
R A P O R T 18
W

EW
N

ĘT
RZ

N
E

IN
ST

AL
AC

JE
W

O
D

N
E

104

Pojêcie „armatura” obejmuje m. in.
u¿ytkowane na co dzieñ przez miesz-

kañców domu jednorodzinnego urz¹dze-
nia koñcowe instalacji wodnej, czyli bate-
rie, sp³uczki i zawory termostatyczne.
W tym artykule omówimy jednak osprzêt
mniej efektowny, ale znacznie wa¿niejszy
dla poprawnego funkcjonowania instala-
cji jako ca³oœci. W tym przypadku pod
uwagê brane s¹ cztery grupy urz¹dzeñ:
zawory, zestawy przy³¹czeniowe, rozdzie-
lacze i wodomierze. 

Zawory
S¹ to elementy pozwalaj¹ce na zmianê

wielkoœci przep³ywu wody w instalacji, a¿

do ca³kowitego jej odciêcia. O ile w bate-
riach istotna jest mo¿liwoœæ p³ynnego
i precyzyjnego regulowania strumienia
wody, o tyle zawory sieciowe pracuj¹ naj-
czêœciej w dwóch po³o¿eniach: przep³yw
otwarty i zamkniêty. Ich podstawow¹ rol¹
jest bowiem odseparowanie fragmentów
instalacji, tak by mo¿liwa by³a jej napra-
wa, konserwacja czy modyfikacja. 

Stosowane s¹ dwa rodzaje zaworów:
grzybkowe i kulowe. Pierwsze znane s¹
od dawna, jednak ze wzglêdu na okreœlo-
ne ograniczenia, o których piszemy za
chwilê, stosuje siê je coraz rzadziej. Ich
rolê przejmuj¹ nowoczesne zawory kulo-
we.

Zawór grzybkowy � – nazwa pocho-
dzi od wygl¹du elementu reguluj¹cego
przep³yw wody. Zawór jest stosunkowo
z³o¿ony konstrukcyjnie. W korpusie wy-
konanym z mosi¹dzu znajduj¹ siê otwory
(króæce): dop³ywowy i odp³ywowy. Ten
pierwszy koñczy siê p³ask¹ powierzchni¹,
tzw. p³askiem. Do niej dociskany jest ele-
ment bezpoœrednio reguluj¹cy przep³yw
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W ka¿dej instalacji wod-
nej elementy armatury
sieciowej – zawory
i przy³¹cza – spe³niaj¹
bardzo wa¿ne funkcje.
To one decyduj¹ czy
i w któr¹ stronê pop³y-
nie woda. S¹ wiêc nie-
zbêdnym elementem
ka¿dego systemu wod-
nego, niezale¿nie od te-
go, czy jest to instalacja
wody u¿ytkowej czy
centralnego ogrzewa-
nia.

O s p r z ę t ,  z a w o r y

NIEZBĘDNE
w INSTALACJI

fot. Aspol

Poniewa¿ zawory sieciowe s³u¿¹
g³ównie do wydzielenia okreœlonych
fragmentów instalacji, nosz¹ nazwê zawo-
rów odcinaj¹cych. 

JJaarrooss³³aaww BBaarraaññsskkii

Armatura sieciowa

zawory
zestawy przy³¹czeniowe
rozdzielacze
wodomierze



wody. Najczêœciej ma on postaæ p³askiego
kr¹¿ka z gumy lub innego materia³u elas-
tycznego. Jego rodzaj musi byæ dostosowa-
ny do temperatury wody przep³ywaj¹cej
przez zawór (uszczelki do wody zimnej s¹
czarne, do gor¹cej czerwone). Uszczelka
osadzona jest na kr¹¿ku z metalu po³¹czo-
nego z trzpieniem mocuj¹cym. Ca³oœæ
ma charakterystyczny kszta³t grzybka.
Trzpieñ jest gwintowany w tym fragmen-
cie, którym po³¹czony jest z nastawcz¹, ru-
chom¹ czêœci¹ zaworu. Jej obrót powoduje
przesuwanie siê grzybka (odsuwanie lub
dociskanie do p³asku) a tym samym regu-
lacjê iloœci przep³ywaj¹cej wody.

