
 

www.krusmanhatasuihkut.fi 

 

KNV680 turvatermostaatti asennus ja käyttöohje 

 

SOVELTUVUUS 

Tuote on tarkoitettu silmien pesulaitteille ja hätäsuihkuille veden lämpötilan säätämiseen (kuva A) 

MEDIA 

Venttiili on tarkoitettu toimimaan veden kanssa. 

ASENNUS 

Kaikkien töiden on oltava pätevän henkilöstön suorittamia sovellettavien sääntöjen ja määräysten 

mukaisesti. 

• Huuhtele putket puhtaaksi, sulje paine ja tyhjennä putket. 

• Kytkennät paikallisten säännösten mukaisesti 

KUVAT A B C 

Kiinnitä erityistä huomiota: 

• sulkuventtiilien suositeltu käyttö (kuva B) 

• venttiilin asentaminen oikein vaurioiden välttämiseksi (kuva C) 

TOIMINTA 

Venttiili toimitetaan säädettävällä sekoituslämpötilalla 22-28 Celsius-astetta. 

Palovammojen estäminen (antiscald) on turvatoiminto, joka suojaa käyttäjiä palovammoilta. 

Palovamman esto toiminto aktivoituu jos tulee hallitsematon kuuman veden lämpötilan ylitys tai 

kylmävesi katkeaa.  

Venttiili tarjoaa myös ominaisuuden veden jatkuvasta syötöstä kuuman veden toimintahäiriössä 

(esim. kuuma vesi katkaistaan).  

Toiminto kytkeytyy jos kylmän ja kuuman veden paine-ero ylittää 0,5 bar. Tässä tapauksessa kylmää 

vettä tulee laitteeseen suhteessa enemmän. 

HUOLTO JA YLLÄPITO 

Normaaliolosuhteissa huoltoa ei vaadita. Jos se osoittautuu tarpeelliseksi, tiivisteet (O-renkaat), 

anturielementti ja venttiilin tulppa on helppo vaihtaa. 

Ks. Kuva D varaosien yksityiskohdat. 

VAROITUS! Ennen venttiilin purkamista vesi syöttö tulee katkaista.  

Kovan veden olosuhteet voivat johtaa kalkki kerrostumiin, jotka aiheuttavat takertelua liikkuvissa 

termostaatin osissa. Sisäosien puhdistus yleensä palauttaa venttiilin toimivaksi. 

 



 

www.krusmanhatasuihkut.fi 

 

KUVAT A B C ja E = LÄMPÖTILAN SÄÄTÖ (22-28 C) 
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Voi olla tarpeen myös puhdistaa istukka ja / tai vaihtaa termostaatti. 

Venttiilin puhdistamiseksi ja / tai osien vaihtamiseen sulje KV/LV tulovesi ja: 

1) Poista korkki (1) ja osat (2–5). Kuva D 

2) Poista kaikki hiukkaset (kalsiumpitoisuudet) tai vieraat hiukkaset kaikista sisäosista. 

3) Poista ja puhdista tarvittaessa runko ja muut osat samalla tavalla. 

4) Kokoa venttiili. Vain silikonirasvaa saa käyttää. 

HUOM! KNV680 tarjoaa kylmää vettä miltei täydellä virtaamalla myös kuumavesi häiriön tullessa 

(esim. kuumavesi katkaistu) 

Asennuksessa ota aina huomioon myös paikalliset lait ja asetukset. 

 

Virtaama suunnat  Lämpötila ja paine       Kuva D venttiilin purkaminen

         

 

 

 

 

 

 

 

 



TEKNISET TIEDOT

Kapasiteetti:  Kvs  4,8 Leveys: 

Liitännät: DN 25  ulkokierre liitinsarja Korkeus:

A=84 mm + liittimet 2 X 40 mm 

 B+C=122 mm + liitin 1 X 40 mm

Syvyys: D=56 mm
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 Liitännät väli 1  64 mm 

TOIMITUSSISÄLTÖ JA MITAT

- Lämpötila säädettävissä 22-28    °C asteen välille.
- Antiskald toiminto suojaa käyttäjää jos kylmävesi katkeaa.
- Lämpimän veden katketessa kylmä  virtaama  jatkuu

48,5 mm

40 mm

R 1"

G11/4"




