BALLOREX® Dynamic
5.1 Wstęp
5.1.1 Doskonały przepływ z dynamicznym równowaŜeniem
BROEN BALLOREX® Dynamic jest połączeniem niezaleŜnego od ciśnienia ogranicznika przepływu i zaworu sterującego.
Nowy i innowacyjny szereg dynamicznie równowaŜących zaworów pracuje niezaleŜnie od zmian ciśnienia systemowego w
wodnych układach chłodzących i grzejnych.
BROEN BALLOREX® Dynamic moŜe pracować z automatycznym ogranicznikiem przepływu i zawór sterujący lub
alternatywnie bez organu wykonawczego, po prostu jako automatyczny ogranicznik przepływu.

Automatyczny ogranicznik przepływu i zawór sterujący.
Zainstalowany z elementem wykonawczym (siłownikiem), BROEN
BALLOREX® Dynamic tworzy jedność jako automatyczny ogranicznik
przepływu i dwu-portowy zawór sterujący. Przy pełnych moŜliwościach
sterujących zawór reaguje natychmiast i koryguje przepływ zgodnie z sygnałami
z systemu BMS (Building Manage System, System Zarządzania Budynkiem)
PoniewaŜ ustawienie jest uzyskiwane poprzez poziomą redukcję obszaru
wlotowego, nie wpływa to na długość skoku pionowego siłownika.
W połączeniu z wbudowanym regulatorem ciśnienia daje to 100 kontroli we
wszystkich sytuacjach.

Automatyczny ogranicznik przepływu
Bez siłownika BROEN BALLOREX® Dynamic jest automatycznym
ogranicznikiem przepływu. Zaprojektowany maksymalny przepływ łatwo jest
ustawić na zaworze. Dzięki bezpośredniemu pomiaru przepływu, zawór
moŜna ustawić z unikatową dokładnością +/- 3% przy wykorzystaniu
przepływomierza.
BROEN BALLOREX® Dynamic zapewnia, Ŝe wartość zadana przepływu nie
jest przekraczana w Ŝadnym punkcie i automatycznie kompensuje fluktuacje
ciśnienia w systemie

5 . 1 . 2 Zalety BALLOREX® Dynamic
» Bezpośredni pomiar przepływu
MoŜna dokonać bezpośredniego pomiaru przepływu przez zwór z dokładności w zakresie +/- 3%. Nie ma lepszego
sposobu zweryfikowania ustawienia zaworu i zapewnienie lokalizacji usterek najlepszej w swojej klasie. Zapewnia
równieŜ optymalne Ustawienie pompy i pobór Mozy.
» Nie jest juŜ potrzebny rozruch eksploatacyjny
Po prostu ustaw zaprojektowane ciśnienie i równowaŜenie przepływu jest zapewnione.
» Automatyczne równowaŜenie
Wbudowany regulator róŜnicy ciśnień koryguje wahania ciśnienia w systemie i zapewnia stałe prędkości przepływu.
» Łatwy wybór zaworu
Po prostu wybierz zawór o zakresie przepływu pokrywającym przepływ projektowany.
»Perfekcyjna kontrola przepływu
100% autorytet zaworu i pełny skok, niezaleŜny od wstępnego ustawienia siłownika, zapewnia najlepsze właściwości dla
zapewnienia komfortu klimatu wnętrza.
» Elastyczny sposób instalacji
Zawór moŜna instalować w dowolnej pozycji przy uwzględnianiu kierunku przepływu, moŜna go instalować bezpośrednio
na reduktorach, łukach i węŜach elastycznych.
»RóŜne wkładki, kodowane kolorami
Łatwa identyfikacja wkładek
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BALLOREX® Dynamic
5.2 Pomiar przepływu
5.2.1 Bezpośredni pomiar przepływu
Wyjątkowa cecha BROEN BALLOREX® Dynamic jest zintegrowana zwęŜka Venturi-ego, umoŜliwiająca bezpośredni
pomiar przepływu w dowolnym momencie.
Bezpośredni pomiar przepływu pozwala na poprawne
dokumentowanie rzeczywistych wartości prędkości przepływu.
RównieŜ wyszukiwanie usterek jest znacząco łatwiejsze,
oszczędzając tym samym czas.
Podłączasz przepływomierz, wprowadzasz wartość Kv zwęŜki
Venturi-ego a wartość przepływu zostanie wyświetlona
bezpośrednio na ekranie przepływomierza z dokładnością +/- 3%.
BROEN BALLOREX® Dynamic czyni zbędnym czasochłonne
dobieranie zaworu i procedurę uruchamiania. Po prostu dobierasz
zawór BROEN BALLOREX® Dynamic dla przewidzianego przepływu
i montujesz go.
Ustawienie zaworu BROEN BALLOREX® Dynamic jest precyzyjne
i łatwe do wykonania poprzez po prostu obrócenie elementu
nastawy wartości zadanej, znajdującego się na górze zaworu aŜ
do uzyskania wymaganej wartości przepływu. Wymagany
przepływ i zrównowaŜenie w systemie jest zatem uzyskiwane
dzięki zaworowi BROEN BALLOREX® Dynamic niezaleŜnie od
fluktuacji ciśnienia w układzie.
Pomysłowa konstrukcja BROEN BALLOREX® Dynamic gwarantuje pełny autorytet regulacji i zapewnia dokładność
i stałość komfortu cieplnego wnętrza w kaŜdych warunkach.