Od strony u¿ytkownika trzpieñ regu-
lacyjny zakoñczony jest najczêœciej po-
krêt³em, rzadziej uchwytem, tzw. motyl-
kowym. Do pe³nego zamkniêcia przep³y-
wu potrzebne jest wykonanie kilku pe³-
nych obrotów pokrêt³a.

Powy¿szy opis  w uproszczony sposób
obrazuje sposób dzia³ania zaworu grzyb-
kowego. W rzeczywistoœci, w urz¹dzeniu
tym zastosowano szereg dodatkowych
rozwi¹zañ konstrukcyjnych, które maj¹
wp³yw na jego prawid³ow¹ pracê. 

Jakie s¹ zalety zaworu grzybkowego?
W zasadzie nale¿y do nich jedynie mo¿li-
woœæ p³ynnego regulowania przep³ywu
wody, co w przypadku zastosowañ siecio-
wych nie jest konieczne. A wad jest wiele.
Zawory grzybkowe s¹ elementami kie-
runkowymi, tzn. woda mo¿e przep³ywaæ
tylko w jedn¹ stronê.

Wymagaj¹ doœæ czêstej konserwacji,
czêste zamykanie i otwieranie powoduje
stopniowe, czêsto nierównomierne wycie-
ranie siê uszczelki. Mo¿e to byæ przyczy-
n¹ nieszczelnoœci przy pe³nym zamkniê-
ciu zaworu. 

D³awica uszczelniaj¹ca przejœcie
trzpienia zaworu przez jego korpus bar-

dzo czêsto przecieka. Gromadz¹cy siê
w tym miejscu kamieñ mo¿e uniemo¿li-
wiæ obrót pokrêt³a. Znane s¹ przypadki,
kiedy w nastêpstwie nawarstwienia siê
osadu i kamienia, podczas próby za-
mkniêcia wody nast¹pi³o urwanie siê
trzpienia regulacyjnego.  

Dlaczego wiêc w wielu starszych in-
stalacjach spotykany jest jeszcze ten typ
zaworów? OdpowiedŸ jest prosta. Wtedy,
gdy sk³adano instalacjê, nie by³o innego
typu urz¹dzeñ. Obecnie rolê zaworów
grzybkowych przejê³y zawory kulowe. 

Zawór kulowy � – nazwa równie¿
pochodzi od kszta³tu elementu wp³ywaj¹-
cego na przep³yw wody. Ma on postaæ ku-
li z wydr¹¿onym kana³em, którym prze-
p³ywa ciecz. Kula zawieszona jest na osi
w korpusie, w którym wykonano te¿
otwory przy³¹czeniowe. Do osi do³¹czony
jest od zewn¹trz uchwyt steruj¹cy. Odciê-
cie wody wymaga jedynie przekrêcenia
dŸwigni steruj¹cej o k¹t 90° �. 

Konstrukcyjnie zawór kulowy ma
znacznie mniej czêœci od zaworu grzybko-
wego, zaœ jedynie kula i wspó³pracuj¹ce

z ni¹ powierzchnie wymagaj¹ wysokiej
precyzji wykonania. 

Dzia³anie zaworu jest proste: obrót
kuli powoduje ustawienie kana³u w spo-
sób umo¿liwiaj¹cy przep³yw wody (kana³
na wprost otworów przy³¹czeniowych)
lub ca³kowite jej odciêcie (kana³ ustawio-
ny poprzecznie). Zalet takiego rozwi¹za-
nia jest kilka. Zawór jest bardzo szczelny
i praktycznie bezobs³ugowy. Nie ma
miejsc, w których mog¹ pojawiæ siê prze-
cieki. Woda mo¿e przep³ywaæ w dowol-
nym kierunku. Wad¹ jest brak precyzyj-
nej regulacji przep³ywu strumienia wody,
co jednak w przypadku elementów siecio-
wych nie jest istotne. 

