
Návod na montáž a provoz

Tlakový a teplotní ventil PTR 
7 bar - kód 17240

Použití
Tlakový a teplotní ventil je určen k ochraně solárních zásobníků teplé vody, dále jen TV, před přehřátím nebo 
vysokým tlakem. Ventil je osazen teplotním čidlem, které chrání zásobník proti přehřátím a následnému vzniku 
páry a membránovou pojistnou částí, která chrání zásobník před vysokým tlakem.

Technické údaje

Technické údaje
Max. pracovní tlak 10 bar
Otevírací tlak ventilu 7 bar
Otevírací teplota ventilu 92 ± 3 °C
Výtokový součinitel 0,54
Průřez sedla ventilu 95 mm²
Připojovací rozměry G 3/4“ M x G 3/4“ F
Hmotnost 160 g

Materiály
Tělo ventilu CW 617 N (mosaz)
Kuželka a membrána nylon PA 6.6
Pružina nerezavějící ocel
Ovládací knoflík ABS

 
Montáž a uvedení do provozu
Montážní poloha ventilu může být svislá s ovládacím knoflíkem nahoru dle rozměrového náčrtku nebo vodorov-
ná s výstupem kapaliny z ventilu směrem dolů.
Ventil namontujte na výstupní návarek ze zásobníku, určený pro TV. Šipka na těle ventilu ukazuje směr průtoku. 
K utěsnění závitů ventilu použijte materiál vhodný k těsnění závitů pro TV. Ventil utahujte pouze za připravené 
plošky na jeho těle.
Dle ČSN 06 0830 musí být nainstalován v zásobnících TV ohřívaných vodou, párou, solární energií, kapalnými 
nebo tuhými palivy druhý pojistný ventil v horní části zásobníku, případně ve výstupním potrubí teplé vody. Pro 
zásobníky ohřívané plynem nebo elektrickými topnými tělesy platí tato povinnost od objemu většího než 200 li-
trů. Tuto povinnost je dle normy možné splnit i instalací ventilu PTR namísto druhého pojistného ventilu.

Údržba
Ventil nevyžaduje žádnou údržbu.
1x za rok otočte knoflíkem a zkontrolujte těsnost membrány. V případě, že dochází k protékání vody, tak otoče-
ním knoflíku propláchněte sedlo ventilu vodou, dokud nedojde k odstranění nečistoty, způsobující netěsnost 
ventilu.

Nedemontujte a nevyměňujte hlavu ventilu
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Installation and Operation Instructions

Pressure and Temperature Relief Valve
7 bar - code 17240

Application
This Pressure and Temperature Relief Valve is intended to protect solar cylinders from overheating or a too high 
pressure. The valve is fitted with a temperature sensor protecting the tank from overheating and subsequent 
formation of vapour, and with a safety membrane section protecting the tank from overpressure. 

Technical data

Technical data
Max. working pressure 10 bar
Valve opening pressure 7 bar
Valve opening temperature 92 ± 3 °C
Discharge coefficient 0.54
Valve seat cross section 95 mm²
Connections G 3/4“ M x G 3/4“ F
Weight 160 g

Materials
Valve housing CW 617 N (brass)
Cone and membrane nylon PA 6.6
Spring stainless steel
Control knob ABS

Installation, putting to operation
The installation position may be vertical with the control knob upwards (as in the drawing) or horizontal with the 
water outlet downwards.
Fit the valve into the tank tapping intended for DHW. The arrow on the housing indicates the flow direction. To seal 
the valve threads, use a material suitable for DHW thread sealing. Tighten the valve using only the gripping flat 
spots on its body. 
According to ČSN 06 0830 standard, a second  safety valve shall be installed in hot water storage tanks heated 
by steam, solar energy, liquid or solid fuel, namely in their upper part or in the outgoing hot water piping. For HW 
storage tanks heated by gas or electric heating elements this obligation applies for volumes over 200 l. Following 
the standard, this obligation may be fulfilled also by installing a PTR valve instead of the second safety valve.

Maintenance
The valve requires no special maintenance.
Turn the knob and check the membrane tightness once a year. Should there be a water leak, turn the knob and 
flush the valve seat with water in order to remove the impurities causing the leak. 

Do not disassemble/replace the valve head. 
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