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R140C 
Pojistný ventil pro solární 
systémy

0425

Popis
Řada pojistných ventilů Giacomini R140C se používá v solárních 
systémech s glykolovými roztoky (max. 50 %), aby se zaručilo, že tlak 
teplonosného média v systému nepřekročí vyprojektovaný limit. 
Pojistné ventily jsou v souladu se směrnicí „PED“ 2014/68/EU, kat. IV.

Verze a kódy
Typ Kód Připojovací rozměr Pojistný tlak [bar]

R140C
R140CY006

G 1/2“F x G 3/4“F
4 (zelené víčko)

R140CY009 6 (žluté víčko)

Technická data
•	Medium: voda a roztoky glykolu (max 50 %)

•	Provozní teplota: 5÷160 °C
-20÷160 °C s roztokem glykolu (max 50 %)

•	Jmenovitý tlak: 10 bar

•	Max. otevírací tolerance 20%

•	Min. uzavírací tolerance 20%

•	Kategorie PED: IV

Materiály

•	Tělo ventilu: mosaz UNI EN 12165 CW617N

•	Membrána: EPDM

•	Oddělovač: mosaz UNI EN 12165 CW614N

•	Dřík: mosaz UNI EN 12165 CW614N

•	Těsnění: syntetické vlákno

•	Pružina: ocel

•	Pružinové pouzdro: mosaz UNI EN 12165 CW614N

•	Vložka: IXEF

•	Ovládací rukojeť: POM 

•	Víčko: ABS nabo MABS

Instalace
Velikost pojistného ventilu musí navrhnout kvalifikovaný technický 
pracovník v souladu s platnou legislativou a technickou dokumen-
tací.

Pojistné ventily R140C musí být nainstalovány ve svislé poloze a 
musí být dodržen směr proudění vyznačený šipkou na těle ventilu. 
Ventily musí být nainstalovány v nejchladnější části systému na 
přívodním potrubí a na místě, které je snadno dostupné a dobře vi-
ditelné. Připojovací potrubí pojistného ventilu nesmí být delší než 1 
m, nesmí být přerušeno a musí mít stejný nebo větší průměr, než je 
průměr ventilu samotného. Vypouštění pojistného ventilu musí být 
viditelné. Pokud se použije potrubí pro odvod vody, jeho průměr 
nesmí být menší než průměr samotného ventilu. V případě potřeby 
se použije odváděcí trychtýř R141.

≤ 1 m

R140C

R141
VES



Aby nedošlo k ohrožení zdraví osob nebo majetku, musí se při instalaci, uvedení 
do provozu a údržbě dodržovat všechny technické normy a respektovat technic-
ké parametry uvedené v tomto dokumentu.

Údržba
Minimálně jednou za rok je nutné zkontrolovat funkčnost ventilu. 
Zvýšením tlaku v systému se vyvolá odpuštění ventilu. Pokud to 
není možné, kontrola se provede ručním otočením ovládacího 
kolečka. Pravidelným čištěním se také prodlouží životnost ventilu.
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Výkonové parametry

Kód Připojení Průměr otvoru 
[mm]

Čistá světlost 
[mm2]

Výtokový 
koeficient K

Kalibrovaný 
pojistný tlak 

[bar]

Otevírací tlak 
[bar]

Uzavírací tlak 
[bar]

Výpustná
kapacita 
[kg / h]

Max. výkon 
generátoru 

[kW]

Max. výkon 
generátoru 

[kcal / h]

R140CY006 G 1/2”F x 
G 3/4”F

13 132,665 0,318
4 4,8 3,2 141,16 81,9 70396

R140CY009 6 7,2 4,8 172,88 100,3 86217

Údaje vypočtené v souladu s UNI EN ISO 4126-1. Maximální výkon generátoru vypočtený jako součin odvodňovací kapacity vynásobené odpařováním tekutiny  
při atmosférickém tlaku W = 1 013 bar

Rozměry

A C

B

Typ Kód Připojení Rozměry 
(A x B x C) [mm]

Odváděcí 
trychtýř

R140C
R140CY006

G 1/2”F x G 3/4“F 53 x 76 x 37
R141Y014 

R141CY004R140CY009

Příslušenství
Do vypouštěcího potrubí se instaluje odváděcí trychtýř R141 (nutno 
objednat zvlášť).

R141  
odváděcí trychtýř vody

R141C  
odváděcí trychtýř vody

Rozměr pojistného 
ventilu

R141Y014 R141CY004 3/4“


Použití R141 společně se šroubeními R18 nebo R19, zabrání rozstřikování vody  
a zároveň umožní vizuální kontrolu funkce pojistného ventilu.


