej temperaturze, jeżeli są używane z gorącym czynnikiem (> 80°C).

Miernik przepływu jest instalowany bezpośrednio w rurze. 
Kompaktowa budowa i mała waga miernika powodują, że montaż naścienny nie jest potrzebny.

WAŻNE UWAGI!
Używaj tylko dostarczonych uszczelek.
Zwróć uwagę na kierunek przepływu pokazany na mierniku.
Zwróć uwagę na wymiary montażowe.

O-ring  Uszczelka płaska

  Z uwagi na zasadę działania, mierniki przepływu Vortex są wrażliwe na profil przepływu, 
tak więc odcinki uspokajające ten przepływ muszą być instalowane. 
Aby osiągnąć najwyższą możliwą dokładność, na wlocie i wylocie muszą znaleźć się  
proste odcinki rury o długości korespondującej z wewnętrzną średnicą (VVX25=25mm). 
Długość prostego odcinka na wlocie winna być przynajmniej 10 x DN, a na wylocie  
przynajmniej 5 x DN.

WAŻNE! Ryzyko zakłóceń z powodu zewnętrznych wirów!
Zewnętrzne wiry mogą być generowane przez zakłócenia przepływu na wlocie i wylocie
(z powodu wystających płaskich uszczelek, zmian w średnicach, etc). Wiry te mogą powodować 
dodatkowe pulsy ciśnienia, a w efekcie przekroczony może zostać deklarowany margines błędu.

Upewnij się, że wewnętrzna średnica rury pasuje do wewnętrznej średnicy miernika.
Unikaj przeszkód na rurze wlotowej i wylotowej.
Zapewnij odpowiednie odcinki uspokajające na wlocie i wylocie.

WAŻNE!  Skutek mechanicznych wibracji.
Mechaniczne wibracje przenoszone na miernik z takich źródeł jak pompy lub sprężarki
mogą prowadzić do błędów pomiarowych.

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji aby zapobiec oddziaływaniu wibracji na miernik VVX.

rozmiar klucza
34

 RAST 2.5 (opcjonalnie)



3

Dokręć obie nakrętki.
Dokręcając używaj klucza (rozmiar 34) do kontrowania.

Kontrowanie

OSTRZEŻENIE!  Możliwość uszkodzenia miernika!

Dokręcając nakrętkę kontruj ją na sześciokącie przełącza procesowego miernika.
Jeżeli nie będziesz jej kontrować, miernik może zostać uszkodzony.

Maksymalny moment obrotowy VVX25 – G 1¼” – 12 Nm.

Wybierz odpowiednie miejsce instalacji (patrz Instrukcje instalacyjne). Aby zapewnić najlepszą 
możliwą dokładność pomiaru preferowana jest instalacja na rurze pionowej z kierunkiem 
przepływu do góry (nie gromadzą się zanieczyszczenia, nie ma pęcherzyków powietrza).
Zainstaluj odpowiednie gwintowe podłączenia w miejscu montażu miernika.
Wprowadź miernik wraz z uszczelkami.
Nakręć nakrętki na przyłącza procesowe miernika VVX.


