
Mukavuutta, TURVALLISUUTTA jA eneRgIAnSääSTöä TAUSTALLA

nopea vaihto. 
pitkä käyttöikä. 
pieni rakenne.
Haluamme aina tehdä uusien tuotteiden kehitystyön kunnolla ja tarjota 
asiakkaillemme uusia ominaisuuksia. Pelkkä tuotteiden kopiointi ei ole koskaan 
sopinut ajatusmaailmaamme. ESBEn VZA- ja VZB-vaihtoventtiilisarjat eivät ole 
mikään poikkeus. Lue lisää niiden ominaisuuksista ja hyödyistä seuraavilta sivuilta. 
Ymmärrät sen jälkeen paremmin, mitä tarkoitamme.
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Mukavuutta, TURVALLISUUTTA jA eneRgIAnSääSTöä TAUSTALLA

joHdAnTo jA VALInTAopAS

VAIHToVenTTIILI 
Sarja VZa, VZB 
Dn 15–25, Kvs 3.5–6.5 
Kolme erilaista johtoratkaisua

SISäLLySLUeTTeLo VAIHToVenTTIILIT
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nopeA VAIHTo on TäRkeInTä.
Me tiedämme, että nopea suunnanvaihto 
vaihtosovelluksissa vähentää tarpeetonta energiankulutusta. 
Sen vuoksi kompaktit vaihtoventtiilimme ovat erittäin 
nopeita. Vaihtaminen A-piiristä B-piiriin kestää vain 3 
sekuntia. Näin vältytään narisevilta portailta ja kylmiltä 
jaloilta.

Vaihtoventtiilin tehtävä esimerkiksi lämpöpumpussa on 
kuuman veden vaihtaminen lämmityspiirin ja käyttöveden 
välillä. Lämpöpumpun elektroninen Säätöjärjestelmä 
määrittää, milloin vaihto A- ja B-piirien välillä suoritetaan. 
Optimaalinen lämmöntuotto saavutetaan hyvin yhdessä 
toimivan vaihtoventtiilin ja lämpöpumpun avulla.

pITkäIkäISyyS on TAATTU.
eSBe-vaihtoventtiilien ominaisuudet on kehitetty toiveiden 
perusteella.

Kitkan vähentämiseksi venttiilikotelo on valmistettu 
messingistä ja siinä on Teflon-seosta sisältävä säätökartio, 
jonka tiivisteenä toimivat erityisesti valmistetut O-renkaat.

Moottorissa on yksinkertainen perusrakenne ja 
sisäänrakennettu vaihteisto, mutta kannen alla piilee 
valttikortti. Mikroprosessoripohjainen piirilevy! 
Mikroprosessorissa on muun muassa sisäänrakennettu 
juuttumisenesto-ohjelma, joka varmistaa, että täydellinen 
vaihtokierros tehdään vähintään 7 päivän välein kartion 
juuttumisen estämiseksi.

Olemme myös eliminoineet muita käyttöikää mahdollisesti  
lyhentäviä vaaratekijöitä kehittämällä suojatun kannen, 
0-prosenttisen sisäisen vuodon ja korroosiosuojauksen.

Kaiken kaikkiaan ESBEn vaihtoventtiilisarja koostuu 
älykkäistä ratkaisuista ja materiaalivalinnoista. Näin voimme 
taata pitkän toiminnan, jolloin huoltotarve on lähes olematon.

TekIjäT TURVALLISen käyTön 
TAUSTALLA.
Helposti käytettävä, hallittava ja ymmärrettävä. Näin 
voidaan kuvailla ESBEn vaihtoventtiilisarjaa.

Moottori voidaan purkaa helposti painamalla 
vapautuspainiketta. Kun vapautuspainiketta painetaan 
uudelleen, moottori voidaan kiinnittää takaisin paikalleen. 
Kun vapautat painikkeen, moottori on asennettu. 

Jos lämpöpumppu sammuu jostakin syystä tai se ei ole 
täysin toiminnassa, sekä A- että B-piirissä voidaan silti 
säilyttää tasainen virtaus. Miten? Yksinkertaisesti purkamalla 
moottori. Vaihtoventtiili asettaa itsensä automaattisesti siten, 
että virtaus sallitaan molempiin piireihin samanaikaisesti.

nopea Vaihto
Vaihtaminen A-piiristä B-piiriin kestää vain 3 sekuntia. 
Venttiilin asento näkyy selkeästi ilmaisinikkunasta.

jatKuVa VirtauS
Kun moottori puretaan, venttiili siirtyy automaattisesti 
asentoon, joka sallii virtauksen molemmissa piireissä.

uSeita johtoVaihtoehtoja
VZA-sarja toimitetaan joko irrotettavan johdon kanssa tai 
ilman sitä, ja se on varustettu Molex-liittimellä. VZB-sarja on 
varustettu kiinteällä tehtaalla asennetulla johdolla.

VaihtoVenttiilit

oMinaisuudet ja hyödyt
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TeknISeT TIedoT 
paineluokka: _____________________________________ pn 6
Välitysaineen lämpötila: ____________maksimi (jatkuva) +95 °C
____________________________ maksimi (tilapäinen) +110 °C 
__________________________________________minimi +5 °C
Suurin painehäviö: __________________Vaihto, 80 kpa (0.8 bar) 
_______________________________ Sekoitus, 50 kpa (0.5 bar)
Vuotoaste, prosenttia virtauksesta: _____________________ 0
liitännät: _________________________Sisäkierre, en 10226-1 
__________________________________ulkokierre, iSo 228/1
________________________________puristusliitos, en 1254-2
Ympäristön lämpötila: _____________________maksimi +60ºC 
___________________________________________ minimi 0ºC
Syöttö: _________________________ 230 ± 10 % V aC, 50 hz
Virrankulutus: ___________________________________ 15 Va
ohjaussignaali: 2-piste, SpSt (yksinapainen yksiasentoinen – Single 
pole Single throw)
Kotelointiluokka: _________________________ sarja VZa, ip20
________________________________________sarja VZB, ip40
Suojausluokka:________________________________________ ii
toiminta-aika: ______________________________________ 3 s
lisäkytkimen virrankesto: __________________ 2(1)a 250 V aC
johdon pituus: ___________________________________1.6 m

materiaali
Venttiilirunko:____________________ messinki, DZr, CW 602n
tulppa ja peitelevy: _________________________________ ppS
Kara: _______________________ ruostumaton teräs, SS 2346
o-renkaat: ______________________________________ epDm

lVD 2006/95/eC  
emC 2004/108/eC 
rohS 2002/95/eC

ToIMInTA
ESBEn VZA- ja VZB-sarjat koostuvat pienikokoisista, 
messinkisistä vaihtoventtiileistä lämpöpumppu-, 
lattialämmitys- ja ilmastointisovelluksia varten. Niiden 
tärkein ominaisuus on kyky muuttaa nopeasti kahden piirin 
välistä virtaussuuntaa.

ESBEn sarjan VZA ja VZB vaihtoventtiileissä on 
integroitu venttiilinkäyttötoiminto venttiilin jumiutumisen 
estämiseksi. Tämä tarkoittaa, että moottori sulkee ja avaa 
venttiilin, kun venttiiliä ei ole käännetty 7 vuorokauteen.

ToIMInTA
Vaihto A-piiristä B-piiriin tapahtuu ohjausyksikön signaalin 
avulla. Asennonilmaisin näyttää virtauspolun. 

Kun moottori puretaan, venttiili siirtyy keskiasentoon, 
mikä sallii virtauksen molemmissa piireissä.

VeRSIoT
ESBE VZA-moottoria on saatavilla ilman johtoa tai irrallisen 
johdon kanssa ja sen kotelointiluokka on IP20. Ilman johtoa 
toimitettavissa VZA-moottoreissa on Molex-tyyppinen 
pistoke vapaasti valittavan, enintään 100 metrin pituisen 
johdon kytkentää varten. ESBE VZB-moottorissa on kiinteä 
johto ja sen kotelointiluokka on IP40. ESBE VZA ja VZB-
moottoreihin saa lisävarusteena lisäkytkimen. 

HUoLTo jA yLLäpITo
Olennaiset osat, kuten venttiilin sisäosat ja koko moottori, 
ovat helposti vaihdettavissa. Koko moottori voidaan vaihtaa 
purkamatta venttiiliä, kunhan järjestelmästä poistetaan 
ensin paine.

ASennUS

VAIHToVenTTIILI VZA, VZB SUUnnITeLTU SoVeLLUkSIIn:

LISäVARUSTe
Johto ALZ801, kiinteä, IP40,  
3-johtiminen _____________________ Tuotenro 4605 01 00
6-johtiminen lisäkytkimen  
kanssa käytettäväksi _______________ Tuotenro 4605 02 00

Johto ALZ801, irtojohto, IP20,  
3-johtiminen _____________________ Tuotenro 4605 03 00
6-johtiminen lisäkytkimen  
kanssa käytettäväksi _______________ Tuotenro 4605 04 00

* Yhteensopiva tuotenumerojen 4302 XX XX ja 4304 XX XX kanssa  
(ei 4300 XX XX)

VaihtoVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjAT VZA, VZB

ESBEn VZA- ja VZB-sarjat koostuvat 3-tievaihtoventtiileistä 
lämpöpumppu-, lattialämmitys- ja ilmastointisovelluksia varten. 
Saatavilla on kolme eri liitostyyppiä: sisäkierre, ulkokierre ja 
puristusliitos.

 lämmitys
 ilmastointi
 käyttövesi
 lattialämmitys
 aurinkolämmitys

 jäähdytys
 aluelämmitys
 kaukolämpövesi
 kaukolämmitys
 kaukojäähdytys

vZa100
Sisäkierre, ip20 
ilman/irtojohto

ulkokierre, ip20 
ilman/irtojohto

puristusliitos, ip20  
ilman/irtojohto

vZb100
Sisäkierre, ip40 
kiinteä johto

ulkokierre, ip40 
kiinteä johto

puristusliitos, ip40  
kiinteä johto
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vaihto sekoitus

VaihtoVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjA VZA

VIRTAUSLIIToS – VenTTIILI joHdoTUS 
pistoketyyppi molex.

virta ja signaali

lisäkytkimellä

vaihtoventtiili lisäkytkimellä, sarjat: 
VZa151, VZa152, VZa253, VZB151, VZB152, VZB253

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4302 01 00 VZa161

20 6.5 rp ¾“ 70 42 99 70 58

ilman johtoa 0.5
4302 03 00 VZa151 1)

4302 02 00 VZa161
johto mukana 0.5

4302 04 00 VZa151 1)
* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.   
huom 1) lisäkytkimellä

SARjA VZA151/VZA161, SISäkIeRRe

sininen (bu), musta (bk), ruskea (bn)

punainen (rd), valkoinen (wh), oranssi (og)
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lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu

VaihtoVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjA VZA

SARjA VZA253/VZA263, pURISTUSLIIToS

SARjA VZA152/VZA162, ULkokIeRRe

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4302 05 00 VZa162

15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58

ilman johtoa 0.5
4302 09 00 VZa152 1)

4302 06 00 VZa162
johto mukana 0.5

4302 10 00 VZa152 1)

4302 07 00 VZa162

20 6.5 G 1“ 70 42 99 70 58

ilman johtoa 0.5
4302 11 00 VZa152 1)

4302 08 00 VZa162
johto mukana 0.5

4302 12 00 VZa152 1)

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4302 13 00 VZa263

20 4.5 CpF 22 
mm 111 49 99 70 58

ilman johtoa 0.6
4302 17 00 VZa253 1)

4302 14 00 053030 VZa263
johto mukana 0.6

4302 18 00 VZa253 1)

4302 15 00 VZa263

25 6.5 CpF 28 
mm 114 56 99 70 58

ilman johtoa 0.7
4302 19 00 VZa253 1)

4302 16 00 053031 VZa263
johto mukana 0.7

4302 20 00 VZa253 1)
* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.     CpF = puristusliitos 
huom 1) lisäkytkimellä
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VaihtoVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjA VZB

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4304 01 00 VZB161
20 6.5 rp ¾“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 02 00 VZB151 1)

SARjA VZB151/VZB161, SISäkIeRRe

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4304 03 00 VZB162
15 3.5 G ¾“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 05 00 VZB152 1)

4304 04 00 VZB162
20 6.5 G 1“ 70 42 99 70 58 Kiinteä johto 0.5

4304 06 00 VZB152 1)

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä a b C d e johto huom paino 

[kg]

4304 07 00 VZB263
20 4.5 CpF 22 

mm 111 49 99 70 58 Kiinteä johto 0.6
4304 09 00 VZB253 1)

4304 08 00 VZB263
25 6.5 CpF 28 

mm 114 56 99 70 58 Kiinteä johto 0.7
4304 10 00 VZB253 1)

* Kvs-arvo vaihtotilassa m3/h painehäviön ollessa 1 bar. Kvs-arvo sekoitustilassa 10 % matalampi.       CpF = puristusliitos 
huom 1) lisäkytkimellä

SARjA VZB253/VZB263, pURISTUSLIIToS

SARjA VZB152/VZB162, ULkokIeRRe



Keps!



