Dane techniczne 1/2002
“Aquastrom T plus”
termostatyczny zawór regulacyjny
do instalacji cyrkulacji c.w.u.

Opis:

Termostatyczne zawory regulacyjne “Aquastrom T plus” Oventrop do
przewodów cyrkulacyjnych ciep∏ej wody u˝ytkowej wg arkuszy
DVGW W551, W552 i W553.
Regulacja termiczna:

Zalecany zakres regulacji 55 do 60 °C
(zakres maksymalny 38 do 60 °C, dok∏adnoÊç regulacji ± 2 °C);
Zawór umo˝liwia termicznà dezynfekcj´ instalacji w sta∏ym zakresie
temperatury >70 °C niezale˝nie od wartoÊci ustawionej temperatury
regulacji. Czujnik regulatora nie wchodzi w kontakt z czynnikiem
instalacji (wodà). Maksymalna wartoÊç przep∏ywu mo˝e byç
ograniczana dodatkowym grzybkiem zintegrowanym z zaworem.
S∏u˝y on równie˝ do odci´cia przep∏ywu. Odczytywalna nastawa
wst´pna. Cz´Êci zaworu majàce kontakt z czynnikiem wolne od
mosiàdzu, korpus z bràzu, o-ringi z EPDM. Mo˝liwoÊç monta˝u termometru (opcjonalnie) lub czujnika do monitorowania temperatury;
króciec gwintowany G1/4 “ zamkni´ty zaÊlepkà (mo˝liwoÊç monta˝u
kurka nape∏niajàco-opró˝niajàcego - opcja). Wybrana temperatura
regulacji mo˝e byç zabezpieczona plombà przed nieuprawnionà
zmianà. Jej wartoÊç mo˝na w ka˝dej chwili odczytaç ze skali na
pokr´tle zaworu.
Max. temperatura robocza
CiÊnienie nominalne
Ustawienia fabryczne:
– temperatura regulowana
– nastawa wst´pna przep∏ywu

90 °C
PN16
DN15:
DN20:

57 °C
1,5
2,5

Zalety:

– automatyczna regulacja termiczna przep∏ywu
– mo˝liwoÊç termicznej dezynfekcji instalacji
– zd∏awienie przep∏ywu w temperaturze wy˝szej od temperatury
dezynfekcji
– zakres temperatury dezynfekcji sta∏y i niezale˝ny od ustawionej
temperatury regulacji
– wysoka odpornoÊç na korozj´
– mo˝liwoÊç monta˝u kurka nape∏niajàco-opró˝niajàcego
– odczytywalna nastawa wst´pna (równie˝ przy zamontowanej
nasadce plombujàcej)
– otwór do plombowania w korpusie zaworu
– mo˝liwoÊç monitorowania temperatury
– mo˝liwoÊç odci´cia przep∏ywu

Wymiary:

Wskazówka monta˝owa:

Montowaç zawór zgodnie ze strza∏kà na korpusie.
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Nr katalogowy
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Ustawienie temperatury regulacji:

– zdjàç nasadk´ plombujàcà
– obróciç zintegrowane z czujnikiem temperatury pokr´t∏o r´czne
zaworu do pozycji, w której wybrana na skali pokr´t∏a wartoÊç temperatury znajdzie si´ w pozycji odpowiadajàcej znacznikowi na
korpusie zaworu (nadlewka na korpusie).
Poprzez wykr´canie pokr´t∏a (odpowiadajàce zwi´kszaniu temperatury regulacji) do oporu osiàga si´ temperatur´ 60 °C. Dolny
ogranicznik obrotu (odpowiadajàcy najmniejszej temperaturze regulacji) odpowiada temperaturze ok. 38 °C.
Zalecany zakres regulacji 55-60 °C (patrz bia∏y poziomy pasek na
skali temperatury).
– na∏o˝yç nasadk´ plombujàcà, obejmujàc klinem wyci´tym w tworzywie nasadki nadlewk´ - znacznik na korpusie zaworu.
Dzi´ki wci´ciu istnieje mo˝liwoÊç odczytania w ka˝dej chwili ustawionej temperatury regulacji (nawet przy wsuni´tej nasadce).
– ustawionà wartoÊç temperatury mo˝na zabezpieczyç plombà
przed nieuprawnionà zmianà. W tym celu nale˝y przeciàgnàç drut
plomby przez nasadk´ plombujàcà i otwór wywiercony w korpusie
zaworu.
Fabrycznie nastawiona wartoÊç temperatury regulacji: 57 °C.

