„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ
Dane techniczne

Nazwa:
nowa
„Hycocon DTZ”

stara
„Hycocon DP”

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ „Hycocon DTZ”
Technika pomiarowa „eco”
Opis:
Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ bezpoÊredniego działania o charakterystyce proporcjonalnej, do utrzymywania w obsługiwanym obiegu
zadanej ró˝nicy ciÊnieƒ.
WartoÊç zadana zmieniana bezstopniowo w przedziale od 50
do 300 lub od 250 do 600 mbar. Wybrane ustawienie mo˝e byç zablokowane. WartoÊç zadana widoczna na skali pokr´tła. Mo˝liwoÊç
odci´cia przepływu, napełniania i opró˝niania instalacji. Monta˝
na powrocie obiegu. Grzybek z uszczelnieniem mi´kkim.
Gwint przyłàcza siłownika membranowego: M 30 x 1,5.
Korpus, głowica, komora membrany i elementy wewn´trzne z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie (MS-EZB), o-ringi, uszczelka
i membrana z EPDM.
Regulatory dostarczane w łupinach izolacyjnych (zastosowanie
do 80 °C).
Max. temperatura robocza ts:
120 °C
-10 °C
Min. temperatura robocza ts:
16 bar (PN 16)
Max. ciÊnienie robocze ps:
Max. ciÊnienie dyspozycyjne Dpv: 1,5 bara
DługoÊç rurki impulsowej:
1m

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ z gwintem zewn´trznym i nakr´tkami
złàcznymi
Ârednica
Nr kat.
Nr kat.
kvs
50 do 300 mbar
250 do 600 mbar
DN 15
1,7
106 21 04
106 23 04
DN 20
2,7
106 21 06
106 23 06
DN 25
3,6
106 21 08
106 23 08
DN 32
6,8
106 21 10
106 23 10
DN 40
10,0
106 21 12
106 23 12
DN 50
106 21 16
106 23 16

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ „Hycocon DTZ”

Zawór
równowa˝àcy
„Hycocon”
Zasilanie

W celu odpowietrzenia poluzowaç
złàczk´ rurki impulsowej

Dpo

Zalety:
– wszystkie elementy funkcyjne regulatora znajdujà si´ na tej samej
stronie korpusu
– płynna nastawa wartoÊci zadanej w przedziale 50 do 300 lub
od 250 do 600 mbar
– bardzo dobra czytelnoÊç skali regulatora
– mo˝liwoÊç blokady nastaw
– prosty sposób odci´cia przepływu
– mo˝liwoÊç opró˝niania i napełniania pionu za pomocà przyrzàdu
napełniajàco-opró˝niajàcego (dost´pny jako osprz´t)
– grzybek regulatora odcià˝ony ciÊnieniowo
– mo˝liwoÊç przezbrajania pracujàcych zaworów „Hycocon
VTZ/HTZ/ETZ” DN 15 do DN 40 (bez opró˝niania instalacji).

Obieg regulowany

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ z gwintem wewn´trznym wg EN 10226
Ârednica
Nr kat.
Nr kat.
kvs
50 do 300 mbar
250 do 600 mbar
DN 15
1,7
106 20 04
106 22 04
DN 20
2,7
106 20 06
106 22 06
DN 25
3,6
106 20 08
106 22 08
DN 32
6,8
106 20 10
106 22 10
DN 40
10,0
106 20 12
106 22 12
DN 50
106 20 16
106 22 16

„Hycocon DTZ”
Powrót

Monta˝ na powrocie
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„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ
Diagramy przepływu:

DN 50: kvs = 23,0

Ustawienie
zadane Dp

Dp

Powrót

Odchyłka proporcjonalna [%]

Dpo

Obieg
regulowany

Zasilanie

p

Dpv

Zalecany zakres przepływu zawiera si´ pomi´dzy wartoÊciami
przepływu minimalnego (qm min.) i maksymalnego (qm max.).
Doboru regulatora mo˝na dokonaç korzystajàc z diagramów powy˝ej, na podstawie zadanych wartoÊci przepływu i regulowanej
ró˝nicy ciÊnieƒ (spadku ciÊnienia). Przy doborze nale˝y sprawdziç, czy w ˝adnym punkcie pracy instalacji maksymalny przepływ w regulowanym obiegu nie przekroczy zaleconego qm max.
Je˝eli dobór wypadnie na krzywej qm nom., to regulowana wartoÊç spadku ciÊnienia b´dzie odpowiadała nastawionej na pokr´tle.
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Krzywe qm nom. -10% pokazujà wartoÊci nat´˝eƒ przepływu
generujàcych odchyłk´ proporcjonalnà -10%.
Diagramy obowiàzujà pod warunkiem, ˝e Dpo ‡ 2 x Dp.
Dla zagwarantowania wystarczajàcego autorytetu regulatora ciÊnienie dyspozycyjne Dpo powinno byç co najmniej 1,5 raza
wy˝sze od spadku ciÊnienia w obiegu (Dp).