Mukavuutta, TURVALLISUUTTA jA eneRgIAnSääSTöä TAUSTALLA

turvallisia. 
luotettavia ja kestäviä. 
täynnä Mahdollisuuksia.
Termostaattisten sekoitusventtiilien sarjamme on tehnyt asentajista sankareita koko 
Euroopassa. Turvallisen käyttövesijärjestelmän perusedellytys on kahden merkittävän 
riskitekijän huomioiminen, nimittäin legionella-bakteerin ja palovammojen ehkäiseminen.

Lämmin vesi on kuumennettava 60 °C:een legionella-bakteerin torjumiseksi. 
Näin kuuma vesi aiheuttaa kuitenkin palovammoja. Kun ESBEn termostaattinen 
sekoitusventtiili asennetaan vedenlämmittimen perään, lämpötila rajoitetaan enintään 
55 °C:een koko järjestelmässä. Näin vesi voidaan kuumentaa legionella-bakteerin 
tappamiseksi ilman palovammojen vaaraa.

Näiden turvallisuutta lisäävien ominaisuuksien lisäksi meillä on muitakin 
sekoitusventtiilien sovellusmahdollisuuksiin liittyviä ideoita. Seuraavilta sivuilta selviää, 
mitä hyötyjä ja ominaisuuksia meillä on mielessä. 
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joHdAnTo jA VALInTAopAS

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
Solar Sarja VtS520, 550 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin,  
jotka on liitetty aurinkolämmitysjärjestelmiin

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
premium Sarja Vta330, 530 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin käyttöpistesovelluksiin

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
premium Sarja Vta360, 560 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin käyttöpistesovelluksiin

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
Basic Sarja Vta320, 520 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
Basic Sarja Vta550 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
Basic Sarja Vta370, 570 
lattialämmityspiireihin 

TeRMoSTAATTInen SekoITUSVenTTIILI  
Sarja Vta310 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

SoLAR kIT  
Sarja VmC300, 500 
Kaksi toimintoa vesijohto- ja aurinkoenergiasovelluksiin,  
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

VenTTIILIRyHMä  
Basic Sarja VmB400 
Kotitalouksien lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, 
palovammoilta suojaaviin lämpötilaohjattuihin putkistosovelluksiin

VAIHToVenTTIILI  
Sarja VtD300 
muun muassa aurinkolämmitys- ja käyttövesisovelluksien  
 vaihtotoimintoihin

LIIToSSARjA  
Sarja KCD300, KSD300, KtD200, 300 
liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

SISäLLySLUeTTeLo  
TeRMoSTAATTISeT SekoITUSVenTTIILIT
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Laaja sekoitusventtiilien valikoima laajeni entisestään viime vuonna. ESBEn tunnettu termostaattisten 
sekoitusventtiilien sarja VTA300 sai pitkään odotetut isoveljensä VTA500:n ja VTS500:n. Näiden sarjojen 
sekä uusien VMC300- ja VMC500-aurinkoenergiasarjojen myötä mahdollisuudet ovat käytännössä rajattomat. 
Kaikissa sarjoissa on helposti asennettava lämpötilasäätö aurinkolämmitysjärjestelmiä, lattialämmitys- ja 
käyttövesisovelluksia varten.

Me eSBellä haluamme aina olla askeleen edellä 
tuotekehityksessä. Koska jatkuvasti kehitetään uusia 
lämmitysvaihtoehtoja ja energiankäyttötavat muuttuvat, 
haluamme vastata kysyntään. Me esittelemmekin nyt 
ylpeinä useita uusia sekoitusventtiilisarjoja. Uudet 
tuotteet parantavat ja laajentavat merkittävästi jo 
entisestäänkin laajaa venttiilivalikoimaa, joka soveltuu 
käytettäväksi kotitalouden yleisissä lämminvesi- ja 
lattialämmitysjärjestelmissä.

Suurempi virtauskapasiteetti, enemmän liitäntöjä.
Uusien sarjojen tyypillisiä ominaisuuksia ovat yleisesti 
suurempi virtauskapasiteetti, monipuolisemmat 
liitäntämahdollisuudet ja useammat lämpötila-alueet. 
Kaikki tämä tuo lisää valinnanvapautta – tekemättä 
työstä kuitenkaan hankalampaa. Enää ei tarvitse 
sekoittaa eri valmistajien tuotteita keskenään. Meiltä 
löydät kaikki mitä tarvitset. Oikeaan hintaan.

oikea venttiili oikeaan paikkaan.
Meiltä löydät oikean venttiilin oikeaan paikkaan. 
Oikea lämpötila, paine, materiaali ja liitäntä. Ei 
kompromisseja. Loppujen lopuksi valittu sovellus 
tyydyttää asiakkaasi tarpeet niin mukavuuden, 
turvallisuuden kuin energiansäästönkin osalta. Se tekee 
sinusta todellisen sankarin.

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

oMinaisuudet ja hyödyt
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• VTS520/550 
• VMC300/500

• VTA320 & VTA520/550 
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opTIMoI AURInkoeneRgIAn TUoTTo  
koRkeAA LäMpöTILAA keSTäVILLä 
VenTTIILeILLä.

Aurinkoenergiasovelluksiin tarkoitetut VTS500-sarjan 
termostaattiventtiilit on tehty kestämään. Ne on tehty 
kestämään erityisen ankaria olosuhteita. Esimerkiksi 
suurin sallittu lämpötila voi olla niinkin korkea kuin 
110–120 °C venttiilin vaurioitumatta. Myös pitkiä aikoja.

Kun tähän yhdistetään suuri virtauskapasiteetti, 
erinomainen säätötarkkuus ja paineenvaihteluominaisuudet, 
saadaan aurinkoenergiasovelluksiin soveltuva tehokas 
termostaattinen sekoitusventtiili. 

Aurinkoenergia
Aurinkoenergiasarja mahdollistaa käyttövesisovellusten 
kaksitoimisuuden, kuten aurinkokeräimen ja 
kaasutoimisen lämminvesivaraajan yhdistämisen. 

Jos aurinkokeräimestä tuleva vesi ei ole riittävän 
kuumaa, se käännetään kaasulämminvesivaraajaan. Kun 
varaaja on lämmittänyt veden, se sekoitetaan sopivaan, 
palovammoilta suojaavaan lämpötilaan kotitalouden 
lämpimän veden käyttöä varten. Jos aurinkokeräimestä 
tuleva vesi on jo riittävän kuumaa, se sekoitetaan suoraan 
kotitalouden lämpimän veden käyttöä varten. Näin 
aurinkoenergiaa voidaan hyödyntää tehokkaasti.

pALoVAMMojA jA LegIoneLLA- 
BAkTeeRIA eHkäISeVäT RATkAISUT 
käyTTöVeSIjäRjeSTeLMIIn. pARAS 
MAHdoLLInen SääTökApASITeeTTI.

Käyttövesijärjestelmiin tarkoitettu VTA-sarja tekee 
asennuksesta helpompaa, nopeampaa ja turvallisempaa. 
Toimii niin pienissä kuin suurissakin järjestelmissä.  
Näin vahvistetaan ESBEn asemaa luonnollisena valintana 
nopeutta ja tarkkuutta vaativiin säätötoimintoihin, 
erityisesti ankarissa toimintaolosuhteissa virtauksen ja 
syöttölämpötilan vaihdellessa. 

palovammojen ja legionellabakteerin ehkäisy
Turvallisen käyttövesijärjestelmän perusvaatimuksia 
ovat palovammojen ja legionellabakteerin ehkäiseminen. 
Lämmin vesi on kuumennettava 60 °C:n lämpötilaan 
legionella-bakteerin torjumiseksi. Näin kuuma vesi 
aiheuttaa kuitenkin palovammoja. Kun järjestelmään on 
asennettu ESBEn venttiili, koko järjestelmän lämpötilaa 
voidaan rajoittaa. Näin vesi voidaan kuumentaa legionella-
bakteerin tappamiseksi ilman palovammojen vaaraa.

Palovammoilta suojaava toiminto on venttiilin 
ominaisuus. Se tarkoittaa, että jos kylmän veden 
syöttö katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa 
automaattisesti. Sekä venttiileihin että liitäntöihin 
voidaan yhdistää tärkeä sinkkikatoa kestävä messinki 
(DZR). Laaja tuotesarja toimii näin erittäin tehokkaasti, 
mikä varmasti ilahduttaa sekä sinua että asiakastasi.



• VTA370/570
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LATTIALäMMITyS jA -jääHdyTyS  
edeLLyTTäVäT SUURTA 
VIRTAUSkApASITeeTTIA. VALITTAVAnA 
on SILTI USeITA eRI MAHdoLLISUUkSIA.

VTA370- ja VTA 570-sarjojen virtauskapasiteetti on 
suurempi kuin tavallisten VTA-sarjojen, minkä ansiosta 
ne soveltuvat erinomaisesti lattialämmitysjärjestelmiin.

Lattialämmityksen toteutus sekoitusventtiilillä tuo 
mukanaan useita etuja: ei tarvita erillistä sähköasennusta, 
kapillaariputkia, ulkoisia termostaatteja tai ylimääräisiä 
T-liitäntöjä. Kaikki tarvittava tulee venttiilin mukana, 
mikä helpottaa asennusta huomattavasti.

Helppo lämpötilan säätö
Asteikon sijaan kaikissa uusissa venttiileissä käytetään 
nykyään lämpötilaluokitusta. Yhdellä nopealla kierrolla 
järjestelmää voi hienosäätää.

ESBEn lattialämmitysjärjestelmiin tarkoitettujen 
venttiilien laaja valikoima mahdollistaa useita erilaisia 
lämpötila-alueita, minkä ansiosta ne soveltuvat 
täydellisesti mihin tahansa lattialämmityssovellukseen. 
Suureen tai pieneen. Yksinkertaiseen tai 
monimutkaiseen. Ilman tarvetta kompromisseihin.