Skala temperatury regulacji

Zmiana wst´pnie ustawionego stopnia zd∏awienia maksymalnego
przep∏ywu czynnika w rurze:

Z pomocà diagramu nr 4 mo˝na zmieniç wst´pnie ustawione
zd∏awienie przep∏ywu czynnika na wielkoÊç po˝àdanà. Grzybek zaworu d∏awiàcego nale˝y przestawiç do pozycji odpowiadajàcej
dobranej nastawie wst´pnej poprzez obracanie wsuni´tym weƒ
kluczem imbusowym SW 10. Skala nastawy wst´pnej zawiera 2.5
stopni podstawowych podzielonych na dzia∏ki 1/10.
Ustawienia fabryczne: nastawa wst´pna 1.5 przy DN 15
nastawa wst´pna 2.5 przy DN 20
Przyk∏ad: nastawa wst´pna 2.3
wartoÊç 2.3 oznacza, ˝e trzpieƒ grzybka zaworu zosta∏ obrócony z
pomocà klucza imbusowego 2,3 obrotu z pozycji pe∏ne zamkni´cie.
Odczytywanie nastawionej wartoÊci 2.3
– stopieƒ nastawy podstawowej (przed kropkà) obrazowany jest
liczbà kana∏ów naci´tych na trzpieniu zaworu wysuni´tych ponad
plastikowà os∏onk´ ze skalà dziesi´tnà. Stopieƒ nastawy podstawowej odpowiada jednoczeÊnie liczbie pe∏nych obrotów klucza od
pozycji pe∏ne zamkni´cie. W podanym przyk∏adzie zobaczyç
mo˝na dwa nafrezowane kana∏y wysuni´te ponad tworzywo skali,
– znacznik nafrezowany na górnej kraw´dzi trzpienia zaworu
wskazuje na cyfr´ 3 podzia∏ki precyzyjnej (pozycja po kropce w
wartoÊci nastawy).

Zawór wst´pnego zd∏awienia przep∏ywu

Wskazówka monta˝owa dotyczàca wyposa˝enia dodatkowego:

Do opcjonalnego wyposa˝enia zaworu “Aquastrom T plus” nale˝à
termostat (nr art. 420 51 81) i kurek opró˝niajàco-nape∏niajàcy (nr art.
420 01 91). Termometr nale˝y wsunàç do oporu do otworu
wydrà˝onego wewnàtrz trzpienia zaworu d∏awiàcego (dno otworu
wy∏o˝one jest pastà przewodzàcà ciep∏o). CzynnoÊç t´ nale˝y
wykonaç powoli przy zachowaniu centrycznoÊci trzpienia termometru w stosunku do osi zaworu d∏awiàcego. Dla zamontowania
kurka nape∏niajàco-opróêniajàcego nale˝y wykr´ciç zaÊlepk´ z nagwintowanego króçca, zintegrowanego z korpusem podstawowym.

Przyk∏ad: 2.3
Odczyt nastawionej wartoÊci stopnia wst´pnego zd∏awienia
przep∏ywu
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Zasada dzia∏ania termostatycznego zaworu regulacyjnego
Poni˝szy diagram opisuje zasad´ dzia∏ania termostatycznego
zaworu regulacyjnego “Aquastrom T plus”.
Diagram 1: Charakterystyki dla ró˝nych wartoÊci temepratury regulowanej

38 C - 60 C

Po osiàgni´ciu wst´pnie ustawionej temperatury regulacji (w
zakresie do 60 °C) zawór cyrkulacyjny d∏awi przep∏yw do
wartoÊci resztkowej. Wraz ze wzrostem temperatury wody w
instalacji powy˝ej 63 °C (dezynfekcja termiczna) zawór
“Aquastrom T plus” Oventrop zwi´ksza przep∏yw od wartoÊci
resztkowej do niezb´dnej dla przeprowadzenia dezynfekcji.
Proces ten zachodzi w tym samym zakresie temperatury niezale˝nie od wczeÊniej nastawionej temperatury regulacji. W temperaturze ok. 70 °C wielkoÊç przep∏ywu dezynfekcyjnego osiàga maksymalne wartoÊci.
Od temperatury powy˝ej 70 °C nast´puje kolejne zd∏awienie
przep∏ywu. Wzrastajàce dzi´ki temu zd∏awieniu ciÊnienie dyspozycyjne pozwala na przeprowadzenie procesu dezynfekcji w
dalszej cz´Êci instalacji na pozosta∏ych pionach cyrkulacyjnych,
które osiàgajà zak∏adanà temperatur´ dezynfekcji póêniej ni˝
piony u∏o˝one hydraulicznie najkorzystniej. Zawór “Aquastrom T
plus” wraca po zakoƒczeniu fazy dezynfekcji do normalnego
trybu pracy przy wst´pnie nastawionej temperaturze regulacji.

Ograniczenie przep∏ywu maksymalnego:
W zaworze cyrkulacyjnym “Aquastrom T plus” istnieje funkcja
dodatkowego zd∏awienia przep∏ywu maksymalnego (p∏ynàcego
przez zawór zanim temperatura wody w instalacji osiàgnie
wartoÊç ustawionà na skali zaworu). Dzi´ki temu istnieje
mo˝liwoÊç wzajemnego hydraulicznego zrównowa˝enia przewodów cyrkulacyjnych, co ma znaczenie w przypadku spadku
temperatury wody (np. w momencie wy∏àczenia kot∏a) lub w
warunkach podwy˝szonego rozbioru wody.
Skutkiem termicznej regulacji instalacji jest redukcja wst´pnie
nastawionego przep∏ywu odpowiednio do charakterystyk regulacyjnych przedstawionych na diagramie. Przy bardzo ma∏ych
wartoÊciach nastaw wst´pnych wp∏yw zd∏awienia przep∏ywu jest
równie˝ zauwa˝alny w fazie dezynfekcji termicznej, poniewa˝
funkcja d∏awienia i regulacji temperatury w∏àczone sà szeregowo. WartoÊci przep∏ywów i odpowiadajàce im wartoÊci
nastaw mogà byç okreÊlone na podstawie diagramu nr 4.