Cech¹ charakterystyczn¹ zaworów
kulowych jest mo¿liwoœæ zastosowania
ich do rozdzia³u wody. W zaworze trój-
dro¿nym � kana³ w kuli przebiega pod
k¹tem prostym (kszta³t litery L) lub ma
trzy wloty (kszta³t litery T) – w korpusie
wykonane s¹ trzy pod³¹czenia. Odpo-
wiednie ustawienie elementu steruj¹cego
przep³ywem umo¿liwia ró¿ne kombinacje
przep³ywu. Kulowe zawory trójdro¿ne
znajduj¹ zastosowanie g³ównie w instala-
cjach grzewczych. Stosowane s¹ do pod³¹-
czenia np. kot³a i zasobnika c.w.u., z któ-
rych – w zale¿noœci od potrzeb – kieruje
siê wodê do bie¿¹cego zu¿ycia lub zmaga-
zynowania. 

Inn¹ odmian¹ zaworu kulowego jest
zawód czterodro¿ny (mieszalny). W kuli
wykonane s¹ wtedy dwa, niezale¿ne kana-
³y wodne �. Korpus umo¿liwia pod³¹cze-
nie czterech przewodów z wod¹. Urz¹dze-
nie tego typu pozwala na mieszanie wody
powrotnej z zasilaj¹c¹, w systemach cen-
tralnego ogrzewania. Prowadzi to do ob-
ni¿enia kosztów ogrzewania. 
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pokrêt³o

trzpieñ

ruch grzybka
uszczelka

d³awica

króciec
przy³¹czeniowy przep³yw wody

p³ask

� Budowa zaworu grzybkowego

oœ obrotu kuli

kula

kana³

r¹czka steruj¹ca

króciec
przy³¹czeniowy

� Budowa zaworu kulowego

zawór kulowy
otwarty

zawór kulowy
zamkniêty

� Zawór kulowy pracuje w dwóch po³o¿e-
niach

zawór trójdro¿ny z przep³ywem T

� Ró¿ne odmiany zaworów trójdro¿nych

Zawory kulowe mo¿na stosowaæ do
rozdzia³u wody.

Po³o¿enie dzwigni (r¹czki) steruj¹cej
zaworem kulowym sygnalizuje jego aktual-
ny stan. R¹czka ustawiona w poprzek rury
– zawór zamkniêty, r¹czka wzd³u¿ rury –
zawór otwarty. 

zawór trójdro¿ny z przep³ywem L
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Rozwi¹zania pokrewne. Zawory
grzybkowe, a raczej ich czêœæ reguluj¹ca
przep³yw wody, wykorzystywane s¹
w uk³adach z samoczynn¹ regulacj¹
przep³ywu. W zaworach termostatycz-
nych stanowi¹cych nieodzowny element
automatyki grzewczej, ruch trzpienia od-
bywa siê pod wp³ywem jego rozszerzania
lub kurczenia siê wskutek zmian tempe-
ratury elementu czujnikowego �. W bar-
dzo rozbudowanych systemach automaty-
ki, w miejsce pokrêt³a wbudowany jest
silnik elektryczny. Jego dzia³aniem za-
wiaduje system automatyki. 

Kolejnym przyk³adem zastosowania
konstrukcji zaworu grzybkowego jest
nadmiarowy regulator ciœnienia. Urz¹-
dzenie to stosowane jest w coraz bardziej
popularnych, zamkniêtych (z obiegiem
zamkniêtym) instalacjach grzewczych.
Ruch ciep³ej wody wymuszany jest
w nich przez pompê cyrkulacyjn¹. Jedno-
czesne zamkniêcie kilku grzejników mo-

¿e byæ przyczyn¹ nag³ego wzrostu ciœnie-
nia wody w czêœci zasilaj¹cej instalacji.
Zapobiega temu nadmiarowy regulator
ciœnienia. W urz¹dzeniu  tego typu
trzpieñ z grzybkiem dociskany jest ze œci-
œle wyliczon¹ si³¹ przez odpowiednio do-
bran¹ sprê¿ynê. Kiedy ciœnienie (a raczej
jego ró¿nica miêdzy czêœci¹ zasilaj¹c¹
a powrotn¹) przekroczy zadan¹ wartoœæ,
grzybek uchyla siê i woda mo¿e powróciæ
do kot³a z pominiêciem grzejników. 

