
Zawór antyzamarzaniowy

Seria 108

Funkcja

Zawór antyzamarzaniowy, zamontowany w instalacji z pomp! ciep"a, 
umo#liwia powolny upust kiedy temperatura medium spadnie poni#ej 3 °C. 
Zapobiega to tworzeniu si$ lodu w instalacji, chroni!c jej elementy przed 
uszkodzeniem.
Wersja zaworu z czujnikiem powietrza umo#liwia prac$ instalacji w trybie 
ch"odzenia kiedy temperatura medium spada poni#ej 3 °C. W takich 
warunkach dzia"a czujnik powietrza który uniemo#liwia upust wody.

ZG!OSZENIE PATENTOWE

003FM 21654

Specy!kacja techniczna

Materia!y
Korpus: mosi!dz EN 12164 CW614N (108701-108801)
 mosi!dz EN 12165 CW724R-M (108601-108301)
 mosi!dz EN 12165 CW617N (108611-108711)
Spr$#yna: stal nierdzewna EN 10270-3 (AISI 302)
Uszczelnienia: EPDM
Przy"!cza: (108601-108611) GZ 1” (ISO 228-1) 
 (108701-108711) GZ 1 1/4” (ISO 228-1) 
 (108801) GZ 1 1/2” (ISO 228-1)
 (108301) Ø 28 dla rur miedzianych
Dane eksploatacyjne
Medium: woda
Maks. ci%nienie pracy:
 (108601-108301-108701-108801) 10&bar 
 (108611-108711) 5&bar 
Zakres temperatury pracy: 0–65 °C
Zakres temperatury otoczenia:  -30–60 °C
Temperatura otwarcia (medium):  3 °C
Temperatura zamkni$cia (medium): 4 °C
Temperatura powietrza zewn$trznego  
w"!czenia funkcji antyzamarzaniowej:  (108611-108711)  < 5 °C
Dok"adno%': ±1 °C
Kv (przelot):  (108601-108611) 55 m3/h
 (108701-108711) 70 m3/h
 (108801) 72 m3/h 
 (108301) 64 m3/h
Moment dokr$cania: (108301)  80 N·m

01376/22 PL
zast"puje 01376/21 PL

Wymiary

Przep"yw upustu

P (bar) T zewn"trzna (°C) Przep!yw (l/h)
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Warunki odniesienia:
- prosty odcinek rury (Ø12 mm, d"ugo%' 1 m) zlokalizowany na zewn!trz budynku;
- temperatura wody w budynku 18 °C.
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Zakres produktów

Seria 108 Zawór antyzamarzaniowy przy"!cza gwintowane %rednica DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”) i DN 40 (1 1/2”)

Seria 108 Zawór antyzamarzaniowy ze z"!czkami zaciskowymi %rednica DN 25 (Ø 28)

Seria 108 Zawór antyzamarzaniowy z czujnikiem powietrza, przy"!cza gwintowane %rednica DN 25 (1”) i DN 32 (1 1/4”)



Charakterystyka elementów

1

5

1

2

6

4

3

4

3

2

Zawór antyzamarzaniowy
Zawór antyzamarzaniowy z serii 108 otworzy upust kiedy temperatura 
medium w obiegu spadnie poni#ej 3 °C.

Zawór antyzamarzaniowy
1. Przerywacz pró#ni
2. Automatyczny zawór stopowy
3. Wk"ad termostatyczny
4. Czujnik termostatyczny 

Zawór antyzamarzaniowy z czujnikiem powietrza
1. Przerywacz pró#ni
2. Element zamykaj!cy po"!czony z czujnikiem powietrza
3. Wk"ad termostatyczny
4. Czujnik termostatyczny
5. Czujnik termostatyczny powietrza
6. Wk"ad termostatyczny z czujnikiem powietrza 

Zasada dzia"ania

Zawór antyzamarzaniowy z czujnikiem powietrza
Zawór antyzamarzaniowy z serii 108 otworzy upust kiedy temperatura 
medium w obiegu spadnie poni#ej 3 °C.
Kiedy jednak temperatura na zewn!trz wzro%nie powy#ej 5 °C zawór 
antyzamarzaniowy zamknie upust wody. Zapobiega to otwarciu si$ upustu 
podczas pracy, w trybie ch"odzenia w okresie letnim. 
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Monta#Fazy pracy

Praca zim# w trybie grzania

Zawór antyzamarzaniowy
Zawór 

antyzamarzaniowy

Produkcja wody lodowej 
o temperaturze < 3 °C

Zawór 
antyzamarzaniowy 
z czujnikiem powietrza

Zawór 
antyzamarzaniowy 
z czujnikiem powietrza

Zawór 
antyzamarzaniowy 
z czujnikiem powietrza

Zawór 
antyzamarzaniowy 
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Zawór antyzamarzaniowy 
z czujnikiem powietrza

Praca latem w trybie ch$odzenia

Praca zim# w przypadku braku zasilania elektrycznego

Zawór musi by' montowany w pozycji pionowej z upustem skierowanym 
w dó", aby umo#liwi' swobodny wyp"yw medium.
Zawór musi by' zamontowany na zewn!trz budynku w miejscu, gdzie 
mo#e wyst!pi' najni#sza temperatura w przypadku wy"!czenia si$ 
pompy ciep"a. Miejsce monta#u powinno by' oddalone od elementów, 
które mog"yby zak"óci' prac$ zaworu ((ród"o ciep"a). 
Nale#y zamontowa' dwa zawory antyzamarzaniowe na zasilaniu 
i powrocie. W przeciwnym wypadku w jednej z rur mo#e pozosta' woda, 
która zamarznie.  
Nale#y zawsze utrzymywa$ ci%nienie w instalacji, nawet podczas 
upustu wody, aby zapewni$ prawid!owe dzia!anie zaworu. 