„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ
Działanie:
Regulatory ró˝nicy ciÊnieƒ bezpoÊredniego działania „Hycocon DTZ”
posiadajà charakterystyk´ proporcjonalnà. Przeznaczone sà do stosowania w instalacjach grzewczych lub chłodniczych, w celu utrzymywania w obsługiwanych obiegach stałej wartoÊci zadanej ró˝nicy
ciÊnieƒ (w technicznie wystarczajàcym paÊmie proporcjonalnoÊci).
Pokr´tło nastawnika słu˝y do zmiany napi´cia spr´˝yny stabilizujàcej
wartoÊç zadanà w przedziale od 50 do 300 lub od 250 do 600 mbar.
Zewn´trzna komora membrany połàczona jest rurkà impulsowà
z pionem zasilajàcym obiegu. Wzrost strat ciÊnienia w obiegu powoduje przesuni´cie grzybka regulatora w kierunku gniazda. Spadek
wywołuje reakcj´ regulatora polegajàcà na przesuni´ciu grzybka
w kierunku otwierania. Regulator utrzymuje w obiegu stałe, nastawione ciÊnienie dyspozycyjne wydławiajàc jego ew. nadwy˝ki na grzybku podà˝ajàcym za ruchem membrany.

Wymiary:

Monta˝ regulatora:
Regulatory ró˝nicy ciÊnieƒ „Hycocon DTZ” firmy Oventrop montowane sà na przewodzie powrotnym regulowanego obiegu. Uło˝enie
regulatora jest w zasadzie dowolne, nale˝y jednak zwróciç uwag´
na zgodnoÊç kierunku przepływu czynnika ze zwrotem strzałki
na korpusie. Przed monta˝em nale˝y bardzo starannie przepłukaç instalacj´. Zaleca si´ równie˝ zastosowanie filtrów osadnikowych firmy
Oventrop. Przewód impulsowy powinien byç podłàczony w sposób
zapobiegajàcy jego zatkaniu przez zanieczyszczenia (najlepiej w obszarze kàta zawartego mi´dzy górà i bokiem armatury lub rury, nigdy
od dołu poziomego przewodu).
Nastawa wst´pna:
WartoÊç regulowanà mo˝na zmieniaç płynnie (bezstopniowo) w zakresach od 50 do 300 lub od 250 do 600 mbar. Obracajàc pokr´tłem
mo˝na nastawiç ˝àdanà wartoÊç ró˝nicy ciÊnieƒ. Po ustawieniu pokr´tło mo˝na zablokowaç sztyftem blokujàcym (wyposa˝enie dodatkowe).
R´czne odci´cie przepływu:
Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ „Hycocon DTZ” mo˝e słu˝yç do odci´cia
przepływu w obiegu, np. na czas robót konserwacyjnych w instalacji.
W tym celu nale˝y obracaç pokr´tło do oporu poza kresk´ skali wyznaczajàcà nastaw´ 50 (250) mbar. W trakcie tych czynnoÊci rurka
impulsowa górnej komory musi byç podłàczona do pionu zasilajàcego.
Po zakoƒczeniu prac nale˝y otworzyç regulator do pozycji wyznaczajàcej po˝àdanà nastaw´ wst´pnà (tylko wtedy zapewniona jest poprawna regulacja instalacji).
Opró˝nianie i napełnianie instalacji:
Instalacj´ mo˝na opró˝niç wzgl. napełniç za pomocà dodatkowego
przyrzàdu opró˝niajàcego. Do przyrzàdu opró˝niajàcego nale˝y
przyłàczyç wà˝ elastyczny ½” (nakr´tka złàczna ¾”).
Osprz´t:
Adapter (do przyłàczenia rurki impulsowej
do gwintu G ¾” GZ (płaskouszczelniany))
Sztyft blokujàcy z drutem plombujàcym
Przyrzàd napełniajàco-opró˝niajàcy
Adapter (do przyłàczenia rurki impulsowej
do gwintu G ¼” GW)
Rurka impulsowa dł. 2 m

Nr kat.
106 20 90
106 20 92
106 17 91
106 93 02
106 20 95

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych.
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