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Na zwa: 
no wa sta ra
„Hy co con VTZ” „Hy co con V”
„Hy co con ATZ” „Hy co con A”
„Hy co con ETZ” „Hy co con T”
„Hy co con HTZ” „Hy co con TM”

Za wór rów no wa ̋ à cy „Hy co con VTZ/VPZ” 
Tech ni ka po mia ro wa „eco” 

Dzia ła nie: 
Za wo ry rów no wa ̋ à ce „Hy co con VTZ/VPZ” fir my Oven trop sto -
so wa ne sà w wod nych in sta la cjach cen tral ne go ogrze wa nia lub
chłod ni czych w ce lu ich hy drau licz ne go zrów no wa ̋ e nia. 
Wy rów na nie ci Ênieƒ dys po zy cyj nych osià ga si´ z po mo cà od -
twa rzal nych na staw wst´p nych. 
Wy ma ga ne war to Êci na staw wst´p nych na le ̋ y przyj mo waç
na pod sta wie wy kre sów za le˝ no Êci stra ty ci Ênie nia od stru mie -
nia ob j´ to Êci. Wszyst kie war to Êci po Êred nie na sta wia ne sà bez -
stop nio wo. Na sta w´ wst´p nà mo˝ na od czy taç z dwóch po dzia -
łek na za wo rze (po dział ka pod sta wo wa wzdłu˝ na i po dział ka
pre cy zyj na ob wo do wa, patrz roz dział: na sta wa wst´p na). Za wo -
ry rów no wa ̋ à ce po sia da jà dwa króç ce, do któ rych mo˝ na pod -
łà czyç przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy z przy łà czem do w´ -
˝a lub igły po mia ro we do po mia ru ró˝ ni cy ci Ênieƒ. Za wo ry rów -
no wa ̋ à ce do star cza ne sà z za mon to wa ny mi za wor ka mi po mia -
ro wo -opró˝ nia jà cy mi i kap tur ka mi za my ka jà cy mi. 
Za wo ry mo˝ na in sta lo waç za rów no na za si la niu jak i na po wro -
cie. 
W trak cie mon ta ̋ u na le ̋ y zwró ciç uwa g´ na zgod noÊç kie run ku
prze pły wu ze zwro tem strzał ki na kor pu sie za wo ru oraz na wy -
bór miej sca mon ta ̋ u, aby od ci nek ru ry przed za wo rem miał dłu -
goÊç od po wia da jà cà min. 3 Êred ni com za wo ru (L=min 3Ø). 
Przed za mon to wa niem do kład nie prze płu kaç in sta la cj´. Za le ca
si´ za sto so wa nie fil trów siat ko wych fir my Oven trop. Wy kre sy za -
le˝ no Êci stra ty ci Ênie nia od stru mie nia ob j´ to Êci obo wià zu jà
pod wa run kiem za cho wa nia zgod no Êci kie run ku prze pły wu ze
zwro tem strzał ki na kor pu sie za wo ru. 
W in sta la cjach chłod ni czych (np. z mie sza ni nà wo dy i gli ko lu)
na le ̋ y do od czy ta nych wy ni ków za sto so waç współ czyn ni ki po -
praw ko we. U˝y wa jàc mier ni ka kom pu te ro we go „OV-DMC 2” na -
le ̋ y uwzgl´d niç pro cen to we st´ ̋ e nie mie sza ni ny gli ko lu. Prze li -
cze nia do ko nu je kom pu ter. Dzi´ ki uni wer sal ne mu gwin to wi przy -
łà cza si łow ni ka (M 30 x 1,5) ist nie je mo˝ li woÊç ter mo sta ty za cji
(np. z u˝y ciem ter mo sta tu „Uni XH”), prze zbro je nia za po mo cà
si łow ni ka re gu la to ra ró˝ ni cy ci Ênieƒ lub na p´ du na staw cze go.
Mo˝ na rów nie˝ za sto so waç na p´ dy na staw cze sys te mu
EIB/LON. 

