
Nazwa:
nowa stara
„Hycocon DTZ” „Hycocon DP”

Re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ „Hy co con DTZ”
Tech ni ka po mia ro wa „eco”

Opis:
Re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ bez po Êred nie go dzia ła nia o cha rak te ry -
sty ce pro por cjo nal nej, do utrzy my wa nia w ob słu gi wa nym obie gu
za da nej ró˝ ni cy ci Ênieƒ.
War toÊç za da na zmie nia na bez stop nio wo w prze dzia le od 50
do 300 lub od 250 do 600 mbar. Wy bra ne usta wie nie mo ̋ e byç za -
blo ko wa ne. War toÊç zadana wi docz na na ska li po kr´ tła. Mo˝ li woÊç
od ci´ cia prze pły wu, na peł nia nia i opró˝ nia nia in sta la cji. Mon ta˝
na po wro cie obie gu. Grzy bek z uszczel nie niem mi´k kim.
Gwint przy łà cza siłownika membranowego: M 30 x 1,5.
Kor pus, gło wi ca, ko mo ra mem bra ny i ele men ty we wn´trz ne z mo -
sià dzu od por ne go na od cyn ko wa nie (MS-EZB), o -rin gi, uszczel ka
i mem bra na z EPDM.
Re gu la to ry do star cza ne w łu pi na ch izo la cyj ny ch (za sto so wa nie
do 80 °C).
Max. tem pe ra tu ra ro bo cza ts: 120 °C
Min. tem pe ra tu ra ro bo cza ts: -10 °C
Max. ci Ênie nie ro bo cze ps: 16 bar (PN 16)
Max. ci Ênienie dyspozycyjne Dpv: 1,5 ba ra
Dłu goÊç rur ki im pul so wej: 1 m

Re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ z gwin tem we wn´trz nym wg EN 10226
Âred ni ca 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

Re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ z gwin tem ze wn´trz nym i na kr´t ka mi
złàcz ny mi
Âred ni ca 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

Za le ty:
– wszyst kie ele men ty funk cyj ne re gu la to ra znajdujà si´ na tej sa mej

stro nie kor pu su
– płyn na na sta wa war to Êci za da nej w prze dzia le 50 do 300 lub

od 250 do 600 mbar
– bar dzo do bra czy tel noÊç ska li re gu la to ra
– mo˝ li woÊç blo ka dy na staw
– pro sty spo sób od ci´ cia prze pły wu
– mo˝ li woÊç opró˝ nia nia i na peł nia nia pio nu za po mo cà przy rzà du

na peł nia jà co -opró˝ nia jà ce go (do st´p ny ja ko osprz´t)
– grzy bek re gu la to ra od cià ̋ o ny ci Ênie nio wo
– mo˝ li woÊç prze zbra ja nia pra cu jà cych za wo rów „Hycocon

VTZ/HTZ/ETZ” DN 15 do DN 40 (bez opró˝ nia nia in sta la cji).

„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ

Dane techniczne
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„Hycocon DTZ”

Dpo

Regulator ró˝nicy ciÊnieƒ „Hycocon DTZ”

Monta˝ na powrocie



DN 50: kvs = 23,0
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„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ
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Za le ca ny za kres prze pły wu za wie ra si´ po mi´ dzy war to Êcia mi
prze pły wu mi ni mal ne go (qm min.) i mak sy mal ne go (qm max.).
Do bo ru re gu la to ra mo˝ na do ko naç ko rzy sta jàc z dia gra mów po -
wy ̋ ej, na pod sta wie za da nych war to Êci prze pły wu i regulowanej
ró˝ ni cy ci Ênieƒ (spad ku ci Ênie nia). Przy do bo rze na le ̋ y spraw -
dziç, czy w ˝ad nym punk cie pra cy in sta la cji mak sy mal ny prze -
pływ w regulowanym obie gu nie prze kro czy za le co ne go qm max.
Je ̋ e li do bór wy pad nie na krzy wej qm nom., to re gu lo wa na war -
toÊç spad ku ciÊnienia b´ dzie od po wia da ła na sta wio nej na po -
kr´ tle.

Krzy we qm nom. -10% po ka zu jà war toÊci nat´˝eƒ przepływu
generujàcych od chył k´ pro por cjo nal nà -10%.
Diagramy obowiàzujà pod warunkiem, ˝e Dpo ‡ 2 x Dp.
Dla za gwa ran to wa nia wy star cza jà ce go au to ry te tu re gu la to ra ci -
Ênie nie dys po zy cyj ne Dpo po win no byç co naj mniej 1,5 ra za
wy˝sze od spad ku ci Ênie nia w obie gu (Dp).

