
Návod k použití ventilu typ: REU-PVA 
 
Použití 
Tlakový ventil 'REU-PVA' je určen pro použití s modulačními průtokovými ohřívači vody Rinnai. 
Ventil nelze používat s průtokovými ohřívači, které již mají vestavěný jiný tlakový ventil. 
 
Rozsah použití 
Kaskádové zapojení je systém, kde je nainstalováno několik průtokových ohřívačů paralelně, aby se 
dosáhlo potřebné maximální kapacity systému. I když je instalace kaskády jednoduchá, její provoz 
může způsobit některé problémy jako např. nestabilní výtokovou teplotu vody nebo neschopnost 
dosáhnout plné kapacity systému. Tyto problémy lze řešit instalací průtokových ventilů REU – PVA 
(Pressure Valve A) na vstupu do jednotlivých průtokových ohřívačů a jejich správným 
přednastavením. 
 
Řez ventilem 

 
Provedení 
v případě rozdílu mezi vstupním a výstupním tlakem ventil PVA automaticky otevírá a zavírá rychlým 
zdvihem membrány. Rozdíl tlaků pro otevření a zavření je možné skokově nastavit umístěním aretační 
zarážky na čepu ventilu. PVA je expedován z výrobního závodu s přednastaveným otvíracím a 
zavíracím tlakem 35 kPa. Tělo PVA je zhotoveno ze slitiny mědí, středový disk a pružina je z nerezové 
oceli a membrána je zhotovena z tepelně odolné a trvanlivé gumy. 
Při instalaci bez použití ventilů PVA protéká malé množství vody všemi paralelně zapojenými ohřívači. 
Při nízkém průtoku jednotlivými ohřívači těsně na mezi aktivačního průtoku mohou vznikat nestabilní 
situace. Následkem těchto nestabilit může být poruchový stav ohřívače nebo nestabilní výtoková 
teplota. V případě, kdy některým ohřívačem protéká takové množství vody, které nestačí k jeho 
aktivaci, může kondenzovat vlhkost na vnějších stěnách studených trubek ohřívače, a tím snižovat 
jeho životnost. Při instalaci PVA ventilu jsou nestabilní situace vyloučeny a vždy bude aktivován 
takový počet ohřívačů, který zajistí potřebnou kapacitu čerpání teplé vody. Výstupní teplota bude 
stabilní a životnost ohřívačů bude optimální. 
 
Připojení: vnitřní závit 3/4"  
Max. provozní teplota: 70°C 
Max. provozní tlak: 1,75 MPa  
Provozní látka: pouze voda 
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Instalace 
Pokud hrozí nebezpečí zamrznutí průtokového ohřívače v zimním období, instalujte na ohřívač 
protimrazovou sadu.(Na poškození mrazem se nevztahuje záruka.) 
Ventil PVA instalujte na vstup druhého a dalších ohřívačů (ne na první ohřívač). Maximální počet 
instalovaných ohřívačů v kaskádě při použití PVA ventilů je 5. Pokud bude nutné instalovat více než 5 
jednotek, kontaktujte prosím naše technické oddělení. 
 
Počet ventilů PVA nutných pro instalaci kaskády 
Požadované množství ventilů PVA závisí na celkovém počtu instalovaných ohřívačů a na minimální 
spotřebě teplé vody. (Na obrázku v textu je uveden příklad.) 
Pokud je spotřeba teplé vody vždy vysoká, není ventily PVA nutné instalovat vůbec. 
 

Minimální spotřeba teplé vody (L/min)  
< 8 8-12 12-16 >16 

2 1 0 0 0 
3 2 1 0 0 
4 3 2 1 0 

Počet 
ohřívačů 

5 4 3 2 1 
 
Změna nastavení otvíracího a zavíracího tlaku ventilu PVA.  
Vyšroubujte jeden šroub na zarážce čepu ventilu. Druhý šroub povolte a uvolněte čep ventilu. 
Stlačením čepu dovnitř tlak zvýšíte, jeho povytažením nastavený tlak snížíte. Změnu polohy čepu 
zafixujte opětným umístěním zarážky a utažením šroubů. 
Každý další ohřívač v kaskádě má čep ventilu zatlačen o stupeň dovnitř ventilu PVA. 
 
Zatlačením čepu ventilu : zvýší se tlak —> pomalejší reakce na čerpání vody 
Povytažení čepu ventilu : sníží se tlak —> rychlejší reakce na čerpání vody 
 

 
 
Nastavení PVA ventilu pátého ohřívače v kaskádě je stejné jako u čtvrtého ohřívače. Pokud není PVA 
ventil instalován ani u prvního ani u druhého ohřívače v kaskádě, nechte PVA ventil u třetího ohřívače 
jak je nastaven z výroby. 
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