Za le ty:
– po ło ̋ o ne z jed nej stro ny za wo ru ele men ty funk cyj ne sà ła two
do st´p ne i wy god ne w ob słu dze 

– je den ze staw ar ma tu ry o 5 funk cjach:
na sta wa wst´p na
po miar 
od ci na nie 
na peł nia nie 
opró˝ nia nie 

– wbu do wa ne se ryj nie za wo ry po mia ro wo -opró˝ nia jà ce
– bez stop nio wa na sta wa wst´p na, stra ta ci Ênie nia do kład nie
spraw dzal na dzi´ ki za wor kom po mia ro wym

– gwin ty za wo rów we wn´trz ne wg EN 10226, przy sto so wa ne
do złà czek skr´ ca nych Oven trop (102 71 51-58) i rur mie dzia -
nych o Êred ni cy max. 22 mm, jak rów nie˝ dp ru ry wie lo war -
stwo wej „Co pi pe”, ze wn´trz ne z na kr´t kà złàcz nà lub przy łà -
cze pra so wa ne

– ła twe na peł nia nie i opró˝ nia nie po przez na kr´ ce nie od dziel ne -
go przy rzà du (osprz´t) na kró ciec po mia ro wy.

Mo˝ li wo Êci wa rian to wa nia: „Hy co con VTZ”, „Hy co con ATZ”
lub „Hy co con DTZ” do re gu la cji hy drau licz nej

Za wór rów no wa ̋ à cy PN 16 „Hy co con VTZ”

In ne mo˝ li wo Êci: „Hy co con ETZ” lub „Hy co con HTZ” z wkład -
ka mi za wo ro wy mi i na p´ dem wzgl. ter mo sta tem
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„Hycocon”

Za wo ry rów no wa ̋ à ce „Hy co con VTZ/VPZ” 

Opis: 
Za wo ry rów no wa ̋ à ce PN 16 do in sta la cji cen tral ne go ogrze wa -
nia lub chłod ni czych. Płyn na na sta wa wst´p na; war toÊç na sta wy
mo˝ na od czy ty waç w ka˝ dym po ło ̋ e niu po kr´ tła r´cz ne go oraz
za bez pie czyç przed oso ba mi nie po wo ła ny mi. Kor pus i po zo sta -
łe cz´ Êci ma jà ce kon takt z czynnikiem wy ko na ne z mo sià dzu
od por ne go na od cyn ko wa nie (Ms -EZB), grzy bek z uszczel kà
z PTFE, wrze cio no z po dwój nym uszczel nie niem ty pu o -ring
(nie wy ma ga jà cym kon ser wa cji). Wszyst kie ele men ty funk cyj ne
po stro nie po kr´ tła r´cz ne go, dwa zin te gro wa ne za wor ki po mia -
ro wo -opró˝ nia jà ce, mon ta˝ na za si la niu lub na po wro cie. 
Gwint przy łà cza M30x1,5. 
Bez opró˝ nia nia in sta la cji (DN 15, DN 20 i DN25 z po mo cà „De -
mo -Bloc”) mo˝ li woÊç prze zbro je nia w ce lu mon ta ̋ u ter mo sta tu
(np. „Uni XH”), na p´ du na staw cze go (np. na p´ du elek tro mo to -
rycz ne go „Uni EIB/LON”) lub si łow ni ka re gu la to ra ró˝ ni cy ci -
Ênieƒ. Za wo ry do star cza ne sà z łu pi na mi izo la cyj ny mi (za sto so -
wa nie do 80°C), do st´p ne rów nie˝ od dziel ne izo la cje do sto so -
wa nia w tem pe ra tu rach do 120 °C. Oby dwa ro dza je izo la cji,
po do ku pie niu do dat ko wych łu pin po li sty ro lowch, mo˝ na sto so -
waç w in sta la cji chłod ni czej. 

Za wo ry rów no wa ̋ à ce ze zin te gro wa ny mi za wor ka mi po mia ro -
wo -opró˝ nia jà cy mi (kap tur ki za my ka jà ce na two rzy wo wej uwi´ -
zi). 