Zawory wyposa¿ane s¹ czêsto w ele-
menty dodatkowe. Do najczêœciej spoty-
kanych nale¿¹ odpowietrzniki, gniazda
do zamontowania czujnika przep³ywu
oraz króciec do spuszczania wody z insta-
lacji.   

Zestawy przy³¹czeniowe
Stosowany dawniej tradycyjny sposób

pod³¹czania grzejników do instalacji c.o.
odszed³ w zapomnienie wraz z pojawie-
niem siê nowych ich modeli. Rolê stoso-
wanych jeszcze do niedawna ga³¹zek zajê-
³y tzw. zestawy przy³¹czeniowe �. S¹ to
zblokowane zestawy zaworów grzybko-
wych reguluj¹cych przep³yw wody.
W jednym korpusie znajduje siê te¿ pod-
³¹czenie wody dop³ywaj¹cej, wyp³ywaj¹-
cej i czêsto zawór odpowietrzaj¹cy/spusto-
wy. Ca³oœæ jest niewielka i estetyczna �. 

Elementy te oferowane s¹ przez rynek
w dwóch podstawowych odmianach: pro-
stej i k¹towej. Odmiana pierwsza wyko-
rzystywana jest wtedy, gdy przewody zasi-
laj¹ce i powrotne prowadzone s¹ w po-
sadzce i wychodz¹ z niej do góry, do grzej-
nika. Odmiana k¹towa stosowana jest,
gdy instalacja zasilaj¹ca prowadzona jest
w œcianach. W sytuacjach nietypowych
(np. przewody zasilaj¹ce doprowadzone
s¹ pod k¹tem) mo¿na zainstalowaæ tzw.
obrotowe zawory przy³¹czeniowe 	.
Wszystkie elementy (przy³¹cza, zawory)
daj¹ siê ustawiaæ wzajemnie pod dowol-
nymi k¹tami. Rozwi¹zanie to, jakkolwiek
wygodne podczas monta¿u, oznacza wy¿-
sze koszty pod³¹czenia grzejnika do insta-
lacji zasilaj¹cej. 

Zestawy przy³¹czeniowe doskonale
sprawdzaj¹ siê w instalacjach zasilaj¹-
cych dwururowych. Ich specjalne wyko-
nania przeznaczone s¹ te¿ dla instalacji
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Kolor uchwytu steruj¹cego (r¹czki)
dopasowany jest do rodzaju medium, ja-
kie przep³ywa przez zawór. Czerwony za-
rezerwowany jest dla instalacji wodnych,
¿ó³ty – dla gazowych.

Do niektórych modeli grzejników
odpowiednie zestawy przy³¹czeniowe do-
³¹cza producent, do innych nale¿y kupiæ
je samodzielnie.

� Zawór grzejnikowy zbudowany w oparciu
o zawór grzybkowy (fot. IMI International)

� Zestawy przy³¹czy grzejnikowych Multiflex
(fot. Oventrop)

� Zestaw przy³¹czeniowy jest ma³o widoczny
i nie szpeci grzejnika (fot. Purmo)