BALLOREX® Dynamic
5.2 Pomiar przepływu
5.2.2 Zasada działania zwęŜki Venturi-ego
Wbudowana zwęŜka Venturi-ego umoŜliwia bezpośredni pomiar przepływu. Bezpośredni pomiar przepływu zapewnia takŜe
precyzyjne ustwienie zaworu i łatwe wyszukiwanie usterek.
ZwęŜka Venturi-ego wykorzystuje zjawisko Bernoulli’ego:
”Prędkość przepływu cieczy wzrasta, gdy przepływa ona przez przestrzeń zawęŜoną. Gdy wzrasta prędkość cieczy, spada ciśnienie"
drops.”

W zaworze ze zwęŜką Venturi-ego mierzony jest spadek
ciśnienia na zwęŜce (róŜnica pomiędzy stroną wysokiego
i stroną niskiego ciśnienia). Trąbkowaty kształt zwęŜki
odzyskuje znaczącą część ciśnienia, co daje silny sygnał
pomiarowy przy małych całkowitych stratach ciśnienia.

Mała prędkość –wysokie ciśnienie

DuŜa prędkość- małe ciśnienie

Na bezpośredni pomiar przepływu nie ma wpływu zmiana ustawienia zaworu, jako Ŝe wartość Kv pomiędzy punktami
pomiaru pozostaje stała. Wartość Kv jest zmieniana dla zaworu w celu regulacji ciśnienia.

∆P - Venturi-ego
Sygnał mierzony na
zwęŜce Venturi-ego

∆P - valve
Całkowita strata ciśnienia na otwartym
zaworze. Część tego ciśnienia jest
odzyskiwana przez zwęŜkę Venturi-ego

Równanie przepływu

Q = Kv * √∆p
3

Q: Obliczana wielkość przepływu [m /godz.].
Kv: Współczynnik Venturi-ego, definiuje zdolność przepływu przez zwęŜkę Venturi-ego. Jest określany przez
najmniejszą średnicę zwęŜki Venturi-ego i pozostaje stały, jako Ŝe zmiana ustawienia zaworu nie zmienia średnicy.
∆P: RóŜnica ciśnień zmierzona na zwęŜce Venturi-ego.
Na przepływomierzu wartość Kv zwęŜki Venturi-ego-ego jest wprowadzana jednorazowo a wartość przepływu będzie
pokazywana jest na ekranie przepływomierza. Gdy zmieni się wartość ustawienia zaworu, pokazana zostanie nowa
wartość przepływu, gdyŜ wartość Kv pozostaje stała a zmienia się tylko róŜnica ciśnień.
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BALLOREX® Dynamic
5.3 Opis zastosowania produktu
5.3.1 Przeznaczenie
Automatyczny ogranicznik przepływu i zawór regulacyjny (sterujący)
PoniewaŜ ustawienie jest uzyskiwane poprzez poziomą redukcję obszaru wlotowego, nie wpływa to na długość
skoku pionowego siłownika. W połączeniu z wbudowanym regulatorem ciśnienia daje to 100 kontroli we wszystkich
sytuacjach.
A) 100% autorytet zaworu regulacyjnego
Element wykonawczy ma 100% autorytet kontroli i pełny skok, niezaleŜnie od ustawienia. zadanego. Dlatego zawór
reaguje natychmiast na sygnał z systemu BMS i odpowiednio reguluje przepływ..
B) Bezpośredni pomiar przepływu
Punkty testowe dla podłączenia przepływomierza..
C) Ogranicznik przepływu
Ustawienie poŜądanej wartości przepływu jest proste i łatwe do wykonania za
pomocą dołączonego elementu regulacyjnego.
D) Wbudowana zwęŜka Venturi-ego
ZwęŜka Venturi-ego –ego umoŜliwia bezpośredni pomiar przepływu.
E) Regulator róŜnicy ciśnień
Zintegrowany regulator utrzymuje stała róŜnicę ciśnień na zaworze. Dzięki temu utrzymywana jest stała wartość
przepływu, niezaleŜnie od zmian ciśnienia w układzie.

