


Termostatventilen FVRF/FVVF används i värme-och kylsystem. 
FVRF/FVVF används som lös ventil.
FVRF/FVVF kan förses med termostat eller elektriskt ställdon.

Termostatventilen FVRF/FVVF är förinställningsbar för noggrann balansering.
Förinställningen är dold.
FVRF/FVVF är anpassade för moderna installationer och passar för värme-och kylsystem.
FVRF/FVVF är försedd med snabbkopplingar, och passar med koppar och PEX.
Samtliga av dessa rör som har samma utvändiga diameter passar i kopplingen. 
Rör tjockleken styr inte val av koppling då den tätar och håller fast mot den utvändiga 
diametern.
På kromade rör måste ytan borstas för att kopplingen ska hålla fast i röret.

OBS! Med alla plaströr krävs relevanta stödhylsor enligt rörtillverkarens anvisningar.

Termostatventilen FVRF/FVVF väljs med 5 kPa diff erenstryck för dimensionerande
ventil vid önskat fl öde.
MMA rekommenderar min. Kv 0,03 i normalt värmesystem.
För ventiler som skall förses med termostat använd skala Kv∆T2K.
För ventiler som skall förses med ställdon använd skala Kv.
Ventil fi nns i utförande rak 12/12, 15/15 och i vinkel 12/12, 10/12. 

Använd förinställningsnyckel FN2.
Ta bort packboxen med FN2. Stäng insatsen helt och öppna motsvarande varv
enligt beräknat Kv eller inställning. Återmontera packboxen.





1. Kapa röret rakt med en rörkapare och tryck in det i 
kopplingen till stopp.
För att förhindra att O-ringen skadas ska grader och 
vassa kanter avlägsnas. 
För mjuka eller tunnväggiga plaströr rekommenderar
vi att man använder en stödhylsa. 

2. Kopplingen greppar före den tätar. 
Kontrollera så att röret är intryckt till 
stopp, och säkert på plats. 
De rostfria tänderna i stål griper tag i 
röret medan O-ringen gör kopplingen 
tät. 

3. Dra i röret för att säkerställa att det sitter som det ska.
Testa systemet innan det tas i bruk. 

4. Vid bortkoppling av kopplingen ska plastringen skjutas in
rätvinkligt mot ytan på kopplingen. 
Håll ringen i den positionen för att avlägsna röret. 
Dra sedan ut röret försiktigt.   





PN10

90°C       5°C

Mässing, acetal copolymer

Kv∆T2K  0,01-0,7
Kv    0,01-1,2
Kvs   1,2

Lp<30dB(A) vid 30kPa

M28x1,5

SS-ISO 15875 Pex
SS-EN 1057 Koppar



479 58 44 30411401 FVRF 12/12

30411501 FVRF 15/15

30411402 FVVF 12/12

30411403 FVVF 10/12



479 58 44 FDJV41212AAX00SE0 FVRF 12/12 Ventil för rör med utv.dim 12

479 58 45 FDJV41515AAX00SE0 FVRF 15/15 Ventil för rör med utv.dim 15

479 58 46 FDJV41212ABX00SE0 FVVF 12/12 Ventil för rör med utv.dim 12

479 58 47 FDJV41012ABX00SE0 FVVF 10/12 Ventil för rör med utv.dim 10

 PSE.111  Temperaturstyrda radiatorventiler.
   Termostatventil med dold förinställbar kägla bakom packbox.
   Ventilen skall vara tillverkad med snabbkopplingar.
   Fabrikat: AB Markaryd Metallarmatur
   Typ: FVRF
   DN: 12/12 och 15/15
   Utförande: Rak

 