	 Obrotowy zawór przy³¹czeniowy jest roz-
wi¹zaniem wygodnym lecz kosztownym
(fot. Oventrop)

pe³ny rozdzia³
strumieni mieszanie

woda ch³odna

woda gor¹ca

� Zawór czterodro¿ny – sposób dzia³ania



jednorurowych. W tym przypadku kilka
grzejników po³¹czonych jest ze sob¹ sze-
regowo. Stosuj¹c tradycyjne przy³¹cza
uzyskamy nierównomierny rozk³ad tem-
peratur: pierwszy w szeregu grzejnik bê-
dzie najcieplejszy, ka¿dy nastêpny ch³od-
niejszy od poprzedniego. Zestawy przy³¹-
czeniowe do instalacji jednorurowej maj¹
mo¿liwoœæ mieszania wody zasilaj¹cej
grzejnik z wod¹ z niego wyp³ywaj¹c¹.
W ten sposób czêœæ gor¹cej wody nie tra-
fia do grzejnika, ale zasila dalsz¹ czêœæ
obiegu. Mo¿liwe jest wtedy wyrównanie
temperatury wszystkich, wspó³pracuj¹-
cych ze sob¹ grzejników. 

Popularnoœæ i wygoda jak¹ nios¹ ze
sob¹ zestawy przy³¹czeniowe, spowodo-
wa³y opracowanie wersji przeznaczonej
do grzejników starszego typu 
, niedo-
stosowanych do zasilania od do³u. Zestaw
przy³¹czeniowy umieszcza siê wtedy
w dolnej czêœci kaloryfera. Z górnej czêœci
woda transportowana jest tzw. rur¹ wzno-
œn¹. Jedyn¹ wad¹ takiego rozwi¹zania jest
widoczna konstrukcja. 

Zestawy przy³¹czeniowe maj¹ jeszcze
jedn¹, czêsto niedocenian¹ zaletê. Umo¿-
liwiaj¹ od³¹czenie dowolnego grzejnika
bez koniecznoœci opró¿niania z wody ca-
³ej instalacji. Pozwala to na wy³¹czenie
go z systemu (jeœli jest np. w niewyko-
rzystywanym pomieszczeniu) lub de-
monta¿ w celu naprawy, wymiany, b¹dŸ
oczyszczenia.

Rozdzielacze
Rozdzielacze to rozwi¹zanie stosowa-

ne wy³¹cznie w instalacji centralnego
ogrzewania. S¹ to zespo³y zaworów umo¿-
liwiaj¹ce doprowadzenie gor¹cej wody do
poszczególnych obwodów grzewczych �.
Swój rodowód wywodz¹ z wodnego
ogrzewania pod³ogowego. W systemach
tego typu ka¿dy obwód grzewczy jest se-
parowany. Wi¹¿e siê to z mo¿liwoœci¹
ustawienia temperatury osobno w ka¿-
dej pêtli grzewczej oraz z bezpieczeñ-
stwem u¿ytkowania – w przypadku

przecieku mo¿na ³atwo od³¹czyæ czêœæ
instalacji. Zalety takiego rozwi¹zania
dostrze¿ono równie¿ w przypadku tra-
dycyjnej instalacji c.o. Dawniej stosowa-
ne piony z rur stalowych umieszczano
tak, by zminimalizowaæ d³ugoœæ ga³¹zek
czyli przewodów zasilaj¹cych poszcze-
gólne grzejniki. Chodzi³o o oszczêdnoœæ
materia³u oraz uproszczenie instalacji
pozwalaj¹ce ograniczyæ iloœæ drogich
i k³opotliwych w monta¿u z³¹czek, któ-
re na dodatek s¹ potencjalnymi miejsca-
mi wycieku wody. 

Stosowane coraz powszechniej prze-
wody z tworzyw sztucznych pozwoli³y
wyeliminowaæ wiele z opisanych niedo-
godnoœci. Przede wszystkim ich elastycz-
noœæ ograniczy³a iloœæ niezbêdnych po³¹-
czeñ a tym samym miejsc potencjalnej
awarii. Przewody te mo¿na prowadziæ
skomplikowanymi trasami, a tak¿e umie-
œciæ je w pod³odze bez obawy o przecieki
wody. 