5.1

BALLOREX® Dynamic
5.3 Opis zastosowania produktu
5.3.2 Dobór zaworu
W przypadku BALLOREX® Dynamic dobór zaworu jest bardzo prosty.
Po obliczeniu wymaganego przepływu po prostu dobierasz zawór, który odpowiada wymaganej wielkości
przepływu.
Szybkości przepływów dla danego
pomieszczenia lub budynku sa obliczane
typowo następująco:
Przykład
Układ ogrzewania dla pomieszczenia
o wymiarach 37 m x 14 m.
2

Strata ciepła:
40 W/m
Temperatura dostarczana: 80ºC
temperatura na powrocie: 60ºC

Obliczenie wielkości przepływu:
3
Q: przepływ wymagany m /godz.
Φ: Strata ciepła [kW] (pomieszczenie)
ts: temperatura medium, dostarczana
tr: temperatura medium, strona powrotna
Q = Φ x 0,861* / ∆t (ts- tr) ,
*współczynnik zamiany kW na kcal/godz.
Q = (0,04 x (37 x 14)) x 0,86 / (80-60)
3
Q = 0,890 m /godz. | 0,247 l/s | 890 l/godz.
Wykres przepływu

Ustawienie zaworu

Krzywa czarna
Pokazuje wielkość przepływu przy danym
ustawieniu zaworu.
Przykład
Potrzebny jest zawór dla załoŜonego
przepływu 0,247 l/s . Krzywa czarna
pokazuje, Ŝe warność 0,247 l/s zapewnia
BALLOREX Dynamic DN 15H przy
ustawieniu na 32%.
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BALLOREX® Dynamic
5.3 Opis zastosowania produktu
5.3.3 Instalacja i przepłukiwanie układu
Instalacja zaworów The BALLOREX® Dynamic jest łatwa. Nie są wymagane proste rury po stronie dolotowej i wylotowej,
tak więc moŜna montować bezpośrednio do zaworu łuki, reduktory, węŜe elastyczne, etc. Dzięki pomysłowej budowie i
elementom wykonawczym o stopniu wodoszczelności IP54, BALLOREX® Dynamic moŜna montować w dowolnym
ustawieniu, 360º wokół osi rury.

Zaleca się przepłukanie zaworu przy wyjętym wkładzie
i zastosowanie sitek, dla ochrony urządzeń końcowych i
zaworów. Po przepłukaniu oczyść wszystkie filtry/sitka.

Po przepłukaniu zaślepka jest usuwana.
Nie wyrzucaj jej – zaślepka jest uŜywana jako
narzędzie ustawienia wstępnego.

Wmontowywany jest i dokręcany starannie wkład ,
odpowiadający przewidzianemu przepływowi.

5.3.4 Ustawienie zaworu
Przed ustawieniem maksymalnego przepływu na zaworze
naleŜy zapewnić, Ŝe
» Pompa jest ustawiona na jej maksymalny wydatek
» Wszystkie zwory układu sa w pełni otwarte.
Upewnij się, Ŝe róŜnice ciśnień na kaŜdym zaworze nie przekraczają wartości podanych w danych technicznych
produktu.
Wymagany przepływ ustawia się łatwo za pomocą dołączonego
narzędzia ustawienia wartości zadanej..

Precyzyjne ustawienie zaworu
Podłącz przepływomierz do zaworu i wprowadź wartość kv
zwęŜki Venturi-ego. Obróć zaworem elementem regulacyjnym
aŜ do uzyskania wskazania wymaganego przepływu.
5.1

BALLOREX® Dynamic
5.3 Opis zastosowania produktu
Ustawienie wstępne zgrubne
Dla znalezienia poprawnego ustawienia korzysta się z wartości wymaganego przepływu na wykresie przepływu.
Dla BALLOREX Dynamic 890 l/godz. odpowiada ustawieniu ok. 40% na zaworze DN 15H. Skorzystaj z wykresu
przepływu dla znalezienia poprawnego ustawienia zaworu dla wymaganej wielkości przepływu.
Skala ustawienia pokrętła znajduje się na
przeciwko znacznika na obudowie mosięŜnej
zaworu. KaŜda działka skali oznacza 10%.

Ustawienie = 100%

Ustawienie = 40%

5.3.5 Ustawienie pompy
Procedura równowaŜenia staje się zbędna, gdy wykorzystywany jest BALLOREX® Dynamic. Zawory sa po prostu ustawiane
na wymagany przepływ i wahania ciśnienia w systemie bedą kompensowane. Dzięki temu w układzie zapewnione jest
równowaŜenie hydrauliczne.
TU= jednostka termalna

Gdy wszystkie zawory ustawione są na wymagane wartości
przepływu, naleŜy zminimalizować wysokość ciśnienia w
celu uniknięcia zbędnego zuŜycia energii.