Diagram 2: Charakterystyki dla ró˝nych wartoÊci zd∏awienia przep∏ywu
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1/2002

13.2-3

WyjaÊnienia dodatkowe:

BezpoÊredni dost´p do ciep∏ej wody w punktach poboru instalacji wodociàgowej mo˝liwy jest dzi´ki jej rozprowadzeniu z
podgrzewacza poprzez rozbudowanà instalacj´ pionów
wznoÊnych i cyrkulacyjnych. Ka˝dy pion instalacji prowadzi
wod´ do punktów rozbioru i odprowadza jà poprzez pion cyrkulacyjny z powrotem do podgrzewacza ciep∏ej wody u˝ytkowej.
Zadaniem projektanta instalacji ciep∏ej wody u˝ytkowej jest
takie obliczenie jej hydrauliki, które zapewni osiàgni´cie
zak∏adanej temperatury wody w ka˝dym z pionów instalacji. W
sieci rur muszà byç zapewnione warunki uniemo˝liwiajàce
rozwój i nadmiernà koncentracj´ zagra˝ajàcych zdrowiu bakterii
chorobowych (szczególnie bakterii legionelli). Projekt powinien
jednoczeÊnie uwzgl´dniaç wszystkie wymagania przewidziane
w aktualnie obowiàzujàcych normach technicznych i innych rozporzàdzeniach prawnych.
Poprawnie zaprojektowana hydraulika instalacji uwzgl´dnia
zarówno straty ciÊnienia w przewodach cyrkulacyjnych, jak
równie˝ straty ciep∏a wynikajàce z ró˝nicy temperatur mi´dzy
przep∏ywajàcà wodà a jej otoczeniem. Straty te zale˝à od
ró˝nych czynników (d∏ugoÊç i Êrednice przewodów, rodzaj izolacji termicznej, temperatura otoczenia i temperatura rur) specyficznych dla ka˝dej instalacji.

W celu wyrównania start ciep∏a i utrzymania temperatur wody
na dostatecznie wysokim poziomie nale˝y zapewniç w instalacji
okreÊlonà wielkoÊç strumienia ciep∏a. Oznacza to, ˝e w pionach
instalacji le˝àcych dalej od podgrzewacza ciep∏ej wody
u˝ytkowej p∏ynàç b´dzie przep∏yw wi´kszy ni˝ w tych
po∏o˝onych bli˝ej. Jest to mo˝liwe do osiàgni´cia poprzez
odpowiednie zd∏awienia przep∏ywu w pionach po∏o˝onych
blisko podgrzewacza, jeÊli zabudowano w nich zawory, dzi´ki
którym mo˝liwe jest wytracanie ciÊnienia dyspozycyjnego przy
danym przep∏ywie. Odpowiednie wyliczenie ciÊnieƒ dyspozycyjnych z uwzgl´dnieniem zak∏adanych temperatur regulacji
nale˝y do zadaƒ projektanta. WyjÊciowym za∏o˝eniem obliczeƒ
instalacji ciep∏ej wody u˝ytkowej jest tzw. stan “bez rozbioru”.
Poniewa˝ w normalnym trybie pracy instalacji przep∏ywy zmieniajà si´ dynamicznie w zwiàzku ze zmieniajàcym si´ rozbiorem
w ró˝nych punktach poboru (∏azienki, kuchnie itp.), zmienia si´
równie˝ konieczna wielkoÊç przep∏ywu cyrkulacyjnego. Dzi´ki
zastosowaniu termostatycznych zaworów regulacyjnych
“Aquastrom T plus” istnieje mo˝liwoÊç automatycznego dopasowania wielkoÊci przep∏ywu do aktualnych warunków panujàcych w instalacji.

Przyk∏ad instalacji:
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Diagram 3: Diagram zale˝noÊci przep∏ywu resztkowego i maksymalnego przep∏ywu dezynfekcyjnego od straty
ciÊnienia ( p)
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Diagram 4: Przep∏yw w zale˝noÊci od straty ciÊnienia ( p) dla ró˝nych nastaw wst´pnych

Osprz´t:
420 51 81 Izolacja do zaworu “Aquastrom T plus”
420 51 91 Termometr bimetaliczny tarczowy 20 °C - 100 °C
420 01 91 Kurek opró˝niajàcy z przy∏àczem w´˝owym G
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OVENTROP Sp. z o.o.
ul. Polna 36 B
05-082 Stare Babice
tel. (0-22) 722 96 42
752 94 47
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fax
722 96 41
e-mail: info@oventrop.pl
http://www.oventrop.pl
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