Zastosowanie systemu, w którym ka¿-
dy grzejnik ma w³asne zasilanie, oznacza
du¿¹ iloœæ rur z gor¹c¹ wod¹ i koniecz-
noœæ pod³¹czenia ich do pionów. I w tym
w³aœnie miejscu œwietnie sprawdzaj¹ siê
rozdzielacze �. Produkowane s¹ zestawy
zawieraj¹ce od 2 do 10 portów (par z³¹-
czy). Wszystkie wyposa¿one s¹ w belki
mocuj¹ce, g³ówne zawory odcinaj¹ce, za-
wory spustowe, regulatory przep³ywu
i odpowietrzniki. G³ówne pod³¹czenia
maj¹ œrednicê 3/4”, co umo¿liwia ich bez-
poœrednie po³¹czenie z istniej¹c¹ instala-
cj¹ stalow¹. Dla przy³¹czenia rur grzew-
czych przewidziane s¹ tradycyjne z³¹czki
gwintowane lub szybkoz³¹czki odpowied-
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 Te elementy pozwalaj¹ pod³¹czyæ grzejniki
zasilane tradycyjnie (fot. Oventrop)

� Szafka z rozdzielaczami
(fot. Wieland Polska)

Znasz bardzo dobrego fachowca – instalatora hydraulika  – poleæ go innym (str. 254)

� Zastosowanie rozdzielaczy u³atwia pod³¹-
czanie wielu grzejników
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nie dla danego systemu rur z tworzywa
(np. Hep2O). 

Standardem s¹ gotowe rozdzielacze
wykonane z br¹zu lub mosi¹dzu. W zale¿-
noœci od przyjêtej konstrukcji mo¿na je
³¹czyæ w wiêksze zespo³y, lub iloœæ mo¿li-
wych do pod³¹czenia obwodów jest œciœle
okreœlona. 

W instalacji grzewczej stosuje siê
dwie odmiany rozdzielaczy. Montowane
po stronie zasilaj¹cej wyposa¿a siê w za-
wory odcinaj¹ce lub regulacyjne. Te dru-
gie, po uzupe³nieniu o termostaty, pozwa-
laj¹  tak ustaliæ przep³ywy, by iloœæ ciep³a

dostarczanego do poszczególnych po-
mieszczeñ by³a dostosowana do ich kuba-
tury i indywidualnego zapotrzebowania
mieszkañców. 

Rozdzielacze powrotne wyposa¿one
s¹ wy³¹cznie w zawory odcinaj¹ce. Ich
obecnoœæ wynika z potrzeby od³¹czenia
danego obwodu grzewczego. 

Gotowy zespó³ rozdzielaczy umiesz-
cza siê w skrzynce instalacyjnej, lokalizo-
wanej zwykle we wnêce œciennej, nad
pod³og¹. 

Niewielkie obwody grzewcze mo¿na
zasilaæ z rozdzielacza jednoelemento-
wego. Urz¹dzenie to w jednym korpusie
zawiera odseparowany obieg zasilaj¹cy
i powrotny; ka¿dy pod³¹czony do osobne-
go króæca.

Wodomierze
Coraz powszechniej stosowany (bo

niezbêdny) element instalacji wodoci¹go-
wych . Produkowane s¹ urz¹dzenia do
ciep³ej i zimnej wody, dla ró¿nej œrednicy
przy³¹czy (1/2”, 3/4”) i dostosowane do
ró¿nych wartoœci przep³ywu nominalnego.

Niemal powszechnie u¿ywane s¹ wo-
domierze wirnikowe – skrzyde³kowe.
Wirnik jest w nich elementem porusza-
nym przez przep³ywaj¹c¹ wodê, która mo-
¿e dop³ywaæ jednym zwartym strumie-
niem (wodomierze JS) lub wieloma stru-
mieniami roz³o¿onymi symetrycznie (wo-
domierze WS). Drugi typ wodomierzy re-
jestruje przep³ywy z wiêksz¹ dok³adno-
œci¹. 

Podczas monta¿u wodomierza nale¿y
pamiêtaæ, ¿e œrednica jego przy³¹czy nie
mo¿e byæ wiêksza od œrednicy rur, do któ-
rych jest pod³¹czony. Mo¿liwe jest zaœ za-
montowanie wodomierza o mniejszej œred-
nicy przy³¹czy – trzeba wtedy zastosowaæ
odpowiednie elementy redukcyjne. 

