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9.2 REHAU s tma kolektörü HKV-D (paslanmaz çelik)

- Yüksek kaliteli paslanmaz çelik
- D  yakas  sayesinde %100 hava alma
- Prüjör vanas
- ç di li ve conta kabinli kolektör bar
- Debi göstergesi 0,5-5 l/dk
- Dirsekli tutucu sayesinde montaj kolayl
- Yatay ba lant  için küresel vana seti
- Dikey ba lant  için küresel vana seti
- Ayarlanm  debinin sabitlenmesine yönelik memory-contas

Tan mlama
Dönü  bar nda entegre termostat ba l kl  (REHAU termostatik vanalar 
ile ilave olarak donat labilir) ve gidi  bar nda su miktar n n tam görsel 
ayar  için entegre edilmi  debi göstergeli, paslanmaz çelik gidi  ve 
dönü  barl  kolektör. Kendinden yal t ml , nikel kaplamal  ½" prüjör. 
Kendinden yal t ml , nikel kaplamal  ½" bo altma vanas . Ses yal t m 
tabanl  duvar tutucusu, sa a do ru 25 mm dirsekli.

- Primer taraf
- 2 adet özel tapa 1�
- 2 adet özel rakor 1�-5/4�

- Sekonder taraf 
- Eurokonus ile ¾" DD. REHAU için uygun

Boru ba lant  rakoru 10,1 x 1,1 17 x 2,0 ve 20 x 2,0. Boru ba lant  
rakorlar n n maks. izin verilen torku 40 Nm'dir.

Uygulama alan
HKV-D (paslanmaz çelik) s tma kolektörleri dü ük s cakl kl  yüzey 
s tma yüzey serinletme sistemlerinde hacimsel debinin da t lmas  ve 

ayarlanmas  için kullan l r.
HKV-D (paslanmaz çelik) s tma kolektörleri VDI 2035, TS EN 12828 
ve de TS H 5195-2 uyar nca s tma suyu ile i letilmelidir.
Korozyon art klar  içeren veya kirli s tma suyu dola an sistemlerde
kolektörün ölçüm ve reglaj tertibat n  korumak için zgara aral  
0,8 mm'den daha büyük olmayan filtre teli ya da filtre s tma sistemine 
tak lmal d r. zin verilen maksimum sürekli i letim bas nc  80 °C'de 
6 bar'd r. zin verilen maksimum test bas nc  20 °C'de 8 bar'd r.

Aksesuar
- REHAU kolektör dolaplar , s va alt  veya s va üstü montaj için
- REHAU küresel vana seti, yatay
- REHAU küresel vana seti, dikey
- REHAU termometre seti 0-80 °C

HKV-D paslanmaz çelik

ek. 9-3  Yatay küresel vana setli REHAU HKV-D (paslanmaz 

çelik)

ek. 9-4 Dikey küresel vana setli REHAU HKV-D (paslanmaz çelik)
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Teknik veriler REHAU s tma kolektörü HKV-D (paslanmaz çelik) ba lant  
ölçüleri 

Montaj

REHAU kolektör dolab na:
Is tma kolektörünün konsollar n , kayd r labilir profil lamalar na 
sabitleyin.
Kolektör sabitlemesi, yatay ve dikey olarak kayd r labilir.

Duvara:
Is tma kolektörünü, sabitleme seti ile (4 adet S 8 plastik dübel + 
4 adet 6 x 50 vida) kolektör konsolundaki deliklerin içinden sabitleyin.

ek. 9-5 REHAU s tma kolektörü HKV-D (paslanmaz çelik) ba lant  ölçüleri
1 Gidi 2 dönü  bar

Malzeme Paslanmaz çelik

Gidi /dönü  bar Ayr  NW 1� paslanmaz 

çelik profilden olu ur

Is tma devreleri 2 ile 12 aras  s tma devresi 

için (grup)

HKV-D Gidi  bar nda her s tma 

devresi için bir debi ölçer. 