Zapewnia to zmniejszenie wysokości ciśnienia do
optymalnego punktu, w którym pompa dostarcza tylko tyle
ciśnienia, które jest wymagane dla poprawnej pracy zaworu
wskaźnikowego.
Optymalne ustawienie pompy łatwo znaleźć w trakcie
oddawania do eksploatacji. BALLOREX® Dynamic.
Przy ustawianiu zaworów BALLOREX® Dynamic pompa jest ustawiana na maksymalny wydatek. Po ustwieniu wszystkich
zaworów przepływomierz podłączany jest do zaworu wskaźnikowego, który jest zaworem z najmniejszą dostępną róŜnica
ciśnień. Typowo będzie to zawór najwyŜej zlokalizowany i najbardziej odległy od pompy.
Następnie pompa jest przeregulowywana w dół, aŜ do momentu w którym przepływ na zaworze wskaźnikowym zaczyna
maleć. Punkt ten jest minimalnym wymaganym ciśnieniem początku zakresu roboczego zaworu. Aby zapewnić
dostarczenie wystarczającego ciśnienia, pompa jest ustawiana z powrotem nieco w gór, aŜ na wyświetlaczu
przepływomierza zostanie pokazywany ponownie wymagany przepływ.
RównowaŜenie hydrauliczne jest teraz zapewniane przez zawory BALLOREX® Dynamic a wysokość ciśnienia pompy jest
utrzymywana na minimum.
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BALLOREX® Dynamic
5.4 Dane produktu
5.4.1 Wybranie produktu

High flow – przepływ duŜy, Standard Flow – przepływ standardowy, Low Flow – przepływ mały

Zakres przepływu
l/s

Wielkość

Kod kolorowy

Punkt

l/godz.

0,01 - 0,033

36 - 118

DN 15L

Biały

5.2.1

0,02 - 0,125

72 - 450

DN 15S

Czerwony

5.2.2

0,083 - 0,39

300 - 1400

DN 15H

Czarny

5.2.3

Oznaczenia na zaworze: DN, PN, kierunek przepływu, DR, BROEN
Podłączenie: gwint wewnętrzny ISO 7/1 równolegle

5.4 Dane produktu

BALLOREX® Dynamic
5.4.2 DN 15L – przepływ mały

Ciśnienie i temperatura

Materiał

Max. temperatura

120°C

Obudowa zaworu

DR Mosiądz CW602N

Min. temperatura

-20°C

Wkład

PPS

Klasa ciśnienia

PN 25

Uszczelnienia

EPDM

Ciśnienie robocze

30-400 kPa

Membrana

Wzmocniony EPDM

Wielkość

zakres przepływu

Cali

zakres przepływu

Akcesoria
Wielkość

Opis

Obudowa zaworu z zaślepką

Wkład przepływowy (kod koloru = biały)
El. wykonawczy, 24 V (nap. ster. 0-10V)
El. wyk. zał./wył. 230V
El. wyk. zał./wył. 24 V
Uszczelnione adaptery (2 szt.). profil M, max. 16 bar

Zawór spust. o wysokim wyd. ((Kv4,5) poł. gwint.
½",wewn./wewn.
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Flow Diagram

BALLOREX® Dynamic

DN 15L – przepływ mały
Ustawienie zaworu

= sygnał Venturi-ego

Krzywa czarna
Pokazuje przepływ dla określonego ustawienia zaworu.
Krzywa czerwona
Dokładne ustawienie zaworu z wykorzystaniem przepływomierza jest bardzo łatwe. Po prostu wprowadź
współczynnik Venturi-ego Kv (0,23) i obróć pokrętłem ustawienia aŜ do wyświetlenie poŜądanego
przepływu na wyświetlaczu przepływomierza.
Dla ustawienia zaworu z wykorzystaniem manometru pomiaru róŜnicy ciśnień, czerwona krzywa
pokazuje sygnał Venturi-ego na zaworze dla danego przepływu.
Przykład
Potrzebny jest zawór o wymaganym przepływie 0,03 l/s. Czarna krzywa pokazuje, Ŝe BALLOREX® Dynamic
DN 15L dostarcza 0,03 l/s przy ustawieniu na 70%.
Przy tym samym przepływie czerwona krzywa wskazuje, Ŝe zawór ma przepływ 0,03 l/s przy pomiarze
ciśnienia równym 22 kPa.