 
 
 

jäähdytyssovellukset
VTA570-venttiilisarjaa voidaan käyttää myös 
jäähdytyssovelluksissa. Esimerkiksi useissa Euroopan 
maissa on yhä lisääntyvä trendi käyttää lattia- tai 
seinälämmitysjärjestelmiä myös jäähdytystarkoituksessa 
lämpimillä ilmoilla.

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

oMinaisuudet ja hyödyt



6
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VALInTAopAS 
oIkeA VenTTIILI oIkeAAn pAIkkAAn
Alla olevassa taulukossa ja seuraavilla sivulla kerrotaan, miten löydät oikean venttiilin oikeaan järjestelmään tai 
sovellukseen. Tuotteen sivuilta löydät myös suppeampia valintataulukoita.

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
SekoITUSVenTTIILIT, yLeISkATSAUS

sovellus

virtaussuunta

käyttövesi,  
putkisto

käyttövesi,  
käyttöpiste

aurinko-
lämmitys

jäähdytys lattialämmitys

lämpötila-alue Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2 Kvs <2 Kvs >2

10 - 30°C Vta570

20 - 43°C Vta320 Vta520 Vta320
Vta570

Vta520

30 - 70°C
Vta320

Vta320 Vta320
Vta310

32 - 49°C Vta330 Vta330

35 - 50°C Vta530 Vta530

35 - 60°C

Vta330

Vta330 Vta320

Vta370

Vta320

Vta310 Vta320

45 - 65°C

VtS520 VtS520 Vta570

Vta530 Vta530 VtS520

Vta520 Vta520

Vta570 Vta520

50 - 75°C
VtS520 Vta320 VtS520

Vta520 Vta520

10 - 30°C

20 - 43°C Vta550 Vta550

30 - 70°C

32 - 49°C Vta360 Vta360

35 - 50°C Vta560 Vta560

35 - 60°C Vta360 Vta360

45 - 65°C

VtS550 VtS550 VtS550

Vta560 Vta560

Vta550 Vta550 Vta550

50 - 75°C
VtS550 VtS550

Vta550 Vta550

Suositus

toissijainen vaihtoehto
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VAIHe 1: SoVeLLUS
Sekoitusventtiilit ovat hyvin monikäyttöisiä, ja niitä voidaan 
käyttää useissa erilaisissa sovelluksissa. Seuraavassa on 
kuvattu niistä yleisimmät.

käyttövesi, putkisto
Kotitalouden lämpimän käyttöveden sovellus, joka edellyttää 
lämpötilan perussäätöä ja joka suojaa palovammoilta 
joko koko järjestelmän osalta tai osittain.  Muita 
lämpötilasäätimiä on asennettuna hanoihin, suihkuihin jne. 
parantamaan turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

käyttövesi, käyttöpiste
Kotitalouden lämpimän käyttövesijärjestelmän sovellus, 
joka edellyttää erityistä säätötarkkuutta ja joka suojaa 
palovammoilta ja takaa hyvän käyttömukavuuden suihkussa, 
kylpyammeessa jne. Kun järjestelmä on asennettu oikein, 
muita lämpötilasäätimiä ei tarvita hanoissa, suihkuissa tms.

aurinkoläMMitys
Kotitalouden lämpimän käyttövesijärjestelmän sovellus, 
joka on liitetty aurinkolämmitysjärjestelmään, jossa saattaa 
esiintyä korkeitakin lämpötiloja. Suojaa palovammoilta joko 
koko järjestelmän osalta tai osittain. Muita lämpötilasäätimiä 
on asennettuna hanoihin, suihkuihin jne. parantamaan 
turvallisuutta ja käyttömukavuutta.

jäähdytys
Lattia- tai seinälämmitysjärjestelmien jäähdytyssovellus, 
jossa sekoituslämpötila on asetettava huoneen normaalia 
lämpötilaa alhaisemmaksi.

lattialäMMitys
Lattia- tai seinälämmityksen sovellukset, jotka edellyttävät 
suurta virtausnopeutta ja palovammoilta suojaavaa 
lämpötilaa lattioiden ja putkiston vaurioitumisen 
estämiseksi.
 

VAIHe 2: VIRTAUSSUUnnITeLMA
Asennuksen mukaan voidaan käyttää erilaisia 
virtaussuunnitelmia. Oikean virtaussuunnitelman 
valitseminen helpottaa asennusta ja saattaa parantaa 
järjestelmän tehokkuutta.
 
 
syMMetrinen
Kuuma- ja kylmävesiliitännät sijaitsevat vastakkaisilla 
puolilla, sekoitusliitäntä on keskellä. Tämä on yleisin 
vaihtoehto useimmissa maissa, sillä se mahdollistaa 
pienemmät venttiilit joissakin tuotemalleissa. 
 

epäsyMMetrinen
Kuumavesiliitäntä sijaitsee venttiilin sivulla, sitä vastapäätä 
on sekoitusliitäntä ja kylmävesiliitäntä sijaitsee alapuolella. 
Tämä asennustapa on usein helpoin, eikä siinä tarvita niin 
monia putkiston mutkia ja T-kappaleita. 

 
 
 
 
 

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
opTIMAALISen SekoITUSVenTTIILIn VALInTA

SoVeLLUS
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VAIHe 3: LäMpöTILA-ALUe
Jokaisella sekoitusventtiilillä on oma lämpötila-alueensa, 
jonka sisällä lähtevän sekoitusveden lämpötilaa voidaan 
säätää. Lämpötila-alueen valinta määräytyy sovelluksen 
mukaan:
 
käyttövesi, putkisto
Tarkkuus standardien EN 1111 ja NF079 mukaan → 35–50 °C
Tarkkuus standardin EN 15092 mukaan → 45–65 °C
Alhainen sekoituslämpötila → 20–43 °C
Keskilämmin sekoituslämpötila → 35–60 °C
Korkea sekoituslämpötila → 50–75 °C
Laaja lämpötila-alue → 30–70 °C

käyttövesi, käyttöpiste
Hyvä tarkkuus → 35–60 °C
Erittäin hyvä tarkkuus standardin D08 mukaan → 32–49 °C

aurinkoläMMitys
Korkea sekoituslämpötila → 50–75 °C
Tarkkuus standardin SFS-EN 15092 mukaan → 45–65 °C

jäähdytys
Jäähdytys tai muut erikoissovellukset (esim. juomavettä 
karjalle) → 10–30 °C

lattia- tai seinäläMMitys
Alhainen sekoituslämpötila → 20–43 °C
Keskilämmin sekoituslämpötila → 35–60 °C
Korkea sekoituslämpötila → 45–65 °C 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

VAIHe 4: VIRTAUSVAATIMUkSeT
Venttiilille asetettavat virtausvaatimukset vaihtelevat 
käyttösovelluksen ja sen koon mukaan – käytetäänkö 
järjestelmää urheiluhallissa vai huoneistossa? Katso 
sivun 127 taulukosta ja kaaviosta lisätietoja mitoituksen 
arvioinnista.
 
< kvs 2
Venttiilit pieniin sovelluksiin tai suurten sovellusten  
alijärjestelmiin. 

> kvs 2
Suuret sovellukset.
 
 
VAIHe 5: VenTTIILIn VALInTA
Kun oikea venttiilisarja on valittu, selvitetään luettelosta 
suositeltavan venttiilisarjan tiedot oikean venttiilin 
valitsemista varten. Valittavana on erilaisia liitäntöjä 
sovittimien ja takaiskuventtiilien kanssa tai ilman niitä. Näin 
vaiheet sovelluksesta venttiilin valintaan on tehty! 
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ö
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LA
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e
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
opTIMAALISen SekoITUSVenTTIILIn VALInTA

VIRTAUSVAATIMUkSeT

4

5
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
neUVojA jA oHjeITA käyTTöVeSISoVeLLUkSIIn

venttiilit, re. ped 97/23/eC
painelaitedirektiivin peD 97/23/eC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäytäntö).
Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään Ce-merkintää.

tuotteen hävittäMinen  
Käytettyjä venttiilejä ei saa hävittää sekajätteen joukossa.  
ne on toimitettava metallijätteen keräyspisteeseen.

ToSISeIkkojA pALoVAMMojen jA LegIoneLLAn 
VAARoISTA

Kiertovesipumppu tulisi asentaa aina kun lämmintä vettä 
joudutaan odottamaan huoneistokerrostalossa yli 20 
sekuntia virtaaman ollessa 0.2 l/s.Yhden ja kahden perheen 
taloissa 30 sekunnin odotusaika on hyväksyttävää.

ESBE suosittelee, että hanasta saatavan lämpimän 
veden lämpötila ei saa alittaa 50°C eikä ylittää 65°C. 
Ottaen huomioon tietyn suuruisen lämpötilan laskun 
vesijärjestelmässä lämminvesivaraajan tulisi luovuttaa 
vähintään 60°C lämmintä vettä (legionellariskin vuoksi).

Aika joka kuluu kolmannen asteen palovammojen  
syntymiseen 60-asteisessa vedessä ______________  2–3 s
Palovammasuojatun ESBE-sekoitusventtiilin  
sulkeutumiseen kuluva aika kylmäveden  
toimintahäiriön sattuessa _____________________  1–2 s
Sopiva lämpötila suihkulle ja kylpyammeelle ______  40°C
Suositeltava min.lämpötila hanojen ja  
kiertoversipumpun putkien vedelle _____________  50°C
Suositeltava min.lämpötila lämminvesivaraajissa ___  55°C
Suositeltava min.lämpötila  
lämminvesivaraajissa (säiliömallit)             60°C

Legioonalaistauti on keuhkokuumeen tapainen, 
legionellabakteerin aiheuttama bakteeritulehdus. Bakteerin 
optimaalinen kasvuympäristö on 20–45 °C vedessä. 
Tauti leviää legionellabakteeria sisältäviä pieniä pisaroita 
hengitettäessä. Nämä pisarat voivat kulkeutua keuhkoihin 
suihkun yhteydessä. Bakteeri kuolee yli 50 °C lämpötilassa; 
mitä korkeampi lämpötila, sitä nopeammin bakteerit 
kuolevat. Legioonalaistaudin riski häviää ylläpitämällä 
lämminvesivaraajan veden lämpötila yli 60°C ja vesijohtojen 
veden yli 55 asteessa.

Alla olevissa kaavioissa on esitetty eri venttiilityyppien 
suorituskyvyn eroavaisuudet.

lämpimän veden paineenalennus, %

lämminvesivaraaja, °C

sekuntia

Kuinka nopeasti venttiili aset-
tuu arvoonsa (kaaviossa 43°C), 
jos venttiili on kylmä ja yhtäk-
kiä tarvitaan lämmintä vettä? 

