
Prescor® S
 NL Montage- en bedieningshandleiding 2
 D Betriebs- und Wartungsanleitung 3
 GB Installation and operating instructions 4
 F Instructions de montage et d’utilisation 5
 DK Montage- og betjeningsvejledning 6
 S Monterings- och användarmanual 7
 PL Instrukcja montażu i obsługi 8

 FIN Assenus- ja käyttöohjeu 9
 N Montering og bruksanvisning 10
 H Szerelési, üzemeltetési és karbantartási utasítás 11

 SK Návod na montáž, prevádzku a údržbu  12

 CZ Návod k montáži 13

 RUS Руководство по установке и зксплуатации 14

 I Montaggio ed istruzioni d’uso 15

 ES E Instrucciones de montaje y de funcionamiento 16

Copyright Flamco b.v., Gouda, Holland.
www.fl amcogroup.com18502759

PRESCOR S

2

NL MONTAGE- EN BEDIENINGSHANDLEIDING

Algemeen Deze set bevat een veiligheidsventiel (A) en instructies (B).

Toepassing
•  Het veiligheidsventiel dient te worden gebruikt in een gesloten verwarmings- of koelsysteem. 

(glycol max. 50%)
•  Gebruik het ventiel alleen in een droge en vorstvrije locatie.
•  Min./Max. systeemtemperatuur: -10 °C/+ 120 °C.

Veiligheid
Controleer of het maximale vermogen en de openingsdruk die zijn aangegeven op het ventiel, 
overeenkomen met de waarden van het systeem.
De openingsdruk heeft een vast ingestelde waarde; verander deze niet!

Installatie De volgende punten zijn van belang om de goede werking van het ventiel en de beveiliging van de 
installatie te verzekeren.
•  Laat de installatie uitsluitend door gekwalifi ceerd personeel uitvoeren. Houdt u aan de lokale 

regelgeving en richtlijnen.
•  Monteer het ventiel op de installatie en gebruik daarbij de daarvoor bestemde sleutelvlakken (C).
•  Voer de installatie uit op een drukloos systeem.
•  Monteer het ventiel pas nadat de leidingen goed gespoeld zijn en afgeperst zijn.
•  Niet lassen of solderen in de buurt van het ventiel.
•  Monteer het ventiel in de aanvoerleiding vlakbij de ketel (E).
•  Let op de pijl die de stromingsrichting aangeeft.
•  Plaats geen afsluiter tussen de ketel (E) en het ventiel (A).
•  De in- en uitlaatleiding mogen niet kleiner zijn dan de in- en uitlaataansluiting van het ventiel.
•  Zorg voor een vrije uitstroomopening (onderbrekingsinrichting) onder afschot direct aan de uitlaat 

van het ventiel (bijv. Flamco trechter F)
•  Let op stoom uit afblaasopening: verbrandingsgevaar!
•  Monteer het ventiel nooit met de inlaat of uitlaat naar boven (G-H).

Onderhoud en service •  Controleer het ventiel jaarlijks door middel van kleplichten en spoel het ventiel hierbij goed door. 
Verzegel het ventiel daarna opnieuw.

•  Als het ventiel tijdens gebruik regelmatig afblaast, raadpleeg dan de installateur.

Demonteren Maak het systeem drukloos. Verbrandingsgevaar! Heet water kan uit het systeem stromen.
Verwijder het ventiel.

Milieu
Houdt u aan de lokale regelgeving bij het afvoeren van het ventiel.

Volgens richlijn drukapparatuur 97/23/EG
Zie ook www.fl amco.eu

I MONTAGGIO ED ISTRUZIONI  D’USO

Generale Questa confezione contiene una valvola di sicurezza (A) e le presenti istruzioni (B).

Impiego
•  La valvola di sicurezza può essere impiegata in un impianto di riscaldamento o raffreddamento 

a circuito chiuso. (massimo tenore in glicole: 50%)
•  Installare la valvola esclusivamente in un ambiente secco e riparato dal gelo.
•  Temperatura d’esercizio min/Max: -10 °C/+120 °C

Sicurezza
Verifi care che la potenza massima e la pressione d’intervento indicate sulla valvola corrispondano 
ai parametri dell’impianto.
La pressione d’intervento è impostata in fabbrica; non modifi carla!

Installazione Per garantire il buon funzionamento della valvola e la sicurezza dell’impianto è importante 
osservare quanto segue.
•  Curare che l’installazione sia effettuata unicamente da personale qualifi cato. Attenersi alle 

norme e direttive locali.
•  Montare la valvola sull’impianto agendo con la chiave sulle apposite superfi ci (C).
•  Eseguire l’installazione su un impianto non in pressione.
•  Montare la valvola solo dopo aver effettuato un accurato lavaggio interno delle tubature ed 

averne controllato la tenuta.
•  Non effettuare saldature o brasature vicino alla valvola.
•  Montare la valvola nella condotta di alimentazione presso la caldaia.
•  Fare attenzione al senso di circolazione indicato dalla freccia.
•  Non inserire alcun rubinetto d’isolamento (D) tra la caldaia (E) e la valvola.
•  Le tubazioni d’alimentazione e di mandata non devono essere di diametro inferiore a quello dei 

corrispondenti raccordi della valvola.
•  Prevedere un dispositivo di sfogo libero (tubazione di spurgo) con la giusta pendenza e con 

l’ingresso posto immediatamente sotto all’apertura di scarico della valvola (p.es. imbuto Flamco F).
•  Attenzione al vapore emesso dall’apertura di scarico: pericolo di ustioni!
•  Non montare mai la valvola col raccordo d’alimentazione o di mandata rivolto verso l’alto (G-H).

Manutenzione •  Verifi care con cadenza annuale il funzionamento sollevando il tappo della valvola dalla sua 
sede; effettuare in questo modo anche un buon lavaggio della valvola stessa. Successivamente 
apporre nuovamente il sigillo alla valvola.

•  Se durante l’impiego la valvola entra spesso in funzione, chiedere l’intervento dell’installatore.

Smontaggio Scaricare la pressione dall’impianto. Attenzione al pericolo di ustioni! Dall’impianto può fuoriuscire 
acqua bollente. Rimuovere la valvola.

Ambiente
Attenersi alle normative locali per quanto riguarda lo smaltimento della valvola.

Conforme alla Direttiva apparecchi a pressione 97/23CE.
Visitare anche il nostro sito www.fl amco.eu

15

1 2

5

3

64

B

A

C

A

F

E

F

A

G

H

A




