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AFC-liitmikud paigaldiste 
täitmiseks ja loputamiseks

Art nr 77 781 10 

AFC-liitmikke kasutatakse kütte-, jahutus- ja päikeseküttesüsteemides. Need paigaldatakse paigaldise 
madalaimasse punkti. Liitmikku kasutatakse paigaldise käsitsi tühjendamiseks vedelikust ning paigaldise 
täitmiseks, loputamiseks ja õhutustamiseks pärast veevarustusvõrgu või loputuspumbaga ühendamist.

 EHITUS

TÖÖPÕHIMÕTE
Sõltuvalt üksikute sulgventiilide seadistusest saab AFC-liitmikku kasutada:

• paigaldise täitmiseks,

• paigaldise loputamiseks ja õhutamiseks,

• paigaldise tühjendamiseks.

Paigaldise täitmine

Paigaldise täitmiseks avage spetsiaalsesse täite-
ühendusse sisseehitatud sulgventiil (2) ja laske kütte- või 
jahutusainel veetorustikust või pumbajaamast paigaldisse 
voolata.

Paigaldise tühjendamine

Paigaldise vedelikust tühjendamiseks peavad 
peasulgventiil (3) ja kaks ühenduste (1 ja 2) sulgventiili 
olema avatud. See võimaldab vedelikul paigaldisest 
täielikult välja voolata, kui ventiil on paigaldatud paigaldise 
madalaimasse punkti.

Paigaldise loputamine/õhutustamine

Kogu süsteemi loputamisel/õhutustamisel peab 
peasulgventiil (3) olema suletud ja kaks ühenduste (1 ja 
2) sulgventiili olema avatud. Süsteemi loputamiseks/
õhutustamiseks tuleb üks ühendus (2) ühendada vedeliku 
allikaga. Teisest ühendusest (1) väljuvad õhk ja vedelik 
koos väljapestud lisanditega. Süsteem saab õhutustatud, 
kui ühendusest (1) voolab välja ainult vedelik. Pärast 
protsessi lõppu tuleb ühendusel (1) olev ventiil sulgeda. 
Ühenduse (2) ventiil tuleb sulgeda pärast paigaldises 
sobiva rõhu saavutamist. 

Pärast täitmise/loputamise/õhutustamise lõpetamist 
sulgege ühenduste (1 ja 2) sulgventiilid ja sulgege need 
spetsiaalsete korkidega, mis kaitsevad seadet vedeliku 
väljavoolu eest nendel ühendustel paiknevate sulgventiilide 
tahtmatu avamise korral. Peasulgventiil (3) peab olema 
avatud, et vedelik saaks paigaldises ringelda.
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Peasulgventiil

Paigaldise ühendus G1"

Paigaldise väljalaskeühendus paigaldise 
tühjendamiseks ja loputamiseks G¾"

Keermega kork G¾"

Sisselaskeühendus paigaldise 
täitmiseks ja loputamiseks G¾"



Parameeter Väärtus/materjal

Paigaldise ühendused G1"

Paigaldise ühendused veevarustuse / paigaldise 
täiteseadmete jaoks 

G¾"

Rõhk max 6 bar

Temperatuur max 120°C

Korpus messing CW617N

Tihend EPDM

TEHNILISED ANDMED
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AFC-liitmik tuleb paigaldada paigaldise madalaimasse punkti. See tagab paigaldise kõige tõhusama 
tühjendamise vedelikust. Paigaldise rõhu reguleerimiseks on soovitatav paigaldada seadme lähedusse sobiv 
manomeeter või hüdromeeter. See on eriti oluline paigaldise täitmisel.

PAIGALDUSMÕÕTMED [mm]

HOOLDUS

AFC-liitmik paigaldise täitmiseks ja loputamiseks on täielikult hooldusvaba ega vaja hooldust.

1. Võtke seade lahti.
2. Looduskeskkonna kaitse pärast ei tohi kasutusest kõrvaldatud seadet utiliseerida koos sorteerimata olmejäätmetega. 

Seade tuleb toimetada vastavasse kogumispunkti.

Paigaldiste täitmiseks ja loputamiseks ettenähtud AFC-liitmikud on valmistatud taaskasutatavatest materjalidest.

Tootja annab seadmele 36-kuulise garantii alates ostukuupäevast AFRISO sp.z o.o.-s. Meelevaldsete muudatuste või 
käesoleva paigaldus- ja kasutusjuhendiga vastuolus oleva paigaldamise korral kaotab garantii kehtivuse.

AFRISO Sp. z o. o. jaoks on klientide rahulolu esmatähtis. Kui teil on tootega seoses küsimusi, ettepanekuid või 
probleeme, võtke ühendust: zok@afriso.pl, tel 32 330 33 55.

KASUTUSEST KÕRVALDAMINE, UTILISEERIMINE

GARANTII

KLIENDI RAHULOLU

Paigaldiste täitmiseks ja loputamiseks ettenähtud AFC-liitmike kohta kehtib surveseadmete direktiiv 2014/68/EL ja 
vastavalt artiklile 4.3 (tunnustatud inseneripraktika) ei tähistata neid CE-märgisega.
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