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1. Yleisesittely
Patavesikierukka toimii lämmönvaihtimena padan kuumaa vettä hyväksikäyttäen,
putkessa kulkeva kylmä käyttövesi lämpenee kulkiessaan patavesikierukan lävitse.
Patavesikierukka tarvitsee vain kylmän syöttöveden, joko kunnan verkosta tai
painevesiautomaatista. Malli 80L sopii yleisimpiin markkinoilla oleviin patoihin,
uuden padan hankinta ei ole tarpeellista.
Näin saat mökille, pihasaunaan, ulkosuihkuihin jne. lämmintä vettä helposti suihkua
varten ilman tavallista lämminvesivaraajaa. Toisin kuin markkinoilla olevat mallit,
Patavesikierukka 80L ei estä padan käyttöä, jolloin voit halutessasi ottaa myös
kuumaa vettä padasta perinteiseen tyyliin.
Patavesikierukassa on käytetty 20 metriä laadukasta porilaista CU-putkea, jonka
kiinnikkeet ovat valmistettu ruostumattomasta teräksestä. Tämä vastaa lähes
täysperävaunuyhdistelmän sallittua kokonaispituutta.
Voidaan käyttää myös muihin kohteisiin, missä tarvitaan lämmintä vettä, esim.
paljujen ja lasten uima-altaiden lämmitys, painepesurin käyttö lämpimällä vedellä,
mielikuvitus on rajana patavesikierukan käyttömahdollisuuksille.

Patavesikierukka on suomalainen keksintö,
ja se on valmistettu Suomessa.

2. Tekniset tiedot
Mitat:

halkaisija Ø44 cm, korkeus 45 cm

Materiaali:

15x0,8 mm CU-putki, kiinnikkeet RST, tuet teflonia

Käyttöpaine:

3-5 bar

Varoventtiilin aukeamispaine: 10 bar
Kierukkaosan pituus:

20 m, pinta-ala 0,94 m2

Pakkaukseen sisältyy:

Patavesikierukka, 3 kpl tukia, yhdistelmäventtiili
Käyttö- ja asennusohjeet
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3. Asentaminen
1. Sovita kierukka pataan sopivuuden varmistamiseksi, kierukan
pitää olla vedenpinnan alapuolella, eikä sitä saa asentaa padan
sisälle liiallista voimaa käyttämällä.

2. Nosta kierukka pois padasta, asenna kierukan kylmä- ja lämminvesiputket
Älä kiristä liittimiä vielä tässä vaiheessa.

Pidempi putki pohjalle
ja lyhyempi yläosaan.
Yhdistelmäventtiilillä
putkien päät ovat samalla
tasolla.

3. Asenna yhdistelmäventtiili kierukan kylmä- ja lämminvesiputkiin. Kierukan ja
sekoitusventtiilin liittimet voi nyt kiristää. Nosta kierukka paikoilleen.
Katso tarvittaessa seuraavalta sivulta kuva yhdistelmäventtiilin
kytkennästä.
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Yhdistelmäventtiilin
kytkentä
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4. Asenna tarvittavat putkistot ja liitokset kohteen mukaan asianmukaisia
tarvikkeita ja välineitä käyttämällä. Syöttövesiputkessa on oltava erillinen
sulkuventtiili, yhdistelmäventtiilin sulku ei katkaise vedentuloa sekoittajaan.
Jos asennuspaikassa on jäätymisriski, tai sitä ei lämmitetä talvella
ollenkaan, asenna putkistot siten, että ne saa helposti tyhjennettyä
vedestä. Kierukka on myös tyhjennettävä sinne jääneestä vedestä.

Varolaitteen ylivuotoputki on asennettava siten, että siitä mahdollisesti
purkautuva kuuma vesi ei aiheuta henkilövahinkoja!

Esimerkki patavesikierukan kytkennästä
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5. Tarkasta liitosten kireys, tee padan kanteen reiät putkien kohdalle.
6. Avaa pääsulku, ja päästä sekoittajasta vettä kunnes ilma on poistunut
järjestelmästä. Tarkasta, ettei liitoksissa ole vuotoja, ja tämän jälkeen voit
täyttää padan vedellä ja aloittaa järjestelmän käytön.

Jos olet epävarma kytkennän tekemisestä, jätä se LVI-alan ammattilaisen
tehtäväksi.