5.4 Dane produktu

BALLOREX® Dynamic
5.4.3 DN 15S – przepływ standardowy

Ciśnienie i temperatura

Materiał

Max. temperatura

120°C

Obudowa zaworu

DR Mosiądz CW602N

Min. temperatura

-20°C

Wkład

PPS

Klasa ciśnienia

PN 25

Uszczelnienia

EPDM

Ciśnienie robocze

30-400 kPa

Membrana

Wzmocniony EPDM

Wielkość

zakres przepływu

Cali

zakres przepływu

Akcesoria
Wielkość

Opis

Obudowa zaworu z zaślepką

Wkład przepływowy (kod koloru = czerwony)

El. wykonawczy, 24 V (nap. ster. 0-10V)
El. wyk. zał./wył. 230V
El. wyk. zał./wył. 24 V
Uszczelnione adaptery (2 szt.). profil M, max. 16 bar

Zawór spust. o wysokim wyd. ((Kv4,5) poł. gwint.
½",wewn./wewn
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Wykres przepływu

BALLOREX® Dynamic
DN 15S – przepływ standardowy
Ustawienie zaworu

= sygnał Venturi-ego

Krzywa czarna
Pokazuje przepływ dla określonego ustawienia zaworu.
Krzywa czerwona
Dokładne ustawienie zaworu z wykorzystaniem przepływomierza jest bardzo łatwe. Po prostu wprowadź
współczynnik Venturi-ego Kv (0,78) i obróć pokrętłem ustawienia aŜ do wyświetlenie poŜądanego przepływu
na wyświetlaczu przepływomierza.
Dla ustawienia zaworu z wykorzystaniem manometru pomiaru róŜnicy ciśnień, czerwona krzywa pokazuje
sygnał Venturi-ego na zaworze dla danego przepływu.

5.4 Dane produktu

BALLOREX® Dynamic

5.4.4 DN 15H –
Przepływ duŜy

Ciśnienie i temperatura

Materiał

Max. temperatura

120°C

Obudowa zaworu

DR Mosiądz CW602N

Min. temperatura

-20°C

Wkład

PPS

Klasa ciśnienia

PN 25

Uszczelnienia

EPDM

Ciśnienie robocze

30-400 kPa

Membrana

Wzmocniony EPDM

Wielkość

zakres przepływu

Cali

zakres przepływu

Akcesoria
Wielkość

Opis
Obudowa zaworu z zaślepką

Wkład przepływowy (kod koloru = czarny)
El. wykonawczy, 24 V (nap. ster. 0-10V)
El. wyk. zał./wył. 230V
El. wyk. zał/wył. 24 V
Uszczelnione adaptery (2 szt.). profil M, max. 16 bar

Zawór spust. o wysokim wyd. ((Kv4,5) poł. gwint.
½",wewn./wewn
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Wykres przepływu

BALLOREX® Dynamic

DN 15H – Przepływ duŜy
Ustawienie zaworu

Krzywa czarna

= sygnał Venturi-ego

Pokazuje przepływ dla określonego ustawienia zaworu.
Krzywa czerwona
Dokładne ustawienie zaworu z wykorzystaniem przepływomierza jest bardzo łatwe. Po prostu wprowadź
współczynnik Venturi-ego Kv (2,5) i obróć pokrętłem ustawienia aŜ do wyświetlenie poŜądanego przepływu
na wyświetlaczu przepływomierza.
Dla ustawienia zaworu z wykorzystaniem manometru pomiaru róŜnicy ciśnień, czerwona krzywa pokazuje
sygnał Venturi-ego na zaworze dla danego przepływu.

BALLOREX® Dynamic
5.5 Przykłady zastosowań
BALLOREX® Dynamic jest połączeniem ogranicznika przepływu z zaworem regulacyjnym z oczywistymi zaletami,
takimi jak bezpośredni pomiar przepływu, elastyczny sposób instalacji i łatwe ustawienie wartości przepływu.
BALLOREX® Dynamic moŜe być wykorzystany w bardzo wielu zastosowaniach. Najbardziej powszechne pokazano
poniŜej.

Ogranicznik przepływu i zawór regulacyjny na
urządzeniach końcowych.
Gdy BALLOREX ® Dynamic jest instalowany z
elementem wykonawczym, stanowi połączenie
ogranicznika przepływu i zaworu regulacyjnego dla
urządzeń regulujących przepływ powietrza,
chłodzonych stropów, wentylatorów, etc., zapewniając
pełna kontrolę a takŜe wymagany przepływ kaŜdym
urządzeniu końcowym. MoŜliwość instalowania dwuportowego zaworu regulacyjnego stwarza
nadmiarowość. Wbudowany regulator ciśnienia
utrzymuje przepływ na stałym poziomie i zapewnia
równowaŜenie hydrauliczne w układzie, niezaleŜnie
od zmian ciśnienia.