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: 1,6 MPa (PN16)

„Hy co con VTZ”:
obu stron nie gwint we wn´trz ny wg EN 10226

Âred ni ca kvs Nr ka ta lo go wy
DN 15 1,7 106 17 04
DN 20 2,7 106 17 06
DN 25 3,6 106 17 08
DN 32 6,8 106 17 10
DN 40 10,0 106 17 12
DN 50 17,0 106 17 16

„Hy co con VPZ”:
obu stron nie przy łà cze pra so wa ne z brà zu

Âred ni ca kvs Nr ka ta lo go wy
DN 15 1,7 15 mm 106 17 04
DN 15 1,7 18 mm 106 17 52
DN 20 2,7 22 mm 106 17 54
DN 25 3,6 25 mm 106 17 56
DN 32 6,8 35 mm 106 17 58
DN 40 10,0 42 mm 106 17 60

Do bez po Êred nie go przy łà cze nia rur mie dzia nych wg DIN
EN 1057/DVGW GW 392, ze sta li nie rdzew nej wg DIN
EN 10088/DVGW 541 lub ze sta li cien ko Êcien nej (nr su row ca
E 195/1.0034) wg DIN EN 10305-3. Złà cze przed za pra so wa -
niem wy ka zu je za mie rzo nà nie szczel noÊç. Do za pra so wa nia złà -
czy na le ̋ y u˝yç ory gi nal nych na rz´ dzi fir my SANHA (SA), Ge be -
rit -Ma press (MM) lub Vie ga (Profipress) do pa so wa nych roz mia -
rem do Êred ni cy złà cza. Wy ma ga ne prze strze ga nie in struk cji ob -
słu gi.

Wy mia ry:

„Hy co con VTZ”

„Hy co con VPZ”
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Za wór rów no wa ̋ à cy „Hy co con VTZ” z gwin tem ze wn´trz nym
i na kr´t ka mi złàcz ny mi

obu stron nie gwint ze wn´trz ny i na kr´t ki złàcz ne

kvs Nr katalogowy
DN 15 1,7 106 18 04
DN 20 2,7 106 18 06
DN 25 3,6 106 18 08
DN 32 6,8 106 18 10
DN 40 10,0 106 18 12
DN 50 17,0 106 18 16

Wy po sa ̋ e nie do dat ko we:
Przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy 106 17 91
Sztyft blo ku jà cy 106 17 92

Na sta wa wst´p na:
1. ˚à da nà war toÊç na sta wy wst´p nej usta wiç po przez ob ra ca nie
po kr´ tłem.
a. Ak tu al nà war toÊç na sta wy wst´p nej pod sta wo wej wska zu je
po ło ̋ e nie po przecz nej kre ski (znacz ni ka) wo bec po dział ki
po dłu˝ nej. Jed na dział ka po dział ki od po wia da po ło wie ob -
ro tu po kr´ tła.

b. W okien ku pla sti ko wej osłon ki po dział ki ob wo do wej wi -
docz na jest cy fra od po wia da jà ca dzie sià tej cz´ Êci stop nia
na sta wy pod sta wo wej. Jed na dział ka po dział ki ob wo do wej
od po wia da 1/10 po ło wy ob ro tu po kr´ tła.

2. Za blo ko waç usta wio nà war toÊç na sta wy wst´p nej po przez
wkr´ ce nie do opo ru (zgod nie z ru chem wska zó wek ze ga ra)
we wn´trz ne go trzpie nia na staw cze go. Na le ̋ y do te go u˝yç
Êru bo kr´ ta – roz miar 3-4 mm.

