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Den termiske sikkerhetsventilen åpner for vann 
ved høye temperaturer, og benyttes for å kjøle 
ned prosesser. Aktuelle bruksområder kan være 
fastbrenselkjeler eller solvarmeanlegg som trenger å 
”dumpe” varme ved for høye temperaturer.

3065 ventilen er godkjent for effekter opp til 100 kW.

Ventilen har et enkelt sete som åpner ved stigende 
temperaturer. Dette styres av to uavhenige 
temperaturfølere som leveres i en medfølgende 
følerlomme.

Ventilen med unioner er laget av messinglegering 
med lavt blyinnhold. Ventilen og følerlommen er 
forniklet utvendig. Alle pakninger er laget av varme og 
aldersbestandig syntetisk materiale. Kapillærrør og 
følere er laget av kobber.Tekniske data

Driftstemperatur maks 125°C

Maks trykk 10 bar

Åpningstemperatur 95°C
Spesialmodell: 55°C

Installasjonsretning horisontalt/vertikalt

Lengde kapillærrør 1,3 meter
Spesialmodell: 5 meter

Termisk sikkerhetsventil
serie 3065

Nominell størrelse DN20
A R 3/4’’

L (mm) 60
H (mm) 70
h (mm) 31
T (mm) 150

A1 1/2’’

Varenummer Lengde Tempeatur
211306520000 1,3 90°C
211306520001 5,0 90°C
211306520006 1,3 55°C
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Installer ventilen fortrinnsvis i kaldt vanninntak som sikrer sirkulasjon/avkjøling av gjenstanden/
anlegget som skal sikres. Føleren plasseres ved det punktet som skal temperatursikres i anlegget, 
og det er viktig å plassere denne riktig.

• Spyl gjennom rørledninger (Fig. 2B)
• Monter ventilens underdel (Fig. 2C)
• Monter dykkrøret på egnet sted (Fig. 2D)
• Stikk inn temperaturføler og lås med settskruen (Fig. 2E)
• Skru på ventiloverdelen for hånd (Fig. 2F)
• Gjennomfør funksjonstest

Dersom ventilen skulle 
begynne å dryppe så
- Rengjør sete og spindel
- Steng avstengningsventilen 
for inkommende kaldtvann. 
Press ned den røde toppen 
for å drenere inngående vann 
så ventilen blir trykkløs. (Fig 
3A)
- Skru ut bunnpluggen med en 
nøkkel (SW21). (Fig. 3B)
- Spindel med fjær er plassert 
i bunnpluggen. (Fig. 3C)
- Ta ut spindelen og rengjør 
den med kaldt vann. (Fig. 3D)
- Kontroller at ikke spindelen 
er skadet.
- Rengjør setet med kaldt 
vann. (Fig. 3E)
- Pass på at spindelen 
plasseres riktig ift pakningen 
ved montering. (Fig. 3F)
- Monter i motsatt rekkefølge.
- Åpne stengeventilen for kaldt 
vann og trykk ned den røde 
toppen for å se at det kommer 
vann ut. (Fig. 3A)
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