O ile monta¿ wodomierza mo¿na wy-
konaæ samodzielnie – instaluje siê go
tak, jak wiêkszoœæ armatury – o tyle jego
u¿ytkowanie musi byæ poprzedzone kon-
trol¹ uprawnionej osoby. Hydraulik
sprawdza legalizacjê mierników (atest
G³ównego Urzêdu Miar), obecnoœæ
plomb a nastêpnie odpowiednio zabez-
piecza pod³¹czenia wodomierzy do insta-

lacji. Stosowane s¹ specjalne, przystoso-
wane do plombowania os³ony z³¹czy. 

Wodomierze s¹ urz¹dzeniami kierun-
kowymi, tzn. woda musi przep³ywaæ
zgodnie ze strza³k¹ wyt³oczon¹ na korpu-
sie licznika. 

Uwagi praktyczne
Wszystkie elementy armatury siecio-

wej produkowane s¹ w rozmiarach typo-
wych, pasuj¹cych do najczêœciej stosowa-
nych w domowych instalacjach wodnych
œrednic rur i  z³¹czek (1/2”, 3/4”, 1” itp.).
Umo¿liwia to wspó³pracê z dowolnymi
systemami dystrybucji wody. Rozdziela-
cze do instalacji centralnego ogrzewania
oferowane s¹ razem z odpowiednimi szaf-
kami instalacyjnymi – natynkowymi lub
podtynkowymi. Wyposa¿ono je we
wszystkie niezbêdne uchwyty mocuj¹ce. 

■ W ka¿dej instalacji, zaraz za wodomie-
rzem lub przed zestawem hydroforowym,
warto zamontowaæ mechaniczny filtr siat-
kowy. Chroni on rury i elementy armatu-
ry przed znajduj¹cymi siê w wodzie za-
nieczyszczeniami sta³ymi.
■ Jeœli w instalacji c.w.u. pracuj¹ pod-
grzewacze elektryczne, warto zastosowaæ
zawór bezpieczeñstwa. Ochroni on insta-
lacjê przed nadmiernym, niekontrolowa-
nym wzrostem ciœnienia. 
■ Na przewodzie g³ównym lub pionie
warto za³o¿yæ zawór spustowy. Jego zalety
dostrze¿emy wtedy, gdy instalacjê trzeba
bêdzie opró¿niæ na czas naprawy, rozbu-
dowy lub konserwacji.                          �

W artykule opisaliœmy istotne elementy
tzw. armatury sieciowej. Informacje na temat
cen oraz dane teleadresowe wiod¹cych produ-
centów zamieœciliœmy w rubryce Info rynek.
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O s p r z ę t ,  z a w o r y

Przep³yw nominalny to taki, przy
którym wodomierz mierzy zu¿ycie wody
z dopuszczalnym b³êdem. Przyjmuje siê,
¿e jest on równy po³owie maksymalnego
przep³ywu, jaki mo¿e byæ zmierzony za
pomoc¹ danego urz¹dzenia. Przep³yw no-
minalny zale¿y od wielkoœci zu¿ycia wo-
dy. Najczêœciej przyjmuje siê, ¿e w do-
mach jednorodzinnych jest on równy
2,5 m3/h, dla porównania – w mieszka-
niach – 1-1,5 m3/h.

Wodomierze mog¹ pracowaæ w do-
wolnym po³o¿eniu. Ich tarcza odczytowa
jest tak skonstruowana, ¿e mo¿na j¹ do-
wolnie ustawiaæ wzglêdem wlotu i wylotu
wody.

Nigdy nie nale¿y stosowaæ wodoci¹-
gowych zaworów kulowych w instala-
cjach gazowych.

 Wodomierze skrzyde³kowe do wody zimnej
i gor¹cej (fot. PoWoGaz)

Zestawy przy³¹czeniowe umo¿liwiaj¹ od³¹czenie grzejnika, bez opró¿niania z wo-
dy ca³ej instalacji.