3. Mo˝ li woÊç za blo ko wa nia war to Êci na sta wy wst´p nej za po mo -
cà szty ftu blo ku jà ce go (patrz osprz´t).

Zestawy koƒcówek:
2 koƒcówki do spawania Nr katalogowy
do zaworu DN 15 106 05 92
do zaworu DN 20 106 05 93
do zaworu DN 25 106 05 94
do zaworu DN 32 106 05 95
do zaworu DN 40 106 05 96
do zaworu DN 50 106 05 97
2 koƒcówki do lutowania
15 mm do zaworu DN 15 106 10 92
18 mm do zaworu DN 20 106 10 93
22 mm do zaworu DN 20 106 10 94
28 mm do zaworu DN 25 106 10 95
35 mm do zaworu DN 32 106 10 96
42 mm do zaworu DN 40 106 10 97
54 mm do zaworu DN 50 106 10 98
2 koƒcówki z gwintem zewn´trznym
R ½ do zaworu DN 15 106 14 92
R ¾ do zaworu DN 20 106 14 93
R 1 do zaworu DN 25 106 14 94
R 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 14 95
R 1 1⁄2 do zaworu DN 40 106 14 96
R 2 do zaworu DN 50 106 14 97
2 koƒcówki z gwintem wewn´trznym
Rp ½ do zaworu DN 15 101 93 64
Rp ¾ do zaworu DN 20 101 93 66
Rp 1 do zaworu DN 25 106 13 94
Rp 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 13 95

Znacznik

Znacznik
Nastawa precyzyjna
na podziałce obwodowej

Nastawa podstawowa
na podziałce podłu˝nej

Pokr´tło r´czne

Sztyft blokujàcy

Otwór na drut plomby

Szczelina na
drut plomby

Wy mia ry:
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„Hycocon”

Nastawa wst´pna
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Nastawa wst´pna
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Nastawa wst´pna

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[m
ba
r]

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[P
as
ca
l]

Przepływ qm [kg/h]

