
 
 

Варшава 17-те січня 2011 р. 

 

 

ТЕХНІЧНА ІНФОРМАЦІЯ 

 

Нові клапанні вставки для панельних радіаторів purmo з нижнім під’єднанням   

 

Шановні пані та панове, 

 

Інформуємо Вас, що, починаючи із 10-го січня 2011 р.  у всіх можливих типах і 

розмірах панельних радіаторів PURMO з нижнім під’єднанням, що виробляються на 

підприємствах Rettig ICC, як то: 

• Ventil Compact ( CV ) 

• Ventil Compact M ( CVM ) 

• Plan Ventil Compact ( FCV ) 

• Plan Ventil Compact M ( FCVM ) 

• Ramo Ventil Compact ( RCV ) 

• Ramo Ventil Compact M ( RCVM ) 

• Ventil Hygiene ( HV ) 

• Plan Ventil Hygiene ( FHV ), 

були введені конструктивні зміни, які по суті означають, що було змінено 

ущільнення термостатичної клапанної вставки, таким чином, щоб забезпечити ще більш 

високу щільність цього з'єднання, у порівнянні з рішенням, що використовувалося раніше. 

Разом з тим, це удосконалення вимагає застосування нових клапанних вставок 

Oventrop, що є довшими, ніж ті, що застосовувалися до цього, саме через вимоги нового 

ущільнення. 
До речі, був введений новий принцип заводських установок відповідних заданих 

значень на клапанній вставці, відповідно до типу радіатора у межах 2 - 6, на відміну від 

раніше застосовуваного принципу, коли кожен радіатор - незалежно від його типу і 

розмірів мав заводське налаштування значень клапану - положення 6. 

Для полегшення візуального визначення певного типу термостатичної вставки і 

відповідно заданого значення, елементи регулювання вставки тепер виділено такими 

кольорами:  

 

Попередня 
установка Kv витрати [m3/h] Колір № за каталогом 

2 0.13 білий 165 11 62 

3 0.27 чорний 165 11 63 

4 0.42 зелений 165 11 64 

5 0.56 синій 165 11 65 

6 0.70 червоний 165 11 66 

 

Нова клапанна вставка має ті ж гідравлічні характеристики, як і та, що 

застосовувався раніше, однак вона додатково дозволяє встановлення різних значень 

попереднього налаштування, при необхідності аналогічних тим, які використовувалися 

раніше. 

 Через те, що нові клапанні вставки підтримують інше рішення  ущільнення і мають 

іншу загальну довжину, не є можливим їх використання в радіаторах попереднього 

покоління, і навпаки. 



 
 

Для полегшення визначення відмінності між радіаторами старшого покоління і 

тими, що мають нову систему ущільнення, наступні знімки показують деталі всередині 

гнізда клапана для обох згаданих типів радіаторів. 
Гніздо клапана нового типу (без латунного ущільнюючого кільця) - призначене для 

монтажу нових клапанних вставок. 

 

 
 

Внизу: гніздо клапана старого типу (з латунним ущільнюючим кільцем) - призначене для 

монтажу старого типу вставки.  
 

.  

 



 

 

 
 

Фото нижче показує основні відмінності зовнішнього вигляду старої клапанної вставки 

(крайня зліва) і нових клапанних вставок, де регулюючий елемент позначений кольором. 

 

 

 
 

 

 

 

Нові конструктивні рішення не вплинули на існуючі ціни радіаторів, що ми пропонуємо. 

 

 

Всього найкращого, 

 

Roman Strzelczyk 

Technical R&D Manager 

Rettig Heating Sp. z o.o. 

ul. Rtm. Pileckiego 91 

02-781 Warszawa 

 
 