Mikä on venttiilin lämpötilan 
muutos, jos tulevan lämpimän 
veden paine laskee 30%? 
(kaavi ossa -2bar) 

Mikä on venttiilin lämpötilan 
muutos, jos kuuman veden 
lämpötila laskee 20°C?

vta320/vta310

vta330/vta360

vta330/vta360

vta320/vta310

vta330/vta360

vta320/vta310
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
MIToITUS

painehäviö[kpa]

kApASITeeTTITAULUkko

   virtaus
[m3/h]   [l/min]   [l/s]

kvs m3/h

2

1

0.5

0.2

0.1

0.05

5

2

1

0.5

0.2

10
4.5 – 4.8*

1.5 – 1.6

1.2 – 1.3

2.2 – 2.5

3.4 – 3.6

3.0 – 3.2

ESBEn termostaattisia sekoitusventtiilejä on saatavilla Kv-arvoilla 1.2–4.8. Mitoitus on kuvattu alla olevassa taulukossa.

kvs
tyypillinen  
kotitalous1) suihkut2) suihkun pää3)

1.2 - 1.3 1 2 2

1.5 - 1.6 2 3 2

2.2 - 2.5 4 5 3

3.0 - 3.2 5 6 4

3.4 - 3.6 6 7 5
1) tyypillinen kotitalous tarkoittaa kylpyammetta, suihkua, tiskiallasta ja pesuallasta, joiden  

virtausmalli on arvioitu todennäköisyyskäyrän perusteella syöttöpaineella >300 kpa (3 bar).
2) urheiluhallin suihkut taas edellyttävät palovammoilta suojaavaa kuuman veden syöttämistä 

suihkun sekoittimeen syöttöpaineella >300 kpa (3 bar).
3) urheiluhallin suihkut taas edellyttävät palovammoilta suojaavan sekoitusveden syöttämistä 

suihkun päähän syöttöpaineella >300 kpa (3 bar).

käyTTöVeSISoVeLLUSTen MIToITUS
Termostaattisen sekoitusventtiilin mitoitus 
käyttövesisovellukseen voidaan tehdä perustuen esim. 
kiinteistössä olevien huoneistojen lukumäärän perusteella.

SUoSITeLTAVAT kV-ARVoT

* vain lattialämmitykseen



(A) vta330 (A) vta360

A A
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
oIkeAn ASennUkSen/SIjAInnIn VALITSeMInen

SoVeLLUSeSIMeRkkI – koTITALoUden LäMMInVeSIjäRjeSTeLMä
ESBEn termostaattisia sekoitusventtiilejä voidaan käyttää useissa eri kohteissa. Alla on kuvattu muutamia esimerkkejä 
termostaattisten sekoitusventtiilien asentamisesta käyttövesijärjestelmään

eRInoMAISen käyTTöTURVALLISUUden TAkAAVAT oMInAISUUdeT.
Moitteettoman ja turvallisen toiminnan saavuttamiseksi on tärkeää noudattaa asennusohjeita. Tämä pätee kaikkiin 
tuotteisiin, myös ESBEn termostaattisiin sekoitusventtiileihin!

ToISTUVA ToIMInnAn TARkISTAMInen – VIAn Syy
Sekoitusventtiilin toiminta on erityisen tärkeää palohaava- 
suojattujen laitteiden kohdalla. On suositeltavaa, että 
asianmukainen toiminta tarkistetaan toistuvasti vähintään 
vuoden välein. Sekoituslämpötilaa voidaan säätää 
tarvittaessa. Jos haluttua lämpötilaa ei saavuteta, venttiilin 
termostaatti saatetaan joutua vaihtamaan.

HUoLTo jA yLLäpITo
Normaaliolosuhteissa ESBE termostaattiset sekoitusventtiilit  
eivät vaadi huoltoa. Kaikki tärkeimmät osat voidaan 
kuitenkin tarvittaessa vaihtaa. 

HUOM! Ennen O-renkaiden, tunnistimen tai venttiilin 

karan vaihtoa pitää verkoston paine kuitenkin vapauttaa.
Mikäli venttiili on asennettu vesisäiliön alapuolelle, säiliö 

pitää tyhjentää ennen huoltotoimenpiteitä.

ASennUS
Termostaattiseen sekoitusventtiiliin ei saa kohdistua jatkuvaa 
lämpökuormitusta. Siksi suosittelemme ns. lämpöloukkujen 
sijoittamista putkistoon. Tämä on huomioitava 
asennusvaiheessa.

Venttiiliin sekoitustoiminto toimii asennustavasta 
riippumatta.

kuuma vesi

kylmä vesi

kuuma vesi kylmä vesi

KUVA Tyyppien VTA330/VTA360 VenTTiilien 
ASennUkSeSTA peSUALTAAn yHTeyTeen 
Sarjan venttiilit soveltuvat erityisesti korkeita vaatimuksia 
palohaavasuojatuille laitteille asettavien sekä nopeaa ja 
tarkkaa säätämistä vaativien kohteiden (sairaalat, päiväkodit) 
käyttötarkoituksiin.

Alla kaksi asennuskaaviota venttiilien asentamisesta 

pesualtaan yhteyteen. Sekoitusventtiiliin molemmat 
tuloliitännät varustetaan takaiskuventtiilein. 
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(A) vta320/vta310/vta520/vta530/vts520

(A) vta320/vta520/vta530/vts520

(A) vta320/vta310/vta520/vta530/vts520
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A
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
oIkeAn ASennUSTAVAn VALITSeMInen 

käyTTöVeSIjäRjeSTeLMä ILMAn 
kIeRToVeSIpUMppUA
Jos kuuman veden kiertoa ei ole käytettävissä, 
venttiili tulee varustaa kuuman veden estolaitteella 
(lämpöloukuilla) kuuman veden ja kylmän veden 
syöttölinjassa. 

käyTTöVeSIjäRjeSTeLMä, joSSA on  
kIeRToVeSIpUMppU
Jotta hanasta saataisiin lämmintä vettä mahdollisimman 
nopeasti, asennetaan kiertovesiputki ja -pumppu. 
Pumppua on suositeltavaa ohjata paluuputkeen 
asennetulla termostaatilla. Kaikki hanat liitetään 
kiertovesiputkeen. HUOM! Venttiilityyppi VTA310 ei 
sovellu tähän järjestelmään.

HAnA ennen SekoITUSVenTTIILIä
Mikäli lämmintä vettä otetaan ennen sekoitusventtiiliä, 
asennetaan takaiskuventtiili ennen sekoitusventtiiliä.



A

B

A

B
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
oIkeAn ASennUSTAVAn VALITSeMInen

SoVeLLUSeSIMeRkkI – LATTIALäMMITyS
Lattialämmityksen säätäminen eroaa patterijärjestelmän säätämisestä;

1) Menoputken lämpötila saa olla korkeintaan 55°C.  
Betonilattialle riittävä lämpötila on 40°C, puulattia puolestaan saattaa tarvita jopa 55°C lämpöä.
2) Menoputken ja paluuputken veden välinen lämpötilaero ( t) on alhaisempi. (yleensä 5°C).

LATTIALäMMITykSen MIToITTAMInen
Normaali tehon tarve = 50 W/m². t = 5°C tarvitsee virtaaman, joka on 0.25 l/s 100m² kohden. 
Esimerkki: Tyypin VTA320 DN20 venttiili ohjaa noin 50 m2:n alaa painehäviön ollessa 8 kPa ja tyypin VTA520 DN25 venttiili 
noin 150 m2:n alaa painehäviön ollessa 10 kPa. Katso lisätietoja lämmityssovellusten mitoituksesta kaavioista kohdasta 
Kääntyväkaraiset moottoroidut venttiilit.

Kotia remontoitaessa halutaan ehkä asentaa lattialämmitys kylpyhuoneeseen, eteiseen tai johonkin muuhun tilaan. ESBEn VTA300- 
tai VTA500-sarjojen sekoitusventtiilit tarjoavat helpon ja taloudellisen ratkaisun lattialämmityksen säätämiseen. Sekoitusventtiilin 
käyttämisestä lattialämmitysjärjestelmässä on se etu, että se rajoittaa syöttölinjan lämpötilaa ilman automaattista ohjauslaitetta/ohitusta.

(A) vta320/vta370/vta520/vta570 
(B) erillinen anturi, joka käynnistää/sammuttaa pumpun, 
jos lämpöä halutaan säätää huonekohtaisesti

(A) vta320/vta370/vta520/vta570 
(B) paine-eroventiili ohivirtausputkistossa

ykSI LATTIALäMMITySpIIRI
Sekoitusventtiili säätää lämpötilaa jatkuvasti 
asetusarvoilla. Huom! Lattialämmityspiiri tarvitsee 
kiertovesipumpun ja se voidaan varustaa anturilla.

USeAMpI LATTIALäMMITySpIIRI
Sekoitusventtiili säätää jatkuvasti lämpötilaa 
asetusarvoilla. Tähän asennukseen tarvitaan venttiileitä 
eri lattialämmityspiirien veden virtauksen tasaamiseksi. 
Huonekohtaista lämmönsäätöä varten voidaan asentaa 
erillisillä antureilla varustettuja termostaattiventtiileitä.
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(A) vts520/vta520/(vta320)
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(A) vts520/vta520/(vta320)
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

eSBe opAS
oIkeAn ASennUSTAVAn VALITSeMInen

SoVeLLUSeSIMeRkkI – AURInkoLäMMITyS jA MUUT LäMMITySTAVAT

Kahden termostaattisen sekoitusventtiilin kytkeminen sarjaan voi olla hyödyllistä, aina kun käytössä on varaaja, jossa on kaksi 
putkiliitäntää käyttövedelle, tai kun lämmin vesi käsitellään kahdessa eri varaajassa. Tehokkaampi vaihtoehto voidaan asettaa etusijalle.

ESBEn termostaattiset sekoitusventtiilit soveltuvat myös järjestelmän edukkaimpien lämpölähteiden hyödyntämiseen parhaalla 
mahdollisella tavalla.

lämpimän 
veden tulo

kylmän 
veden tulo

AURInkoeneRgIAjäRjeSTeLMän  
keRRoSTUneISUUS
Alla kuvattu liitäntä takaa hyvän kerrostuneisuuden 
säiliössä. Termostaattiventtiilin paras vaihtotoiminto 
saavutetaan käyttämällä latausventtiiliä VTC300.

LäMMInTä VeTTä peSUkoneeLLe
Sekoitusventtiiliä voidaan käyttää pesukoneelle tulevan 
lämpimän veden sekoittamiseen. Tämä voi olla 
kustannustehokas vaihtoehto, jos järjestelmään tulee kuumaa  
vettä aurinkokeräimestä, lämpöpumpusta tai pellettipolttimesta.  
Tässä tapauksessa sekoitusventtiili varustetaan säätönupilla, 
jolloin halutun pesulämpötilan säätö on helppoa. Suurin 
suositeltava sekoitusveden lämpötila-asetus: 40 °C.

(A) vts520/vta520/(vta320)
(B) vta520/vta 320
(C) lämmönlähde 1, säiliö tai lämpöpumppu
(d) lämmönlähde 2, sähköinen varalämmitys

SARjASSA kAkSoISkIeRUkkAVARAAjASSA
Sarjakytkentä kaksoiskierukalla varustetussa 
lämminvesivaraajaassa. Jos lämpötila alemmassa 
kierukassa on riittämätön, ylempi kierukka huolehtii 
maksimilämpötilasta.

kAkSI VARAAjAA SARjASSA
Kahden varaajan sarjakytkentä. Jos lämpötila ensimmäisessä 
varaajassa on riittämätön, toinen varaaja huolehtii 
maksimilämpötilasta. Huom! Säiliö nro 2 pitää olla jatkuvasti 
lämmin kylmän veden kertymisen estämiseksi.
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
SoLAR-SARjAT VTS520, 550

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar) 
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _____________ jatkuvasti maks. 110°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 120°C
lämpötilan vakaus: _______________________________ ±4°C*
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1 
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton 
ja vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja 
sekoitusveden lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

lämpötila-
alue

sarja 4
5

 ‒
 6

5
°C

5
0

 ‒
 7

5
°C

sovellus

VtS520 ● ●
Käyttövesi, putkisto

VtS550 ● ●

VtS520
Käyttövesi, käyttöpiste

VtS550

VtS520 ● ●
aurinkolämmitys

VtS550 ● ●

VtS520
jäähdytys

VtS550

VtS520 ○
lattialämmitys

VtS550 ○
● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

käyTTö
Sarjat VTS520/VTS550 ovat paras valinta kotitalouden 
lämpimän veden jakelujärjestelmään, johon on liitetty 
aurinko lämmitysjärjestelmä, jossa veden korkea lämpötila 
edellyttää kestäviä komponentteja. VTS520/VTS550-sarjat 
mahdollistavat putkistossa palovammoilta suojaavan* 
toiminnon ja soveltuvat järjestelmiin, joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu hanoihin. Näiden 
sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän veden kierrolla 
(LVK) varustetun kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
asennuksiin.