Dönü  bar nda, her s tma 

devresi için debi reglajl  bir 

termostat ba l  vard r

Vana ba lant s M30 x 1,5 mm

Ba lant  nipel aral 50 mm

Eurokonus G ¾" A için 

ba lant

REHAU boru ba lant  

rakorlar  için

Tutucu/konsol Ses yal t m tabanl , sa a 

25mm dirsekli



131

Prüjör
Prüjör için öngörülen d  yaka, kolektör havas n n % 100 
bo alt lmas n  sa lar. Bu yaka da içe do ru yönlendirilmi  olsayd , üst 
kolektör alan ndaki (yak. 5 mm) prüjör mmkün olmazd  ve bu da yak. 
% 10 oran nda bir hacim azalmas na yol açard .

ek. 9-6 D  yakal  prüjör vanas

Debi göstergesi 0,5-5 l/dk.
Gidi  bar  üzerindeki debi göstergesi, mühür ba l  tak l  bir ekilde 
teslim edilir. Siyah mil çevrilerek, vanadaki aral k kesiti de i tirilir ve 
ard ndan istenilen debi ayarlan r.
Vanan n içinden akan su miktar , do rudan vanan n aç kl k 
derecesine ba l d r. çinden akan su miktar  kontrol penceresinden 
okunabilir. Sistemi ayarlamak için devrenin tamam nda yer alan tüm 
el ve termostat vanalar  tamamen aç lmal d r. Siyah mil çevrilerek 
s tma devresi için hesaplanan su miktar  l/dk olarak ayarlan r. Tüm 

sistemi ayarlad ktan sonra ilk ayarlar yeniden kontrol edilmeli ve 
gerekirse tekrar yap lmal d r. Kesin ayar i leminden sonra debi 
göstergesi k rm z  mühür ba l  ile, istenmeyen veya yanl l kla 
yap lan ayar de i iklerine kar  korunur. Bunun için mühür ba l  
dayama noktas na kadar debi göstergesinin üzerine bast r lmal d r. 
Tam çevrilerek debi kapat l r. Ayr ca debi ölçer, ayar de erlerinin 
de i ikli i sonras  tekrar ba taki debiye ayarlanabilmesi için 
ayarlanm  debinin sabitlenmesine yönelik memory-contas na 
sahiptir.

- Diyagram, tablo veya ölçüm cihaz  kullanmadan hassas ve h zl  
reglaj

- Debi do rudan l/dk olarak gösterilir
- Ayar bloke edilebilir ve de i tirilmeye kar  mühürlenebilir
- Ayar vanas  kapat labilir
- ste e göre montaj konumu

 

ek. 9-7 Debi göstergesi ve ilave olarak tak labilen termometre

Termostatik vanalar
Ba lant  bir M30 x 1.5 di li ile (ilgili vanaadaptörü VA 91 ile 
kombinasyonda REHAU termostatik vanalar ile uyumlu) donat lm t r. 
Debi göstergeleri yerine, ayar vanalar n n kullan lmas  durumu için, 
ayar vanalar  bir kilitleme pulu ile donat lm t r. Vana bir SW6 alyan 
anahtar ile diyagrama göre ayarlan r ve ard ndan bir SW7 alyan 
anahtar ile kilitleme pulu a a  do ru dayama noktas na kadar çevrilir. 
E er bir devrenin kapat lmas  gerekmiyorsa, ard ndan kilitleme 
pulunu dayama noktas na kadar kolayca açarak gerekli debi tekrar 
olu turulabilir. 
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Termometre seti (0-80 °C)
ste e ba l  ilave termometre 0-80 °C ölçüm aral na sahiptir ve 

köprüsü ile kolektör ekline göre özel olarak uyarlanm t r. 

REHAU HKV-D paslanmaz çelik s  kolektörünün kolektör ba lant s  
için geni letme amac yla geni letme seti kullan n. Bu set REHAU 
HKV-D paslanmaz çelik s  kolektörü içerisine vidalanabilen gidi  ve 
geli  bar geni letmesinden olu ur. Bunun için kolektör bar n n gidi  ve 
geli  bar nda fabrikada monte edilen 1'' tapay  sökün ve bunun yerine 
geni letme setini vidalay n. 1'' tapa montaj sonras  geni letmeye 
vidalan r (Art. Nr. 354889-900).

TRS-V (Art.Nr. 209674-001) REHAU s cakl k ayar istasyon 
kolektörünün ya da REHAU paslanmaz çelik kolektöründe bulunan 
(Art.Nr. 269242-001) REHAU kalorimetre montaj seti kullan m nda ek 
olarak (Art.Nr. 355138-900) TRS-V/kalorimetre s cakl k ayar istasyon 
kolektrörü ba lant  seti sipari  edilmelidir.

REHAU paslanmaz çelik kolektöründe bulunan (Art.Nr. 209678-001) 
REHAU 1'' sabit de er ayar seti kullan m nda ek olarak (Art.Nr. 
355137-900) 1'' sabit de er ayar seti - ba lant  seti sipari  edilmelidir.


