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AUTOMATISK PÅFYLDNINGSVENTIL 

371077 134 
Automatisk påfyldningsventil fremstillet i messing 

PN 10 – Max tilgangstryk 10 bar 

Udgangstryk 1 – 4 bar 

Forudindstillet fra fabriken til 1,5 bar 

Maximum arbejdstemperatur : 80° C 

Messing membran 

Indbygget filter, kontraventil og med stophane

Med manometer Ø63 x 1/4" 1-6 bar 

Tilslutning med nippel forskruning og fast muffe  

Gevind ISO 228 

1/2” (DN15) 

Udvendig sandblæst messing 

  

VVS nr. Str. DN H mm L mm Vægt, gr. 

371077 134 1/2” 15 125 102 520 
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INSTALLATIONSVEJLEDNING

Den automatiske påfyldningsventil er velegnet til at tilslutte et varmeanlæg. Påfyldningsventil med filter, 
kontraventil og stophane - samt manometer for aflæsning af trykket, holder et stabilt tryk i varmeanlægget og 
tilfører efter behov automatisk vand til anlægget.

For bedre funktion af varmesystemet bør udgangstrykket aldrig overstige 2 bar (30 psi). Når det ønskede tryk i 
varmesystemet er nået, lukker påfyldningsenheden automatisk. Afspærringsventilen kan lukkes manuelt, ved 
at dreje det sorte plastikhåndtag mod uret.

Den automatiske 
påfyldningsenheden 
funktion påvirkes ikke 
af tyngdekraften, og 

selvom den kan 
installeres i anlægget i 

enhver position, 
foreslår vi ikke at 
installere den på 

hovedet.

For hurtig installation og service, hvis det er påkrævet, 
anbefaler vi at installere afspærringsventiler.

Alle  
påfyldningsventiler 
testes før de pakkes, 
under prøven er de 
forudindstillet til 
udgangstrykket på 1,5 
bar, udgangstrykket 
kan nemt ændres, når 
ventilen er installeret 
på anlægget.

Vi anbefaler altid at bruge påfyldningsventil med udløbstryk lavere end 2 bar for en bedre funktion af 
varmesystemet.

For at ændre udløbstrykket skal du dreje toppen eller skruen - alt efter model, som vist i billedsekvensen.

Ved at dreje med uret øges udgangstrykket, mens trykket falder mod uret. En korrekt indstilling bør 
foretages, mens afspærringsventilen i udløbet er lukket.

ADVARSEL: Installation eller enhver ændring af udgangstrykket skal udføres af kvalificeret personale.
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