Vinkkejä asennukseen
-

Tee syöttövesiputkesta erillinen syöttölinja pataan ja varusta se hanalla
Näin padan täyttö on helppoa!

-

Kierukan ja yhdistelmäventtiilin liitoksen voi korvata pikaliittimillä jolloin
kierukan poistaminen padasta on nopeaa.

-

Kierukkaa voi käyttää myös paljujen, lasten uima-altaiden yms. veden
lämmitykseen. Altaissa jossa on koneellinen suodatus, käytä vesi
suodattimen jälkeen kierukan kautta.

-

Jos saunassa ei ole ylimääräistä hormiliitäntää, niin miksei pata voisi olla
ulkona ja käyttää ulkosuihkua tai putkittaa kierukkaa saunaan sisälle?

-

Yhdistelmäventtiilin voi asentaa myös seinälle muiden vesikalusteiden
kanssa.
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4. Käyttö
1. Lämmitä padan vesi 70 - 90 asteeseen
2. Avaa yhdistelmäventtiilin sulku.
3. Päästä alussa vettä varovasti sekoittajasta jotta mahdollinen
ilma poistuu kierukasta.
4. Padan lämpötila, syöttöveden lämpötila ja käytettävä vesimäärä
vaikuttavat suuresti lämpimän veden saantiin.
5. Käytön aikana huomioi, että kierukan kupariputket ja yhdistelmäventtiili
ovat polttavan kuumia.
6. Käytön jälkeen, sulje yhdistelmäventtiilin sulku, ja päästä sekoittajasta
vettä kunnes järjestelmä on paineeton.
7. Sekoittajalle tulevan lämpimän veden lämpötilaa voi säätää
yhdistelmäventtiilin termostaatista.
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5. Huolto ja talvisäilytys
 Käytettäessä puhdistamatonta järvivettä, kertyy järjestelmän osiin
epäpuhtauksia, jotka heikentävät veden virtaamaa ja kierukan tehoa.
- Puhdista osat säännöllisesti, vedensuodatinta suositellaan
 Padassa käytettävän veden epäpuhtaudet tarttuvat kierukan ulkopinnoille
- Pese kierukka tarvittaessa miedolla pesuaineella ja huuhtele runsaalla
vedellä.
 Tarkasta määräajoin varoventtiilin toiminta päästämällä siitä vettä.
Talvisäilytys
- Irroita kierukkaan menevät putket yhdistelmäventtiililtä, nosta kierukka
padasta ja tyhjennä se vedestä.
- Päästä vesi pois järjestelmästä, huomioi putkistoissa olevat kohdat
joihin saattaa vesi jäädä makaamaan.
- Säilytä kierukkaa padan sisällä, tai kuivassa tilassa.

Takuu ei kata jäätymisestä tai väärästä säilytyksestä aiheutuneita vaurioita !
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6. Takuuasiat
Patavesikierukalla on yhden vuoden takuu
1. Takuu alkaa ostopäivästä ja koskee mahdollisia materiaali- ja
valmistusvikoja. Takuu ei kata välillisiä vahinkoja.
2. HV Metal Oy pidättää oikeuden päättää viallisen osan korjaamisesta tai
vaihtamisesta. Asiakas vasta kuljetuskustannuksista siinä tapauksessa,
jos toimenpiteet johtuvat takuuehtojen laiminlyönnistä.
3. Vahingot, jotka aiheutuvat laitteen huolimattomasta tai väkivaltaisesta
käytöstä, käyttöohjeen noudattamatta jättämisestä tai normaalista
kulumisesta eivät kuulu tämän takuun piiriin.
4. Jäätymisestä aiheutuneet vahingot eivät kuulu takuun piiriin.
5. Takuukorvauksissa ostajan on esitettävä asiallisesti täytetty
takuutodistus tai eritelty ostokuitti.

Takuuasioissa pyydämme teitä kääntymään suoraan HV Metal Oy:n puoleen.

Valmistaja:
HV Metal Oy

Puh. (02) 865 1140

LY: 0907996-6

Ratakaari 27

Sposti: hannu@hvmetal.fi

Kotipaikka: Eura

27500 Kauttua

www.hvmetal.fi

Oikeudet muutoksiin pidetään.
04-2017-MV
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