Automatyczny ogranicznik przepływu na
urządzeniach końcowych z dwuportowym
zaworem regulacyjnym
Wbudowany regulator ciśnienia zapewnia, Ŝe nigdy nie
jest przekraczana maksymalna prędkość przepływu i
zapewnia równowaŜenie hydrauliczne w układzie,
niezaleŜnie od zmian ciśnienia.
Zawór regulacyjny dwuportowy, zainstalowany w BMS,
słuŜy do regulacji przepływu.
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BALLOREX® Dynamic
5.5 Przykłady zastosowań
Automatyczny ogranicznik
przepływu na urządzeniach
końcowych z trzyportowym
zaworem regulacyjnym
Wbudowany regulator ciśnienia
zapewnia Ŝe nigdy nie jest
przekraczana maksymalna
prędkość przepływu i zapewnia
równowaŜenie hydrauliczne w
układzie, niezaleŜnie od zmian
ciśnienia.
Zawór regulacyjny trzyportowy,
zainstalowany w BMS, słuŜy do
regulacji przepływu.

System grzejny jednorurowy
BALLOREX® Dynamic, zainstalowany
bez elementu wykonawczego
w układzie jednorurowego systemu
grzejnego, pracuje jako automatyczny
ogranicznik przepływu a wbudowany
regulator zapewnia równowaŜenie
hydrauliczne. Po prosu ustaw
wymagany przepływ a wbudowany
regulator zapewni równowaŜenie
hydrauliczne.

6.1

BALLOREX® Dynamic
5.5 Przykłady zastosowań

Ogrzewanie podłogowe
Wbudowany regulator ciśnienia utrzymuje
stałą wartość nastawionego przepływu a
tym samym zapewnia równowaŜenie
hydrauliczne w kaŜdym obwodzie
grzejnym. Z modulującym elementem
wykonawczym BALLOREX® Dynamic ma
pełne moŜliwości regulacji i zapewnia
równieŜ wymagany przepływ w kaŜdym
obwodzie.
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BALLOREX® Dynamic
5.6 Układy wykonawcze
Dla zaworów BALLOREX Dynamic® dostarczane są następujące układy wykonawcze:
Numer urządzenia.

Opis

43600011

El. wykonawczy modulujący
z napięciem roboczym 24 V

43600012

El wykonawczy zał./wył/,
napięcie robocze 230 V

43600013

E. wykonawczy zał./wył.
napięcie robocze 24 V .

Wspólne cechy elementów
wykonawczych::
» normalnie zamknięte
» Kasa wodoszczelności IP 54
» Pozycja instalacji 360º
» Bezobsługowe
» Zwarta konstrukcja

Przepływ a napięcie

Jako Ŝe ustawienie zaworu jest dokonywane poprzez redukcję poziomą obszaru wlotowego, nie ma ono Ŝadnego
wpływu na długość skoku pionowego elementów wykonawczych. W połączeniu z wbudowanymi regulatorami ciśnienia
zapewniają 100% moŜliwości sterowania w kaŜdej sytuacji.
PoniŜszy wykres pokazuje charakterystykę modulacji BALLOREX® Dynamic, dane oparte są o BALLOREX® Dynamic
DN 15H. Wykres pokazuje wielkości moŜliwych przepływów dla róŜnych wartości napięć sterujących.
Przykład
BALLOREX® Dynamic DN 15H jest ustawiony na zapewnienie prędkości przepływu 890 l/godz. Wykres pokazuje, Ŝe dla
dla pozycji elementu wykonawczego 1V przepływ przez zawór wyniesie 19% wartości zadanej.
890 l/godz. x 19% = 169,1 l/godz.

Napięcie

% wartości zadanej przepływu
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BALLOREX® Dynamic
5.6 Układy wykonawcze
Element wykonawczy modulujący o napięciu roboczym 24 V
Układ wykonawczy termo-elektroniczny, przeznaczony do otwierania i zamykania zaworów wprost proporcjonalnie do
przyłoŜonego napięcia. Sterowanie napięciem stałym w zakresie 1-10V, dostarczanym bądź przez termostat pokojowy
bądź, w większości przypadków przez centralny system BMS. Po podaniu napięcia zawór otwiera się proporcjonalnie do
wykrytego przemieszczenia elementu wykonawczego.

Napięcie robocze
Stan podstawowy

24 V AC, 50-60 Hz
Normalnie zamknięty

Moc zasilania
2W
Średnie opóźnienie wykonania
30 s/mm
Napięcie sterujące
0-10 V DC
Skok el. wyk.:
Siła przemieszczenia

4 mm
100 N +/- 5&

Temperatura otoczenia
Stopień ochrony
Zgodność z UE

0 do +60 st.C.
IP45
EN 60730

Kabel przyłączeniowy

biały/1m/30g

Ruch zaworu=0

Skok

Mechanizm urządzenia wykonawczego wykorzystuje element woskowy podgrzewany rezystorem PTC i spręŜynę
naciskową. Element woskowy jest podgrzewany napięciem zasilania i porusza zintegrowany tłok. Siła w ten sposób
wywierana przesuwa tłok, otwierając lub zamykając zawór.

