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TEHNILINE INFORMATSIOON 

 

Uued ventiilid purmo põhjaühendusega paneelradiaatoritele 

 

Lugupeetud härra/proua 

 

Teatame käesolevaga, et alates 2011. aasta 10. jaanuarist on kõigi müügilolevate Rettig 

ICC tehastes valmistatud PURMO altühendusega paneelradiaatorite tüüpidel ja mõõtudel, so 

mudelitel: 

• 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 ), 

sisse viidud konstruktsioonilisi muudatusi. Sisuliselt tähendab see seda, et paneelradiaatori 

siseventiili tihendi asendit on muudetud selliselt, et tagada liitekoha seni kasutusel olnud 

lahendusest tihedam sulgumine. 

 See uuendus on aga tulenevalt uue tihendilahenduse nõuetest tinginud uute ja 

senisest erinevate Oventrop integreeritud insats-ventiilide kasutuselevõtu. 

Lisaks on vastavalt radiaatori tüübileile ja suurusele muudetud vastavate 

eelseadistatud ventiilide tehaseseadeid, mis on nüüd seatud vahemikku 2-6. Varasemalt olid 

kõik ventiilid sõltumata radiaatori tüübist ja suurusest seatud alati seadele 6. 

Et lihtsustada kasutatavate ja erineva eelseadistusega insats-ventiilide visuaalset 

eristamist, on nende reguleerimiselemendid nüüdsest tähistatud erinevate värvidega 

alljärgnevalt: 

 

Eelseadearv Kv arv [m3/h] Värv Kataloogi nr. 

2 0.13 valge 165 11 62 

3 0.27 must 165 11 63 

4 0.42 roheline 165 11 64 

5 0.56 sinine 165 11 65 

6 0.70 punane 165 11 66 

 

Uued insats-ventiilid on samade hüdraulikaomadustega kui senikasutatavadki; 

lisandunud on erinevate eelseadistuste võimalus, mis võib olla vajadusel sarnane senistele. 

 Et uued insats-ventiilid nõuavad erinevat tihendit ja nende pikkus on varasemast 

erinev, ei ole neid võimalik kasutada vanema põlvkonna radiaatorites ega vastupidi. 

 

 

 

 



 
 

Et vanema põlvkonna radiaatoreid oleks uue tihendilahendusega kütteseadmetest 

lihtsam eristada, on alljärgnevatel piltidel näidatud mõlema radiaatoritüübi ventiilipesade 

sisedetailid. 

 

Uue radiaatoritüübi ventiilipesa (ilma vasest tihendrõngata) - kohandatud uue insats-ventiili 

monteerimiseks. 

 
 

All: vana radiaatoritüübi ventiilipesa (vasest tihendrõngaga) - kohandatud vanemat tüüpi 

insats-ventiili monteerimiseks. 

 
 

 



 

 
 

Alljärgneval fotol on näidatud peamised visuaalsed erinevused vana (vasakult esimene) ja 

uute, erivärviliste eelseaderattaga (paremal) insats-ventiilide vahel. 

  

 

 
 

 

 

 

 

Uus konstruktsioon ei mõjuta pakutavate radiaatorite kehtivaid hindu. 
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