Diagramy przepływu:
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„Hycocon DTZ” – regulator ró˝nicy ciÊnieƒ
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Dzia ła nie:
Re gu la to ry ró˝ ni cy ci Ênieƒ bez po Êred nie go dzia ła nia „Hy co con DTZ”
po sia da jà cha rak te ry sty k´ pro por cjo nal nà. Prze zna czo ne sà do sto -
so wa nia w in sta la cjach grzew czych lub chłod ni czych, w celu utrzy -
mywania w ob słu gi wa nych obie gach sta łej war toÊci za da nej ró˝ ni cy
ci Ênieƒ (w tech nicz nie wy star cza jà cym pa Êmie pro por cjo nal no Êci).
Po kr´ tło na staw ni ka słu ̋ y do zmia ny na pi´ cia spr´ ̋ y ny sta bi li zu jà cej
war toÊç za da nà w prze dzia le od 50 do 300 lub od 250 do 600 mbar.
Ze wn´trz na ko mo ra mem bra ny po łà czo na jest rur kà im pul so wà
z pio nem za si la jà cym obie gu. Wzrost strat ci Ênie nia w obie gu po wo -
du je prze su ni´ cie grzyb ka re gu la to ra w kie run ku gniaz da. Spa dek
wy wo łu je re ak cj´ re gu la to ra po le ga jà cà na prze su ni´ ciu grzyb ka
w kie run ku otwie ra nia. Re gu la tor utrzy mu je w obie gu sta łe, na sta wio -
ne ci Ênie nie dys po zy cyj ne wy dła wia jàc je go ew. nad wy˝ ki na grzyb -
ku po dà ̋ a jà cym za ru chem mem bra ny.

Mon ta˝ re gu la to ra:
Re gu la to ry ró˝ ni cy ci Ênieƒ „Hy co con DTZ” fir my Oven trop mon to -
wa ne sà na prze wo dzie po wrot nym re gu lo wa ne go obie gu. Uło ̋ e nie
re gu la to ra jest w za sa dzie do wol ne, na le ̋ y jed nak zwró ciç uwa g´
na zgod noÊç kie run ku prze pły wu czyn ni ka ze zwro tem strzał ki
na kor pu sie. Przed mon ta ̋ em na le ̋ y bar dzo sta ran nie prze płu kaç in -
sta la cj´. Za le ca si´ rów nie˝ za sto so wa nie fil trów osad ni ko wych fir my
Oven trop. Prze wód im pul so wy  po wi nien  byç  pod łà czo ny w spo sób
za po bie ga jà cy je go za tka niu przez za nie czysz cze nia (naj le piej w ob -
sza rze kà ta za war te go mi´ dzy gó rà i bo kiem ar ma tu ry lub ru ry, ni gdy
od do łu po zio me go prze wo du).

Na sta wa wst´p na:
War toÊç re gu lo wa nà mo˝ na zmie niaç płyn nie (bez stop nio wo) w za -
kre sach od 50 do 300 lub od 250 do 600 mbar. Ob ra ca jàc po kr´ tłem
mo˝ na na sta wiç ˝à da nà war toÊç ró˝ ni cy ci Ênieƒ. Po usta wie niu po -
kr´ tło mo˝ na za blo ko waç szty ftem blo ku jà cym (wy po sa ̋ e nie do dat -
ko we).

R´cz ne od ci´ cie prze pły wu:
Re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ „Hy co con DTZ” mo ̋ e słu ̋ yç do od ci´ cia
prze pły wu w obie gu, np. na czas ro bót kon ser wa cyj nych w in sta la cji.
W tym ce lu na le ̋ y ob ra caç po kr´ tło do opo ru po za kre sk´ ska li wy -
zna cza jà cà na sta w´ 50 (250) mbar. W trak cie tych czyn no Êci rur ka
im pul so wa gór nej ko mo ry mu si byç pod łà czo na do pio nu za si la jà ce -
go.
Po za koƒ cze niu prac na le ̋ y otwo rzyç re gu la tor do po zy cji wy zna cza -
jà cej po ̋ à da nà na sta w´ wst´p nà (tyl ko wte dy za pew nio na jest po -
praw na re gu la cja in sta la cji).

Opró˝ nia nie i na peł nia nie in sta la cji:
In sta la cj´ mo˝ na opró˝ niç wzgl. na peł niç za po mo cà do dat ko we go
przy rzà du opró˝ nia jà ce go. Do przy rzà du opró˝ nia jà ce go na le ̋ y
przy łà czyç wà˝ ela stycz ny ½” (na kr´t ka złàcz na ¾”).

Osprz´t: Nr kat.
Ada pter (do przy łà cze nia rur ki im pul so wej

do gwin tu G ¾” GZ (pła sko usz czel nia ny)) 106 20 90
Sztyft blo ku jà cy z dru tem plom bu jà cym 106 20 92
Przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy 106 17 91
Ada pter (do przy łà cze nia rur ki im pul so wej

do gwin tu G ¼” GW) 106 93 02
Rur ka im pul so wa dł. 2 m 106 20 95

Pro du cent za strze ga so bie pra wo wpro wa dze nia zmian tech nicz -
nych.
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