Nale#y zachowa' co najmniej 15 cm odleg"o%ci od pod"o#a (rys. A), aby 
zapobiec tworzeniu si$ lodu pod zaworem, który mo#e zablokowa' upust 
wody.
Nale#y odpowiednio poprowadzi' odp"yw wody z zaworu.  

Nale#y zachowa' odst$p przynajmniej 10 cm mi$dzy zaworami antyzama-
rzaniowymi (rys. B) i 20 cm mi$dzy zaworami antyzamarzaniowymi z czujni-
kiem powietrza (rys. C).

Zaworów antyzamarzaniowych nie wolno izolowa$ poniewa#  
nie b"d& dzia!a!y poprawnie. 
Zawory musz! by' chronione przed deszczem, %niegiem i bezpo%rednim 
dzia"aniem promieni s"onecznych. 
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SPECYFIKACJA PODSUMOWUJ$CA

Seria 108
Zawór antyzamarzaniowy. Przy"!cze gwintowane GZ 1” (ISO 228-1) (od 1” do 1 1/2”). Korpus z mosi!dzu. Maks. ci%nienie pracy 10 bar. 
Zakres temperatury pracy 0–65 °C. Zakres temperatury otoczenia: -30–60 °C. Temperatura otwarcia (medium): 3 °C. Temperatura 
zamkni$cia (medium): 4 °C.

Seria 108
Zawór antyzamarzaniowy. Z"!czki zaciskowe Ø28 . Korpus z mosi!dzu. Maks. ci%nienie pracy 10 bar. Zakres temperatury pracy 0–65 °C. 
Zakres temperatury otoczenia: -30–60 °C. Temperatura otwarcia (medium): 3 °C. Temperatura zamkni$cia (medium): 4 °C.

Seria 108
Zawór antyzamarzaniowy z czujnikiem powietrza. Przy"!cze gwintowane GZ 1” (ISO 228-1) (od 1” do 1 1/4”). Korpus z mosi!dzu. Maks. 
ci%nienie pracy 5 bar. Zakres temperatury pracy 0–65 °C. Zakres temperatury otoczenia: -30–60 °C. Temperatura otwarcia (medium): 3 °C. 
Temperatura zamkni$cia (medium): 4 °C. Temperatura powietrza zewn$trznego w"!czenia funkcji antyzamarzaniowej ) 5 °C.

Konserwacja zaworu  
antyzamarzaniowego

Zawór antyzamarzaniowy Zawór antyzamarzaniowy 
z czujnikiem powietrza
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Zawór antyzamarzaniowy Zawór antyzamarzaniowy
z czujnikiem powietrza

Konserwacja zaworu 
antyzamarzaniowego  
z czujnikiem powietrza

Cale* Poland Sp. z o.o.
30-633Kraków · ul Walerego S"awka 5
Telefon: + 48 12.357.22.29
info.pl@cale*.com· www.cale*.com
© Copyright 2022 Cale*

Zastrzegamy sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach i zmian ich danych technicznych zawartych w niniejszej publikacji w jakimkolwiek czasie, bez wcze!niejszego 
powiadomienia.
Na stronie www.cale".com dokument jest zawsze zamieszczony w najnowszej wersji i stanowi potwierdzenie w przypadku kontroli technicznych.

1A. Przerywacz pró#ni
Przerywacz pró#ni mo#na wymieni', 
kod cz$%ci wymiennej R0000994.

2A. Wk!ad termostatyczny
Wk"ad termostatyczny mo#na wy-
mieni', kod cz$%ci wymiennej 
F89046.
Wymian$ mo#na wykona' na pracu-
j!cej instalacji bez wykr$cania zawo-
ru, dzi$ki zastosowaniu automatycz-
nego zaworu stopowego wewn!trz 
korpusu.

1B. Przerywacz pró#ni
Przerywacz pró#ni mo#na wymieni', 
kod cz$%ci wymiennej R0000994.

2B. Wk!ad termostatyczny
Wk"ad termostatyczny mo#na wymie-
ni', kod cz$%ci wymiennej F89046.
Wymian$ wk"adu nale#y wykona' 
tylko kiedy temperatura na zewn!trz 
jest wy#sza ni# 5 °C. W przeciwnym 
razie nale#y zamkn!' zawory odcina-
j!ce przed i za zaworem. 

3B. Wk!ad termostatyczny
        z czujnikiem powietrza
Wk"ad termostatyczny z czujnikiem 
powietrza mo#na wymieni', kod cz$-
%ci wymiennej F0001896. 

Syfony
Nie nale#y prowadzi' rur w sposób, który mo#e spowodowa' powstawanie syfonów, jak pokazano na rysunkach. Z tych cz$%ci instalacji woda mo#e nie zosta' 
usuni$ta i ochrona przed zamarzaniem nie b$dzie ju# zagwarantowana.