ToIMInTA
VTS520-venttiilissä on epäsymmetrinen virtausmalli, 
VTS550-venttiilissä taas symmetrinen. Palovammoilta 
suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

vts520
ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

vts550
ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTS520 ja VTS550 tarjoavat suuren 
virtauskapasiteetin ja erinomaisen toimivuuden kotitalouksien 
lämpimän käyttöveden jakelujärjestelmiin, jotka on liitetty 
aurinkolämmitysjärjestelmiin, joissa vallitsee korkea veden lämpötila.
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
SoLAR-SARjAT VTS520, 550

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3174 01 00
VtS552 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3174 03 00 3.5 G 1¼" 0.87

3174 02 00
VtS552 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3174 04 00 3.5 G 1¼" 0.87

*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.    

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3172 01 00
VtS522 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3172 03 00 3.5 G 1¼" 0.95

3172 02 00
VtS522 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3172 04 00 3.5 G 1¼" 0.95

SARjA VTS552, ULkokIeRRe

SARjA VTS522, ULkokIeRRe

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

Sekoitettu

Kylmä

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
SoLAR-SARjAT VTS520, 550

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]F a b C d

3174 05 00 VtS552

45 - 65°C
3.0

G ¾" 124 90

60 56

1.22

3174 09 00 VtS553 CpF 22mm 132 98 1.34

3174 07 00 VtS552 3.4 G 1" 134 100 1.65

3174 06 00 VtS552

50 - 75°C
3.0

G ¾" 124 90

60 56

1.22

3174 10 00 VtS553 CpF 22mm 132 98 1.34

3174 08 00 VtS552 3.4 G 1" 134 100 1.65
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

SARjAT VTS552/VTS553 SoVITTIMIen kAnSSA

SARjAT VTS522/VTS523 SoVITTIMIen kAnSSA

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]F a b C d

3172 05 00 VtS522

45 - 65°C

3.0
G ¾" 124 102

60 56 1)

1.30

3172 09 00 VtS523 CpF 22mm 132 110 1.42

3172 07 00 VtS522
3.4

G 1" 134 112 1.73

3172 11 00 VtS523 CpF 28mm 144 122 1.90

3172 06 00 VtS522

50 - 75°C

3.0
G ¾" 124 102

60 56 1)

1.30

3172 10 00 VtS523 CpF 22mm 132 110 1.42

3172 08 00 VtS522
3.4

G 1" 134 112 1.73

3172 12 00 VtS523 CpF 28mm 144 122 1.90

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

Sekoitettu

Kylmä
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käyTTö
Sarja VTA330 on tarkoitettu pääasiassa erittäin tarkkaan 
lämpötilasäätöön kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
käyttöpisteissä, hanoissa tai suihkuissa, joihin ei ole 
asennettu muita lämpötilaa ohjaavia liitoksia. 

Sarja VTA530 on tarkoitettu pääasiassa 
putkiston tarkkaan lämpötilasäätöön kotitalouden 
lämminvesijärjestelmän suuren virtausnopeuden 
sovelluksissa standardien EN 15092 tai EN 1111 / NF079 
mukaan, kun muitakin lämpötilaa ohjaavia liitoksia on 
asennettuna hanoihin tai suihkuihin.

ToIMInTA
Nopeasti reagoivan termostaatin ja painetasatun 
ohjausventtiilin säätimen ansiosta VTA330/VTA530 
vaikuttaa minimaalisesti lämpötilamuutoksiin riippumatta 
vaihtelevista paineolosuhteista. Epäsymmetrinen 
virtausmalli. Palovammoilta suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa.

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA330, 530

lämpötila-alue

sarja 3
2

 ‒
 4

9
°C

3
5

 ‒
 5

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

sovellus

Vta330 ○ ●
Käyttövesi, putkisto

Vta530 ● ●

Vta330 ● ○
Käyttövesi, käyttöpiste

Vta530

Vta330
aurinkolämmitys

Vta530 ○ ○

Vta330
jäähdytys

Vta530

Vta330 ○ ○
lattialämmitys

Vta530 ○ ○
● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

vta330
ulkokierre puristusliitos

vta530
ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTA330 ja VTA530 on tarkoitettu 
täyttämään kovimmatkin vaatimukset, mitä tulee säätötarkkuuteen, 
nopeaan reagointiin ja turvalliseen toimintaan suuren 
virtauskapasiteetin järjestelmissä painevaihteluista huolimatta.

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: Vta330, Vta530________ maks. 95°C 
 Vta530 ___ väliaikaisesti maks. 100°C
lämpötilan vakaus: Vta330  ______________________ ±1°C* 
 Vta530 ______________________ ±2°C**
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta
pintakäsittely: _____________________________ nikkelipinnoite

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3115 02 00 053301 Vta332 32 - 49°C 1.2 G ¾" 70 54 52 46 0.52

3164 10 00
Vta532 35 - 50°C

2.3 G 1"
84 62 60 56 2)

0.86

3164 11 00 2.5 G 1¼" 0.95

3115 07 00 053302
Vta332 35 - 60°C

1.2 G ¾"
70 54 52 46

0.52

3115 09 00 1.3 G 1" 0.55

3164 01 00
Vta532 45 - 65°C

2.3 G 1"
84 62 60 56 1)

0.86

3164 02 00 2.5 G 1¼" 0.95

SARjAT VTA332/VTA532, ULkokIeRRe

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3115 03 00 053280
Vta333 35 - 60°C 1.2

CpF 22 mm
86 62 52 46 3)

0.64

3115 21 00 053298 CpF 15/22 mm 0.69
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) Standardin en 15092 mukaan.   2) Standardien en 1111 + nF079 (ranska) mukaan.   3) toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

SARjA VTA333, pURISTUSLIIToS

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA330, 530

kuuma vesi kylmä vesi

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA330, 530

SARjAT VTA532/VTA533 SoVITTIMIen kAnSSA

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]F a b C d

3164 12 00 Vta532

35 - 50°C

2.2
G ¾" 164 102

60 56 2), 3)

1.30

3164 14 00 Vta533 CpF 22mm 180 110 1.42

3164 13 00 Vta532
2.5

G 1" 184 112 1.73

3164 15 00 Vta533 CpF 28mm 204 122 1.90

3164 03 00 Vta532

45 - 65°C

2.2
G ¾" 164 102

60 56 1), 3)

1.30

3164 05 00 Vta533 CpF 22mm 180 110 1.42

3164 04 00 Vta532
2.5

G 1" 184 112 1.73

3164 06 00 Vta533 CpF 28mm 204 122 1.90
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) Standardin en 15092 mukaan.   2) Standardien en 1111 + nF079 (ranska) mukaan.    
         3) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA360, 560

ESBEn sekoitusventtiilisarjat VTA360 ja VTA560 on tarkoitettu 
täyttämään kovimmatkin vaatimukset, mitä tulee säätötarkkuuteen, 
nopeaan reagointiin ja turvalliseen toimintaan suuren 
virtauskapasiteetin järjestelmissä painevaihteluista huolimatta.

käyTTö
Sarja VTA360 on tarkoitettu pääasiassa erittäin tarkkaan 
lämpötilasäätöön kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
käyttöpisteissä, hanoissa tai suihkuissa, joihin ei ole 
asennettu muita lämpötilaa ohjaavia liitoksia.  

Sarja VTA560 on tarkoitettu pääasiassa 
putkiston tarkkaan lämpötilasäätöön kotitalouden 
lämminvesijärjestelmän suuren virtausnopeuden 
sovelluksissa standardien EN 15092 tai EN 1111 / NF079 
mukaan, kun muitakin lämpötilaa ohjaavia liitoksia on 
asennettuna hanoihin tai suihkuihin.

ToIMInTA
Nopeasti reagoivan termostaatin ja painetasatun 
ohjausventtiilin säätimen ansiosta VTA530/VTA560 
vaikuttaa minimaalisesti lämpötilamuutoksiin riippumatta 
vaihtelevista paineolosuhteista. Symmetrinen virtausmalli. 
Palovammoilta suojaava toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

lämpötila-alue

sarja 3
2

 ‒
 4

9
°C

3
5

 ‒
 5

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

sovellus

Vta360 ○ ●
Käyttövesi, putkisto

Vta560 ● ●

Vta360 ● ○
Käyttövesi, käyttöpiste

Vta560

Vta360
aurinkolämmitys

Vta560 ○ ○

Vta360
jäähdytys

Vta560

Vta360 ○ ○
lattialämmitys

Vta560 ○ ○
● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

vta360
ulkokierre puristusliitos

vta560
ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: Vta360, Vta560 ________ maks. 95°C 
 Vta560 ____ väliaikaisesti maks. 100°C
lämpötilan vakaus: Vta360 _______________________ ±1°C* 
 Vta560 ______________________ ±2°C**
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta
pintakäsittely: _____________________________ nikkelipinnoite

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA360, 560

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3115 14 00 Vta362 32–49°C 1.2 G ¾" 70 42 52 46 0.45

3168 10 00
Vta562 35 - 50°C

2.3 G 1"
84 50 60 56 2)

0.78

3168 11 00 2.5 G 1¼" 0.87

3115 11 00
Vta362 35–60°C

1.2 G ¾"
70 42 52 46

0.45

3115 12 00 1.3 G 1" 0.48

3168 01 00
Vta562 45 - 65°C

2.3 G 1"
84 50 60 56 1)

0.78

3168 02 00 2.5 G 1¼" 0.87

SARjAT VTA362/VTA562, ULkokIeRRe

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3115 10 00 053281 4018602 Vta363 35–60°C 1.2 CpF 22 mm 86 50 52 46 3) 0.57
* Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) Standardin en 15092 mukaan.   2) Standardien en 1111 + nF079 (ranska) mukaan.   3) toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

SARjA VTA363, pURISTUSLIIToS

kuuma vesi

kylmä vesi

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma

Kuuma
Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä

lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu
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SARjAT VTA562/VTA563 SoVITTIMIen kAnSSA

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat pintakä-

sittely huom paino 
[kg]F a b C d

3168 12 00 Vta562

35 - 50°C

2.2
G ¾" 164 90

60 56 pinnoitettu 2), 3)

1.22

3168 14 00 Vta563 CpF 22mm 180 98 1.34

3168 13 00 Vta562
2.5

G 1" 184 100 1.65

3168 15 00 Vta563 CpF 28mm 204 110 1.82

3168 03 00 Vta562

45 - 65°C

2.2
G ¾" 164 90

60 56 pinnoitettu 1), 3)

1.22

3168 05 00 Vta563 CpF 22mm 180 98 1.34

3168 04 00 Vta562
2.5

G 1" 184 100 1.65

3168 06 00 Vta563 CpF 28mm 204 110 1.82
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) Standardin en 15092 mukaan.   2) Standardien en 1111 + nF079 (ranska) mukaan.    
         3) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
preMiUM-SArjAT VTA360, 560

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA320, 520

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA320/VTA520 mahdollistavat 
korkean virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
yleissovelluksiin, kuten kotitalouden lämminvesijärjestelmiin 
joko lämpimän veden kierrolla (LVK) tai ilman sekä pienempiin 
lattialämmitysjärjestelmiin.

käyTTö
Sarjat VTA320/VTA520 ovat paras valinta kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään putkiston 
palovammoilta suojaavaa toimintoa* ja joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu vesihanoihin. Näiden 
sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän veden kierrolla 
(LVK) varustetun kotitalouden lämminvesijärjestelmän 
asennuksiin. 