Granica adaptera zworu

Poza zakresem podnoszenia

Zakres aktywnego napięcia sterującego
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5.6 Układy wykonawcze
W tym wariancie dostawy układ wykonawczy jest utrzymywany w stanie otwartym przy braku pobudzenia dzięki
pierwszej funkcji otwarcia (napełnienie). UmoŜliwia to operację grzania podczas budowania szkieletu konstrukcji, gdy
okablowanie elektryczne nie jest jeszcze ukończone. Podczas późniejszego uruchomienia elektryczności, [pierwsza
funkcja jest odblokowywana poprzez podanie napięcia elektrycznego przez okres dłuŜszy niŜ 6 minut. Po tym okresie
układ wykonawczy jest w pełni przygotowany do pracy.
Zawór jest otwierany na 0.5 mm a następnie zamykany ponownie po podaniu napięcia stałego roboczego 24V.
Odblokowywana jest pierwsza funkcja otwarcia i wykrywany jest punkt zamknięcia zaworu. Zapewnia to optimum
wykorzystania zaworu.
Podłączenie układu wykonawczego

(blue=niebieski)

Układ wykonawczy moŜna zabezpieczyć przed
niepowołanym dostępem przez po prostu
zdemontowanie osłony.
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BALLOREX® Dynamic
5.6 Układy wykonawcze
Układ włączający / wyłączający z napięciem roboczym 230 V lub 24V
Mechanizm wykonawczy wykorzystuje element elastyczny podgrzewany rezystorem PTC i spręŜynę naciskową.
Element woskowy jest podgrzewany napięciem zasilania i porusza zintegrowany tłok. Siła w ten sposób wywierana
przesuwa tłok, otwierając lub zamykając zawór.

Napięcie robocze

230 V AC, 50/60 Hz

24 V AC/DC 0/60 Hz

Stan podstawowy

Normalnie zamknięty

Normalnie zamknięty

Moc

1,8 W

1,8 W

Czasy zamykania i otwarcia ok.. 3 min.

ok.. 3 min.

Siła przemieszczania
force
Temperatura otoczenia

100 N+/-5%

100 N+/-5%

0 to +60°C

0 to +60°C

Stopień ochrony

IP 54

IP 54

Zgodność z UE

EN 60730

EN 60730

Kabel przyłączeniowy

Szary/1 m

Szary/1 m

Zawór otwierany jest równomiernie po włączeniu napięcia przez ruch suwaka po czasie zwłoki. Element elastyczny ochładza
się po odcięciu napięcia i po czasie trzymywania zawór jest równomiernie zamykany siłą zamykającą spręŜyny naciskowej.

W tym wariancie dostawy układ wykonawczy jest utrzymywany w stanie otwartym przy braku pobudzenia dzięki pierwszej funkcji
otwarcia (napełnienie). UmoŜliwia to operację grzania podczas budowania szkieletu konstrukcji, gdy okablowanie elektryczne nie jest
jeszcze ukończone. Podczas późniejszego uruchomienia elektryczności, [pierwsza funkcja jest odblokowywana poprzez podanie
napięcia elektrycznego przez okres dłuŜszy niŜ 6 minut. Po tym okresie układ wykonawczy jest w pełni przygotowany do pracy.

skok, mm

czas
zwłoki

napięcie

czas
trzymania

czas

zał.
napięcie załączone

wył.
zał.

wył.

czas
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BALLOREX® Dynamic
5.6 Układy wykonawcze
Podłączenie układu wykonawczego

Wyłącznik czasowy

BALLOREX® Dynamic
5.7 Procedura instalowania
Upewnij się, Ŝe wielkość zaworu równowaŜącego
odpowiada załoŜonemu przepływowi. Strzałka na
obudowie BALLOREX Dynamic wskazuje
obowiązujący kierunek przepływu.

Zawór BALLOREX moŜna montować w dowolnym ustawieniu
0
w zakresie 360 wokół osi rury

Nie jest wymagana Ŝadna rura dolotowa lub wylotowa.
Łuki mogą być montowane bezpośrednio do zaworu.

Zapewnij, by podłączenie medium nie wystawało w złączu
zawór/rura.
Pamiętaj, by stępić/wyrównać ostre krawędzie rur.

Przepłukaj układ.
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BALLOREX® Dynamic
5.7 Procedura instalowania
Zdemontuj zaślepkę..
Uwaga!
Zaślepka słuŜy równieŜ jako narzędzie wstępnego
ustawienia.