DN 32



6

DN 40
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„Hycocon“

„Hycocon VTZ/VPZ“ DN 15 DN 20 DN 25 DN 32 DN 40 DN 50

Nastawa wstępna kv Zeta kv Zeta kv Zeta kv Zeta kv Zeta  kv Zeta

0,3 0,11 8352 0,13 19863 0,16 32973

0,4 0,23 1910 0,25 5371 0,27 11579 0,48 11118 0,67 10488 1,08 10524

0,5 0,34 874 0,36 2590 0,39 5550 0,70 5228 0,95 5216 1,47 5626

0,6 0,45 499 0,48 1457 0,51 3245 0,85 3545 1,17 3439 1,87 3494

0,7 0,55 334 0,6 932 0,63 2127 1,10 2117 1,41 2368 2,26 2379

0,8 0,66 232 0,72 648 0,75 1501 1,30 1516 1,65 1729 2,69 1683

0,9 0,76 175 0,84 476 0,87 1115 1,52 1109 1,88 1332 3,05 1306

1,0 0,86 137 0,94 380 1,00 844 1,70 886 2,10 1068 3,48 1005

1,1 0,97 107 1,02 323 1,10 698 1,90 710 2,33 867 3,89 803

1,2 1,03 95 1,10 277 1,20 586 2,10 581 2,56 718 4,28 664

1,3 1,10 84 1,20 233 1,30 499 2,30 484 2,80 600 4,67 558

1,4 1,16 75 1,30 199 1,40 431 2,50 410 3,05 506 5,19 452

1,5 1,22 68 1,40 171 1,50 375 2,70 351 3,30 432 5,65 381

1,6 1,26 64 1,51 147 1,60 330 2,85 315 3,57 369 6,09 328

1,7 1,31 59 1,62 128 1,70 292 3,01 283 3,90 310 6,54 285

1,8 1,36 55 1,68 119 1,80 261 3,20 250 4,25 261 6,92 254

1,9 1,41 51 1,74 111 1,90 234 3,40 222 4,55 227 7,30 228

2,0 1,46 47 1,80 104 2,0 211 3,60 198 4,80 204 7,68 206

2,1 1,50 45 1,86 97 2,10 191 3,81 176 5,01 188 7,98 191

2,2 1,53 43 1,93 90 2,21 173 4,02 159 5,20 174 8,33 175

2,3 1,55 42 1,99 85 2,31 158 4,22 144 5,41 161 8,62 164

2,4 1,57 41 2,05 80 2,41 145 4,33 137 5,65 147 8,86 155

2,5 1,58 40 2,10 76 2,50 135 4,60 121 5,90 135 9,06 148

2,6 1,59 40 2,14 73 2,58 127 4,76 113 6,15 124 9,27 142

2,7 1,60 39 2,18 71 2,64 121 4,90 107 6,38 116 9,45 136

2,8 1,61 39 2,21 69 2,70 116 5,00 102 6,60 108 9,62 131 

2,9 1,62 39 2,23 68 2,75 112 5,15 97 6,80 102 9,84 126

3,0 1,63 38 2,25 66 2,80 108 5,25 93 7,00 96 9,95 123

3,5 1,65 37 2,33 62 2,98 95 5,69 79 7,85 76 10,74 106

4,0 1,66 37 2,40 58 3,10 88 6,00 71 8,40 67 11,63 90

4,5 1,67 36 2,47 55 3,20 82 6,18 67 8,80 61 12,60 77

5,0 1,68 36 2,55 52 3,30 78 6,30 65 9,10 57 13,38 68

5,5 1,69 35 2,63 49 3,43 72 6,40 63 9,35 54 14,30 60

6,0 1,70 35 2,70 46 3,60 65 6,50 61 9,50 52 15,42 51

6,5 6,58 59 9,65 51 16,32 46

7,0 6,65 58 9,80 49 17,04 42

7,5 6,72 57 9,90 48 17,67 39

8,0 6,80 55 10,00 47 18,00 38

Parametry hydrauliczne:



8

„Hycocon”

Za wór od ci na jà cy „Hy co con ATZ/APZ”
Tech ni ka po mia ro wa „eco”

Dzia ła nie:
Za wo ry od ci na jà ce „Hy co con ATZ/APZ” fir my Oven trop sto so -
wa ne sà w wod nych in sta la cjach cen tral ne go ogrze wa nia lub
chłod ni czych i umo˝ li wia jà od ci´ cie prze pły wu w ru rze in sta la cji. 
Za wo ry od ci na jà ce po sia da jà 2 króç ce, do któ rych mo˝ na pod -
łà czyç przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy z przy łà czem do w´ -
˝a lub igły po mia ro we do po mia ru ró˝ ni cy ci Ênieƒ. 
Za wo ry mo˝ na in sta lo waç za rów no na za si la niu jak i na po wro -
cie. 
Ist nie je mo˝ li woÊç bez po Êred nie go prze zbro je nia na za wór rów -
no wa ̋ à cy po przez wymia n´ po kr´ tła r´cz ne go. 
Bez opró˝ nia nia in sta la cji (DN 15 do DN 25 z po mo cà „De mo -
-Bloc”) mo˝ li woÊç wy mia ny wkła dek za wo ro wych i prze zbro je nia
zaworu w ce lu pod łà cze nia na p´ du lub si łow ni ka re gu la to ra ró˝ -
ni cy ci Ênieƒ. 

Opis: 
Za wór od ci na jà cy PN 16 do in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia
lub chłod ni czych. Kor pus za wo ru, gło wi ca i po zo sta łe cz´ Êci
ma jà ce kon takt z czynnikiem wy ko na ne sà z mo sià dzu od por ne -
go na od cyn ko wa nie (Ms -EZB), grzy bek z uszczel kà z PTFE,
wrze cio no z po dwój nym uszczel nie niem ty pu o -ring (nie wy ma -
ga jà cym kon ser wa cji). Mon ta˝ na za si la niu lub na po wro cie. Za -
wo ry od ci na jà ce do star cza si´ z se ryj nie za mon to wa ny mi za wor -
ka mi po mia ro wo -opró˝ nia jà cy mi i z kap tur ka mi za my ka jà cy mi. 
Przy łà cze M 30 x 1,5 przy sto so wa ne do mon ta ̋ u ter mo sta tu (np.
„Uni XH”), na p´ du na staw cze go (np. elek tro mo to rycz ne go „Uni
EIB/LON”) lub si łow ni ka re gu la to ra ró˝ ni cy ci Ênieƒ. Wcze Êniej
na le ̋ y wy mie niç wkład k´ za wo ro wà (z po mo cà „De mo -Bloc”, nr
kat. 118 80 51, lub opró˝ niç in sta la cj´). 
Za wo ry do star cza ne z łu pi na mi izo la cyj ny mi (za sto so wa nie
do 80°C), do st´p ne rów nie˝ od dziel ne izo la cje do sto so wa nia
w tem pe ra tu rach do 120 °C. Oby dwa ro dza je izo la cji, po do ku -
pie niu do dat ko wych łu pin po li sty ro lowch, mo˝ na sto so waç w in -
sta la cji chłod ni czej.