Sarjat VTA320/VTA520 soveltuvat 
lattialämmityssovelluksiin, kunhan lämpötila-alueeseen ja 
virtausvaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota. 

ToIMInTA
Epäsymmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta (glykoli ≤ 50% -seos).

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

lämpötila-alue

sarja 2
0

 ‒
 4

3
°C

3
0

 ‒
 7

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

5
0

 ‒
 7

5
°C

sovellus

Vta320 ○ ● ●
Käyttövesi, putkisto

Vta520 ○ ● ●

Vta320
Käyttövesi, käyttöpiste

Vta520

Vta320 ○ ○
aurinkolämmitys

Vta520 ○ ○

Vta320
jäähdytys

Vta520

Vta320 ○ ○ ○
lattialämmitys

Vta520 ○ ○
● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

vta320
Sisäkierre ulkokierre puristusliitos

vta520
ulkokierre Sovittimilla,

ulkokierre
Sovittimilla,
puristusliitos

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: Vta320, Vta520 ________ maks. 95°C 
 Vta520 ____ väliaikaisesti maks. 100°C
lämpötilan vakaus: Vta320  ______________________ ±2°C* 
 Vta520 ______________________ ±4°C**
liitäntä: ______________________ Sisäkierre, en 10226-1 
__________________________________ ulkokierre, iSo 228/1
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA320, 520

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3110 03 00 053290 4018616
Vta321 20 - 43°C

1.5 rp ½"
70 42 52 46

0.45

3110 07 00 053292 4018619 1.6 rp ¾" 0.48

3110 04 00 053289 4018615
Vta321 35 - 60°C

1.5 rp ½"
70 42 52 46

0.45

3110 08 00 053291 4018618 1.6 rp ¾" 0.48

SARjA VTA321, SISäkIeRRe

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3110 28 00

Vta322

20 - 43°C

1.2 G ½"

70 42 52 46

0.41

3110 05 00 053294 4018622 1.5 G ¾" 0.45

3110 09 00 053296 4018625 1.6 G 1" 0.48

3162 01 00 053308
Vta522

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 04 00 053325 3.5 G 1¼" 0.95

3110 32 00 Vta322 30 - 70°C 1.6 G 1" 70 42 52 46 0.53

3110 29 00

Vta322 35 - 60°C

1.2 G ½"

70 42 52 46

0.41

3110 06 00 053293 4018621 1.5 G ¾" 0.45

3110 10 00 053295 4018624 1.6 G 1" 0.48

3110 47 00 Vta322

45 - 65°C

1.6 G 1" 70 42 52 46 0.55

3162 02 00 053307
Vta522

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 05 00 3.5 G 1¼" 0.95

3162 03 00
Vta522 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 62 60 56

0.86

3162 06 00 3.5 G 1¼" 0.95

SARjAT VTA322/VTA522, ULkokIeRRe 

SARjA VTA323, pURISTUSLIIToS

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3110 26 00 053284
Vta323 20 - 43°C

1.2 CpF 15 mm
86 50 52 46 1)

0.49

3110 01 00 053288 4018613 1.5 CpF 22 mm 0.57

3110 27 00 053285 4018606

Vta323 35 - 60°C

1.2 CpF 15 mm

86 50 52 46

1) 0.49

3110 39 00 053286 4018609 1.5 CpF 18 mm 0.66

3110 02 00 053287 4018612 1.5 CpF 22 mm 1) 0.57
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) toimitukseen sisältyy kylmän veden takaiskuventtiili.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu Sekoitettu

Kylmä
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA320, 520

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]F a b C d

3162 07 00 Vta522

20 - 43°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 13 00 Vta523 CpF 22mm 180 110 1.42

3162 10 00 Vta522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 16 00 053304 Vta523 CpF 28mm 204 122 1.90

3162 08 00 Vta522

45 - 65°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 14 00 Vta523 CpF 22mm 180 110 1.42

3162 11 00 Vta522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 17 00 053305 Vta523 CpF 28mm 204 122 1.90

3162 09 00 Vta522

50 - 75°C

3.0
G ¾" 164 102

60 56 2)

1.30

3162 15 00 053309 Vta523 CpF 22mm 180 110 1.42

3162 12 00 Vta522
3.4

G 1" 184 112 1.73

3162 18 00 Vta523 CpF 28mm 204 122 1.90
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 2) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.  

SARjAT VTA522/VTA523 SoVITTIMIen kAnSSA

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjA VTA550

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA320/VTA520 mahdollistavat 
korkean virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
yleissovelluksiin, kuten kotitalouden lämminvesijärjestelmiin joko 
lämpimän veden kierrolla (LVK) tai ilman.

käyTTö
Sarja VTA550 ovat paras valinta kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään putkiston 
palovammoilta suojaavaa toimintoa* ja joissa muita 
lämpötilan ohjauslaitteita on asennettu vesihanoihin. 
Näiden sarjojen venttiilit soveltuvat myös lämpimän 
veden kierrolla (LVK) varustetun kotitalouden 
kuumavesijärjestelmän asennuksiin. Sarja VTA550 soveltuvat 
lattialämmityssovelluksiin, kunhan lämpötila-alueeseen ja 
virtausvaatimuksiin kiinnitetään erityistä huomiota.

ToIMInTA
Symmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan hupulla varustettuna, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– makea vesi / käyttövesi
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

lämpötila-alue

sarja 2
0

 ‒
 4

3
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

5
0

 ‒
 7

5
°C

sovellus

Vta550 ○ ● ● Käyttövesi, putkisto

Vta550 Käyttövesi, käyttöpiste

Vta550 ○ ○ aurinkolämmitys

Vta550 jäähdytys

Vta550 ○ ○ lattialämmitys

● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

ulkokierre Sovittimilla,
ulkokierre

Sovittimilla,
puristusliitos

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _______________________ maks. 95°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 100°C
lämpötilan vakaus: _______________________________ ±4°C*
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1 
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjA VTA550

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3166 01 00
Vta552 20 - 43°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 04 00 3.5 G 1¼" 0.87

3166 02 00
Vta552 45 - 65°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 05 00 3.5 G 1¼" 0.87

3166 03 00
Vta552 50 - 75°C

3.2 G 1"
84 50 60 56

0.78

3166 06 00 3.5 G 1¼" 0.87
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

SARjA VTA552, ULkokIeRRe

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu

lisää vaihtoehtoja, 
katso seuraava sivu

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.
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SARjAT VTA552/VTA553, SoVITTIMIen kAnSSA

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjA VTA550

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]F a b C d

3166 07 00 Vta552

20 - 43°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 13 00 Vta553 CpF 22mm 180 98 1.34

3166 10 00 Vta552 3.4 G 1" 184 100 1.65

3166 08 00 Vta552

45 - 65°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 14 00 Vta553 CpF 22mm 180 98 1.34

3166 11 00 Vta552 3.4 G 1" 184 100 1.65

3166 09 00 Vta552

50 - 75°C
3.0

G ¾" 164 90

60 56 1)

1.22

3166 15 00 Vta553 CpF 22mm 180 98 1.34

3166 12 00 Vta552 3.4 G 1" 184 100 1.65
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     CpF = puristusliitos 
huomautus 1) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.  

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA370, 570

ESBEn sekoitusventtiilien sarjat VTA370 ja VTA570 
mahdollistavat suuren virtauskapasiteetin ja hyvän toimivuuden 
lattialämmitysjärjestelmissä.

käyTTö
Sarjat VTA370/VTA570 ovat paras valinta 
lattialämmitysjärjestelmiin, joissa edellytetään 
palovammoilta suojaavaa toimintoa*, joka on tärkeä 
lattialämmitysputkien ja itse lattian suojaamiseksi. Venttiilit 
soveltuvat myös esisekoitus venttiileiksi kotitalouden 
lämminvesijärjestelmiin, joissa edellytetään suurta 
virtauskapasiteettia. Tällöin tarvitaan ehdottomasti myös 
muita lämpötilan ohjauslaitteita asennettuina hanoihin 
käyttöpistesuojausta varten.

Sarjan VTA570 venttiilit soveltuvat myös 
jäähdytyssovelluksiin.

ToIMInTA
Epäsymmetrinen virtausmalli. Palovammoilta suojaava 
toiminto*.

MALLIT
Tuotesarjaan kuuluu laaja valikoima venttiilejä, joiden 
mukana toimitetaan sovittimen liitossarjat, joista jokaisessa 
on kolme sovittimen liitintä ja kaksi sulkuventtiiliä, jotka 
helpottavat asennusta ja kunnossapitoa. 

Toimitetaan varustettuna suurella lämpötilan säätönupilla 
hupun sijaan, ellei toisin ilmoiteta.

*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä 
vesi katkeaa, myös kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

VäLITySAIne
Nämä venttiilit voivat käsitellä seuraavia välitysainetyyppejä:
– suljetut järjestelmät
– vesi, johon on lisätty jäätymisenestoainetta  
   (glykoli ≤ 50% -seos).