Wsuń wkład o zakresie przepływu odpowiadającym
planowanemu przepływowi.
Uwaga!
Kołek prowadzący powinien wejść w rowek.

Dokręć wkład starannie kluczem 37 mm.

Podłącz przepływomierz i wybierz typ zaworu/Kv. Reguluj
przepływ narzędziem do ustawienia przepływu aŜ do
wyświetlenia wymaganej wartości.

Jeśli BALLOREX Dynamic jest montowany jako zawór
regulacyjny, trzeba zainstalować układ wykonawczy.
Pierścień łączący nakręcany jest na zawór a następnie
w łatwy sposób układ wykonawczy BROEN jest na nim
zatrzaskiwany.
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5.8 Korekcja dla mieszanin glikolowych
Dodanie glikolu do wody zmienia gęstość medium, wpływa to równieŜ na pomiar róŜnicy ciśnień we wszystkich typach
zaworów równowaŜących.
Dla uzyskania dokładnych pomiarów wartość ekwiwalentna przepływu obliczana jest według równania przepływu :

∆P x
Q = Kv √

ρ
woda 20ºC

ρ mieszaniny woda/glikol

Kv =
ρ=
Q=
∆P =

3

wartość Kv dla zwęŜki Venturi-ego [m /(godz. bar)]
3
gęstość medium [kg/m ]
3
przepływ [ m /godz.]
róŜnica ciśnień na zwęŜce Venturi-ego [bar]

Dla skompensowania zawartości glikolu obliczana jest równowaŜna wartość pomiaru. W tym celu potrzebna jest
mieszaniny woda/glikol w danej temperaturze.
Przykład
System chłodzenia z medium w temperaturze -2ºC ma zawartość 30% glikolu etylenowego. Na wykresie na następnej
3
stronie dla krzywej 30% wartości -2ºC na osi „x” odpowiada gęstość 1052 kg/m na osi „y”.
Znajdź temperaturę na osi „x” (w przykładzie -2 ºC). Znajdź punkt przecięcia z krzywą koncentracji glikolu (w przykładzie
3
30%) dla tej temperatury. Odczytaj odpowiadającą wartość gęstości na osi „y” (w przykładzie 1052 kg/m )
3

Zawór ma planowany przepływ 0,854 m /h, wartość Kv 1,56 i pomiar ∆P równy 0,3 bar.
Po wstawieniu do równania przepływu obliczana jest wartość ekwiwalentna przepływu dla skompensowania gęstości
glikolu:

Qequivalent = 1,56 √

0,3 x 998
1052

= 0,832 m3/godz.
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5.8 Korekcja dla mieszanin glikolowych
Korekcja gęstości mieszanin woda/glikol etylenowy *
Gęstość medium [kg/m3]

Temperatura medium {st.C]

Korekcja gęstości dla mieszanin glikol propylenowy/woda *
Gęstość medium [kg/m3]

Temperatura medium {st.C]

* Gęstości są średnimi wartościami glikoli etylenowych i propylenowych, stosowanych przez ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (Amerykańskie Stowarzyszenie InŜynierów Grzejnictwa,
Chłodnictwa i Klimatyzacji)).

BALLOREX® Dynamic
5.8 Korekcja dla mieszanin glikolowych
Współczynniki korekcji przepływu
Na wykresach na następnych dla róŜnych gęstości podano współczynniki korekcji współczynników korekcji, które
moŜna mnoŜyć bezpośrednio przez planowaną prędkość przepływu.
Przykład
System chłodzenia z temperaturą medium -2ºC ma zawartość 30% glikolu etylenowego. Dla krzywej 30% zawartości
glikolu punkt -2ºC na osi „x” odpowiada punktowi współczynnika korekcji 0,974 na osi „y”.
3

Zawór ma planowaną prędkość przepływu 0,854 m /godz., równowaŜna wartość przepływu wynosi:
3

3

Qequivalent) : 0,854 m /godz. x 0,974 = 0,832 m /godz.
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BALLOREX® Dynamic
5.8 Korekcja dla mieszanin glikolowych
Współczynnik korekcji przepływu dla mieszanin woda/glikol etylenowy*
Współczynnik korekcji przepływu

Temperatura medium {st.C]

Współczynnik korekcji przepływu dla mieszanin woda/glikol propylenowy *
Współczynnik korekcji przepływu

Temperatura medium {st.C]

* Gęstości są średnimi wartościami glikoli etylenowych i propylenowych, stosowanych przez ASHRAE (American Society
of Heating, Refrigerating, and Air-Conditioning Engineers (Amerykańskie Stowarzyszenie InŜynierów Grzejnictwa,
Chłodnictwa i Klimatyzacji)).
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