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Käyttöpaine: ___________________________ 1.0 mpa (10 bar)
paine-ero, sekoitus: Vta370 __________maks. 0.3 mpa (3 bar) 
 Vta570 __________maks. 0.1 mpa (1 bar)
painehäviökaavio: ____________________ ks. luettelon sivu 127
Välitysaineen maksimilämpötila: 
Vta370  ____________________________________ maks. 95°C  
Vta570, lämpötila-alue 10–30°C ________________ maks. 65°C 
 lämpötila-alue 20–43, 45–65°C _ jatkuvasti maks. 95°C 
  ________________________ väliaikaisesti maks. 100°C
Välitysaineen minimilämpötila: ________________________ 0°C
lämpötilan vakaus: 
 Vta570 - lämpötila-alue 10–30°C ___________________±2°C* 
 Vta370, Vta570 - lämpötila-alue 20–43, 45–65°C ___±3°C**
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kylmän veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 3°C ja suositeltava lämpötilaero paluuveden 
/ kylmän veden tulon ja sekoitusveden lähdön välillä on enintään 10°C.
** Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C ja suositeltava lämpötilaero paluuveden 
/ kylmän veden tulon ja sekoitusveden lähdön välillä on enintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

lämpötila- 
alue

sarja 1
0

 ‒
 3

0
°C

2
0

 ‒
 4

3
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

4
5

 ‒
 6

5
°C

sovellus

Vta370
Käyttövesi, putkisto

Vta570 ○ ○

Vta370
Käyttövesi, käyttöpiste

Vta570

Vta370
aurinkolämmitys

Vta570

Vta370
jäähdytys

Vta570 ●

Vta370 ●
lattialämmitys

Vta570 ● ●
● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

vta370
ulkokierre

vta570
ulkokierre Sovittimilla,

pumppulaippa
Sovittimilla,
kääntömutteri
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA370, 570

SArjAT VTA372/VTA572, UlKoKierre

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e a b C d

3170 01 00
Vta572 10 -30°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 04 00 053324 4.8 G 1¼" 0.95

3110 44 00 053300 Vta372 20 - 43°C 3.4 G 1" 70 42 52 46 0.51

3170 02 00 053303
Vta572 20 - 43°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 05 00 4.8 G 1¼" 0.95

3110 45 00 053299 Vta372 35 - 60°C 3.4 G 1" 70 42 52 46 0.51

3170 03 00
Vta572 45 - 65°C

4.5 G 1"
84 62 60 56

0.86

3170 06 00 4.8 G 1¼" 0.95
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
Sekoitettu

Kylmä
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
BASiC-SArjAT VTA370, 570

SArjAT VTA577/VTA578 SoViTTiMien KAnSSA

esbe  
tuotenro

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs*
liitäntä Mitat

huom paino 
[kg]e F a b C d

3170 10 00 053844 Vta577
10 -30°C 4.5

G 1" pF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 16 00 Vta578 G 1¼" rn 1" 93 56 0.91

3170 11 00 Vta577
20 - 43°C 4.5

G 1" pF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 17 00 Vta578 G 1¼" rn 1" 93 56 0.91

3170 12 00 Vta577
45 - 65°C 4.5

G 1" pF 1½" 100
62 60

57 0.99

3170 18 00 Vta578 G 1¼" rn 1" 93 56 0.91
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     pF = pumppulaippa     rn = kääntömutteri

Lämmitys Jäähdytys

ASennUSeSIMeRkIT
Katso lisätietoja ja liitäntäesimerkki luettelon kohdasta Oikean 
asennuksen/sijainnin valitseminen.

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu
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ESBEn termostaattiset sekoitusventtiilit tyyppiä VTA310 
on suunniteltu käyttöveden säätämiseen olosuhteissa, joissa 
palovammasuojaa ei vaadita.

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
SArjA VTA310

ToIMInTA
VTA310 on suunniteltu käyttöveden säätämiseen 
verkostoissa, joissa palovammasuojaa ei vaadita. Venttiili 
ei sovellu käyttövesijärjestelmään, jossa käytetään 
kiertovesipumppua. 

ToIMInTA
Epäsymmetrinen virtausmalli.

MALLIT
Kaikissa malleissa on säätönuppi, ellei muuta ole mainittu.

ASennUSeSIMeRkIT
Lisätietoa ja asennusesimerkkejä löytyy luettelon kohdasta 
"Oikean asennuksen/sijainnin valitseminen".

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
painehäviötaulukko: __________________________ks. sivu 127
Välitysaineen lämpötila: _____________________ maksimi 95°C
lämpötilan vakaus: _______________________________ ±2°C*
liitännät: __________________________ ulkokierre, iSo 228/1 
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilipesä ja muut veden kanssa kosketuksiin joutuvat osat:
____________________ sinkkikadonkestävä messinki CW 602n

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä 
konepajakäytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

lämpötila- 
alue

sarja 3
0

 ‒
 7

0
°C

3
5

 ‒
 6

0
°C

sovellus

Vta310 ● ● Käyttövesi, putkisto

Vta310 Käyttövesi, käyttöpiste

Vta310 aurinkolämmitys

Vta310 jäähdytys

Vta310 lattialämmitys

● Suositus    ○ toissijainen vaihtoehto

VenTTIILIen käyTTöyMpäRISTöT

vta310
ulkokierre puristusliitos
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

TeRMoSTAATTInen 
SekoITUSVenTTIILI
SArjA VTA310

esbe
tuotenro.

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs* liitäntä Mitat huom paino 
[kg]a b C d

3105 02 00 Vta312 35 - 60°C 1.2 G ½" 70 42 52 46 0.41

esbe
tuotenro.

Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi lämpötila-

alue kvs* liitäntä Mitat huom paino 
[kg]a b C d

3105 01 00

Vta313 35 - 60°C

1.2 CpF 15 mm

86 50 52 46

1) 0.49

3105 03 00
1.5

CpF 18 mm 0.62

3105 04 00 CpF 22 mm 1) 0.57

3105 05 00 Vta313 30 - 70°C 1.5 CpF 22 mm 86 50 52 46 1) 0.62

* Kv-arvo (m³/h), kun painehäviö on 1bar.     CpF = puristusliitos 
huom 1) * Sisältää takaiskuventtiilin kylmän veden putkelle.

SARjA VTA312, ULkokIeRRe

SARjA VTA313, pURISTUSLIIToS

Kuuma

Kylmä

Sekoitettu



<47°C
<57°C

47°C–53°C
57°C–63°C

>47°C

>63°C
>53°C

43°C–47°C

<43°C
45–65°C VMC520 

45–65°C VMC520

45–65°C VMC520 

35–60°C VMC320 

35–60°C VMC320 

35–60°C VMC320 
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

SoLAR kIT
SArjA VMC300, VMC500

ESBEn termisessä aurinkoenergiasarjassa VMC300/VMC500 on 
kaksi toimintoa käyttövesisovelluksia varten: se kääntää tulevan 
veden tilanteissa, joissa tarvitaan lisälämmitystä, ja varmistaa, 
ettei lähtevä vesi ole polttavan kuumaa* – kaikki helposti 
asennettavassa aurinkoenergiasarjassa.

käyTTö
ESBEn aurinkoenergiasarja VMC300/VMC500 mahdollistaa 
optimoidun energiankäytön ja suojauksen palovammoilta 
sekä tarjoaa käyttömukavuutta pienessä ja tehokkaassa 
paketissa. Ainoastaan termostaattisia (ei-sähköisiä) 
komponentteja käyttävä yksikkö toimii täysin itsenäisesti ja 
on helppo asentaa. 

VMC300 on tarkoitettu pienempiin 
aurinkolämmitysjärjestelmiin (Kvs 1.5) ja VMC500 
suurempiin aurinkolämmitysjärjestelmiin (Kvs 2.5)

ToIMInTA
Jos aurinkokeräimestä tuleva vesi ei ole riittävän 
kuumaa, se käännetään lisälämmönlähteeseen, kuten 
kaasulämminvesivaraajaan. Kun se on kuumennettu, se 
sekoitetaan sopivan lämpöiseksi kotitalouksien lämpimän 
käyttöveden sovelluksia varten. Jos aurinkokeräimestä 
tuleva vesi on jo riittävän kuumaa, se sekoitetaan suoraan 
kotitalouksien lämpimän veden käyttöä varten, jolloin 
aurinkoenergia pystytään hyödyntämään tehokkaasti.
*) Palovammoilta suojaava toiminto tarkoittaa, että jos kylmä vesi katkeaa, myös 
kuuman veden syöttö katkeaa automaattisesti.

TeknISeT TIedoT
paineluokka: ____________________________________ pn 10
enimmäisvirtaus keräimestä: VmC300: ____ 0.7 l/s (42 l/min) 
 VmC500: ____ 1.0 l/s (60 l/min)
Keräimestä tulevan veden lämpötila: _____________ maks. 95°C 
______________________________________________min. 0°C
lämpötila lisälämmönlähteestä: ________________ maks. 95°C
Säätötarkkuus: ___________________________________ ±1°C
Sulkeutumislämpötila-alue: _____________________ 45°C ±2°C 
______________________________________ 50°C, 60°C ±3°C
lämpötila-alue, sekoitusventtiili: VmC300: __________35–60°C 
 VmC500: __________45–65°C
lähtevän veden lämpötilan vakaus: VmC300: __________ ±2°C* 
 VmC500: _________ ±4°C**
liitäntä: ___________________________ ulkokierre, iSo 228/1

*Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.
**Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 9 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eY, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.    

VIRTAUSMALLI

Kaikkia osia voidaan kääntää 360°, mikä 
tekee liitännästä erittäin joustavan

vMC300
ulkokierre Sovittimilla, ulkokierre

VenTTiili VMC300/VMC500 SUUnniTelTU 
SoVeLLUkSIIn

vMC500
ulkokierre Sovittimilla, ulkokierre

 lämmitys
 ilmastointi
 käyttövesi
 lattialämmitys
 aurinkolämmitys

 jäähdytys
 aluelämmitys
 kaukolämpövesi
 kaukolämmitys
 kaukojäähdytys
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

SoLAR kIT
SArjA VMC300, VMC500

SArjA VMC322, UlKoKierre

tuotenro Callidus 
tuotenro

lvi-
nro tyyppi nimellisvaihto-

lämpötila kvs* liitos 
k

Mitat
huom paino 

[kg]a b C d e F G h j

3152 10 00 053717

VmC322

45°C

1.5 G 1" 206 42 52 46 42 42 35 68 136 1.223152 11 00 053718 50°C

3152 12 00 053719 60°C

SArjA VMC522, UlKoKierre

tuotenro Callidus 
tuotenro

lvi-
nro tyyppi nimellisvaihto-

lämpötila kvs* liitos 
k

Mitat
huom paino 

[kg]a b C d e F G h j

3152 30 00

VmC522

45°C

2.5 G 1" 220 62 60 56 42 42 35 68 143 1.503152 31 00 50°C

3152 32 00 60°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     

lisää vaihtoehtoja, katso 
seuraava sivu
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ASennUSeSIMeRkIT

SArjA VMC322, SoViTTiMillA

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

SoLAR kIT
SArjA VMC300, VMC500

SArjA VMC522, SoViTTiMillA

tuotenro Callidus 
tuotenro

lvi-
nro tyyppi

nimellis-
vaihto-

lämpötila
kvs*

liitos Mitat
huom paino 

[kg]k l a b C d e F G h j

3152 13 00

VmC322

45°C

1.4 G 1" G ¾" 286 82 52 46 42 42 75 68 136 1) 1.623152 14 00 50°C

3152 15 00 60°C

tuotenro Callidus 
tuotenro

lvi-
nro tyyppi

nimellis-
vaihto-

lämpötila
kvs*

liitos Mitat
huom paino 

[kg]k l a b C d e F G h j

3152 33 00

VmC522

45°C

2.3 G 1" G ¾" 300 102 60 56 42 42 75 68 143 1) 1.903152 34 00 50°C

3152 35 00 60°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.     huomautus 1) toimitukseen sisältyy kaksi sulkuventtiiliä, sekä kuumalle että kylmälle vedelle.
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VenTTIILIRyHMä
BASiC SArjA VMB400

ESBEn sarja VMB on pienikokoinen yhdistelmäventtiili kuuman 
veden varastoimiseen. Kylmän veden tuloon on liitetty muun 
muassa seuraavat komponentit: takaiskuventtiili ja sulkulaite sekä 
liitännät varo- ja alipaineventtiileille. Sisään tulevaa kuumaa 
vettä säädellään lämpötila-alueella 35–60°C sarjan VTA320 
sekoitusventtiileillä.

VenTTIILIen käyTTäMInen
Sarjassa on kaksi liitäntää sisäkierteillä DN15-mittaisen 
varoventtiilin (VSB), alipaineventtiilin (VVA), täyttöventtiilin 
(VFA), LVK-putken ym. kytkentää varten. Sarjassa on myös 
sulkuominaisuus ja EB-tyyppinen vastavirtaussuojaus, joka 
täyttää EN1717-vaatimukset.

ASennUSeSIMeRkIT

VenTTiiliryhMä VMB400 SUUnniTelTU SoVellUKSiin

tuotenro Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs liitäntä

varoventtiili paino
[kg][Mpa] [bar] a b C d F

3150 20 00 053710 VmB423 15 1.1 CpF 15 mm — — 165 53 ca 55 86 15 0.78

3150 21 00 053708

VmB423 20 1.6 CpF 22 mm

— —

165 53 52-60 86 22

0.86

3150 22 00 0.6 6 1.01

3150 23 00 0.7 7 1.01

3150 24 00 0.9 9 1.01
CpF = puristusliitos

SArjA VMB400, pUriSTUSliiToS

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
paine-ero: _________________ Sekoitus, maks. 0.3 mpa (3 bar)
Välitysaineen lämpötila: _______________________ maks. 95°C
lämpötilan vakaus: _______________________________ ±2°C*
lämpötila-alue: ________________________________ 35-60°C
liitäntä: __________________________Sisäkierre, en 10226-1
________________________________puristusliitos, en 1254-2

* Voimassa, kun kuuman/kylmän veden paine on muuttumaton ja 
vähimmäisvirtausnopeus on 4 l/min. Kuuman veden tulon ja sekoitusveden 
lähdön lämpötilaero on vähintään 10°C.

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: ____ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eC, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EC mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepaja-
käytäntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tule olla mitään CE-merkintää.

vMb400
puristusliitos

 lämmitys
 ilmastointi
 käyttövesi
 lattialämmitys
 aurinkolämmitys

 jäähdytys
 aluelämmitys
 kaukolämpövesi
 kaukolämmitys
 kaukojäähdytys
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käyTTö
ESBEn VTD300-sarja koostuu 3-tieventtiileistä, jotka on 
suunniteltu omatoimisiin vaihtosovelluksiin. Kun saapuvan 
nesteen lämpötila on nimellisvaihtolämpötilaa alhaisempi, 
neste ohjataan B-porttiin. Kun saapuvan nesteen lämpötila 
on nimellisvaihtolämpötilaa korkeampi, neste ohjataan 
A-porttiin.

ToIMInTA
Venttiili sisältää termostaatin, jolla on tietty vaihtolämpötila. 
Termostaatti tunnistaa saapuvan nesteen lämpötilan ja 
vaihtaa virtauksen lähtösuunnan sen mukaisesti. Vaihto 
porttien välillä tehdään noin ±2 - ±3°C (riippuu lämpötila-
alueesta) alueella nimellisvaihtolämpötilasta. Se tarkoittaa, 
että venttiili, jonka nimellisvaihtolämpötila on 45 °C, ohjaa 
alle 43 °C:n nesteen porttiin B, 43–47 °C:n nesteen portteihin 
A ja B sekä yli 47 °C:n nesteen porttiin A.

Saatavana on neljä eri nimellisvaihtolämpötilaa: 45 °C, 
50 °C, 60 °C ja 70 °C.

Venttiilin toiminta on riippuvainen sen 
asennussijainnista.

VäLITySAIne
Lisäaineina voidaan käyttää enintään 50-prosenttista 
glykolia pakkassuojausta varten ja happea sitovia aineita. 
Koska veteen lisätty glykoli vaikuttaa sekä viskositeettiin 
että lämmönjohtavuuteen, se on huomioitava venttiilin 
mitoituksen yhteydessä. Kun 30–50-prosenttista glykolia 
lisätään, venttiilin suurin tehokapasiteetti vähenee 30–40 %. 
Pienempi glykolipitoisuus voidaan jättää huomiotta.

HUoLTo jA yLLäpITo
Suosittelemme varustamaan venttiililiitännät sulkulaitteilla 
tulevia huoltoja varten.

Vaihtoventtiili ei tarvitse normaaliolosuhteissa lainkaan 
huoltoa. Termostaatteja on kuitenkin saatavilla, ja niiden 
vaihtaminen on tarvittaessa helppoa.

VAihToVenTTiili VTD300 SUUnniTelTU SoVellUKSiin:

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: ____________________________________ pn 10
Säätötarkkuus: ___________________________________ ±1°C
Sulkeutumislämpötila-alue: _____________________ 45°C ±2°C 
_________________________________50°C, 60°C, 70°C ±3°C
Välitysaineen lämpötila: _____________ jatkuvasti maks. 100°C 
_______________________________ väliaikaisesti maks. 110°C 
_____________________________________________ min. 0 °C
Suurin painehäviö: _______________________100 kpa (1.0 bar)
Vuotoaste aB–a, aB–B: _________________________ tiivistys
liitännät: __________________________ulkokierre, iSo 228/1

materiaali
Venttiilin kotelo ja muut nesteen kanssa kosketuksissa olevat 
metalliosat: 
______________ DZr-messinki CW602n, suojattu sinkkikadolta

peD 97/23/eY, artikla 3.3

Painelaitedirektiivin PED 97/23/EY mukainen, artikla 3.3 (hyvä konepajakäy-
täntö). Direktiivin mukaan laitteissa ei tarvitse olla mitään CE-merkintää.

VIRTAUSMALLI

termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjA VTD300

ESBEn termistä venttiilisarjaa VTD300 käytetään 
vaihtosovelluksissa. Venttiili ohjaa saapuvan nesteen A- tai 
B-porttiin nesteen lämpötilan mukaan.

ulkokierre

Vaihto

 lämmitys
 ilmastointi
 käyttövesi
 lattialämmitys
 aurinkolämmitys

 jäähdytys
 aluelämmitys
 kaukolämpövesi
 kaukolämmitys
 kaukojäähdytys
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

VAIHToVenTTIILI
SARjA VTD300

SARjA VTd322, ULkokIeRRe

tuotenro Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi dn kvs* liitäntä 

e
nimellisvaihto-

lämpötila
a b C d paino 

[kg]

3160 01 00

VtD322 20 3.6 G 1“

45°C

70 42 42 46 0.45
3160 02 00 50°C

3160 03 00 60°C

3160 04 00 70°C
*Kvs-arvo m3/h painehäviön ollessa 1 bar.    

ASennUSeSIMeRkIT
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

LIIToSSARjA
SARjA KCD300

Puristusliitoksilla varustettu liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VeRSIoT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria, tiivistettä, puristusrengasta ja 
puristusmutteria.

Tarkista saatavilla olevat venttiilit ja pintapäällysteet 
oheisesta taulukosta.    

SopIVAT VenTTIILIT
Liitossarja KCD300 sopii parhaiten seuraaviin ESBE-
termostaattiohjausyksiköihin:

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: _____________________________________pn10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
liitos – nipan rakenne: _______ Standardin en 1254-2 mukaan
__________________________________ulkokierre, iSo 228/1
____________________________puristusliitos, SFS-en 1254-2
_________________________________Sisäkierre, en 10226-1

materiaali
mutteri: _____________________________ messinki CW 614n
liitososa: _______________________ messinki, DZr, CW 602n
tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400
puristusliitoksen mutteri: _______________ messinki CW 614n
puristusrengas: _________________ messinki, DZr, CW 602n
pintakäsittely: _____________________________ nikkelipinnoite

kCd300
puristusliitos puristusliitos,  

pinnoitettu

SArjA KCD300, pUriSTUSliiToS (3 liiToSTA/pAKKAUS)

tuotenro Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi venttiilikierre  

a liitos b
Mitat

huom. paino 
[kg]C d e F

3655 28 00 KCD313
G ¾" CpF 15 mm 44.5 38 10 30

1) 0.31

3655 31 00 KCD313 1) pinnoitettu 0.31

3655 29 00 KCD313
G 1" CpF 22 mm 54 48 12 40

1) 0.56

3655 32 00 KCD313 1) pinnoitettu 0.56

3655 30 00 053323 KCD313
G 1¼" CpF 28 mm 66.5 60 16 50

1) 0.95

3655 33 00 KCD313 1) pinnoitettu 0.95
huomaa 1) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä       CpF = puristusliitos

 sarja vts522, 552
 sarja vta332, 532
 sarja vta362, 562
 sarja vta322, 522

 sarja vta552
 sarja vta372, 572
 sarja vMC312
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

LIIToSSARjA
SARjA KSD300

Juotosliitoksella varustettu liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VeRSIoT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria ja tiivistettä.

Sulkuventtiilejä on saatavana oheisen taulukon mukaisesti.   

SopIVAT VenTTIILIT
Liitossarja KCD300 sopii parhaiten seuraaviin ESBE-
termostaattiohjausyksiköihin:

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: _____________________________________pn10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
liitos – nipan rakenne: _______ Standardin en 1254-1 mukaan
__________________________________ulkokierre, iSo 228/1
_________________________________Sisäkierre, en 10226-1

materiaali
mutteri: _____________________________ messinki CW 614n
liitososa: _______________________ messinki, DZr, CW 602n
tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400

ksd300
juotoksen tyyppi

SArjA KCD300, jUoToSliiToS (3 liiToSTA/pAKKAUS)

tuotenro Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi venttiilikier-

re a liitos b
Mitat

huom. paino 
[kg]C d e

3655 34 00 KSD314 G 1" 22 mm 53 45 17 1) 0.42
huomaa 1) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä   
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 sarja vts522, 552
 sarja vta332, 532
 sarja vta362, 562
 sarja vta322, 522

 sarja vta552
 sarja vta372, 572
 sarja vMC312
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termoStaattiSet SeKoituSVenttiilit

LIIToSSARjA
SARjA KTD200, 300

Ulkokierteinen liitossarja ulkokierteisiin venttiileihin.

VeRSIoT
Jokaisessa pakkauksessa on kolme kappaletta kutakin 
liitososaa, mutteria ja tiivistettä.

Tarkista saatavilla olevat venttiilit ja pintapäällysteet 
oheisesta taulukosta.   

SopIVAT VenTTIILIT
Liitossarjat KTD200 ja KTD300 sopivat parhaiten seuraaviin 
ESBE-termostaattiohjausyksiköihin:

TeknISeT TIedoT 
paineluokka: _____________________________________pn10
Välitysaineen lämpötila: ____________________ maks. +120°C
____________________________________________ min. -20°C
liitos – nipan rakenne: _______ Standardin en 1254-4 mukaan
__________________________________ulkokierre, iSo 228/1
_________________________________Sisäkierre, en 10226-1

materiaali
mutteri: _____________________________ messinki CW 614n
liitososa: _______________________ messinki, DZr, CW 602n
tiiviste: _______________________________ Klingersil C-4400
pintakäsittely: _____________________________ nikkelipinnoite

ktd200 ktd300
ulkokierre ulkokierre ulkokierre, päällystetty

SARjA kTd212, 312, ULkokIeRRe (3 LIIToSTA/pAkkAUS)

tuotenro Callidus 
tuotenro lvi-nro tyyppi venttiilikierre  

a
venttiilikierre  

b
Mitat

huom. paino 
[kg]C d

3655 22 00 KtD212

G 1" G ¾"  48 40

1) 0.44

3655 24 00
KtD312

2) 0.44

3655 26 00 2), päällystetty 0.44

3655 23 00 KtD212

G 1¼"  G 1"  58.5 50

1) 0.78

3655 25 00
KtD312

2) 0.79

3655 27 00 2), päällystetty 0.79
huomaa 1) Sisältää yhden sulkuventtiilin   2) Sisältää kaksi sulkuventtiiliä   
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 sarja vts522, 552
 sarja vta332, 532
 sarja vta362, 562
 sarja vta322, 522

 sarja vta552
 sarja vta372, 572
 sarja vMC312
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