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: 1,6 MPa 

„Hy co con ATZ”
obu stron nie gwint we wn´trz ny wg EN 10226

Âred ni ca kvs Nr ka ta lo go wy
DN 15 1,7 106 73 04
DN 20 2,7 106 73 06
DN 25 3,6 106 73 08
DN 32 6,8 106 73 10
DN 40 10,0 106 73 12
DN 50 17,0 106 73 16

„Hy co con APZ”
obu stron nie przy łà cze pra so wa ne

Âred ni ca kvs Nr ka ta lo go wy
DN 15 1,7 15 mm 106 73 51
DN 15 1,7 18 mm 106 73 52
DN 20 2,7 22 mm 106 73 54
DN 25 3,6 25 mm 106 73 56
DN 32 6,8 35 mm 106 73 58
DN 40 10,0 42 mm 106 73 60

Do bez po Êred nie go przy łà cze nia rur mie dzia nych wg DIN
EN 1057/DVGW GW 392, ze sta li nie rdzew nej wg DIN
EN 10088/DVGW 541 lub ze sta li cien ko Êcien nej (nr su row ca
E 195/1.0034) wg DIN EN 10305-3. Złà cze przed za pra so wa -
niem wy ka zu je za mie rzo nà nie szczel noÊç. Do za pra so wa nia złà -
czy na le ̋ y u˝yç ory gi nal nych na rz´ dzi fir my SANHA (SA), Ge be -
rit -Ma press (MM) lub Vie ga (Profipress) do pa so wa nych roz mia -
rem do Êred ni cy złà cza. Wy ma ga ne prze strze ga nie in struk cji ob -
słu gi.

Wy mia ry:

„Hy co con ATZ”

„Hy co con APZ”
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Zawory odcinajàce „Hycocon ATZ/APZ”
Technika pomiarowa „eco”

obustronnie gwint zewn´trzny i nakr´tki złàczne

Ârednica kvs Nr katalogowy
DN 15 1,7 106 74 04
DN 20 2,7 106 74 06
DN 25 3,6 106 74 08
DN 32 6,8 106 74 10
DN 40 10,0 106 74 12
DN 50 17,0 106 74 16

Wyposa˝anie dodatkowe:
Przyrzàd napełniajàco-opró˝niajàcy 106 17 91

Zestawy koƒcówek:
2 koƒcówki do spawania
do zaworu DN 15 106 05 92
do zaworu DN 20 106 05 93
do zaworu DN 25 106 05 94
do zaworu DN 32 106 05 95
do zaworu DN 40 106 05 96
do zaworu DN 50 106 05 97

2 koƒcówki do lutowania
15 mm do zaworu DN 15 106 10 92
18 mm do zaworu DN 20 106 10 93
22 mm do zaworu DN 20 106 10 94
28 mm do zaworu DN 25 106 10 95
35 mm do zaworu DN 32 106 10 96
42 mm do zaworu DN 40 106 10 97
54 mm do zaworu DN 50 106 10 98

2 koƒcówki z gwintem zewn´trznym
R ½ do zaworu DN 15 106 14 92
R ¾ do zaworu DN 20 106 14 93
R 1 do zaworu DN 25 106 14 94
R 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 14 95
R 1 1⁄2 do zaworu DN 40 106 14 96
R 2 do zaworu DN 50 106 14 97

2 koƒcówki z gwintem wewn´trznym
Rp ½ do zaworu DN 15 101 93 64
Rp ¾ do zaworu DN 20 101 93 66
Rp 1 do zaworu DN 25 106 13 94
Rp 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 13 95

Wy mia ry:

Wy mia ry:
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Za wo ry re gu la cyj no-równowa˝àce „Hy co con ETZ” i „Hy co -
con HTZ” przy sto so wa ne do współ pra cy z ter mo sta ta mi
Tech ni ka po mia ro wa „eco”

Dzia ła nie:
Za wo ry re gu la cyj no-równowa˝àce „Hy co con ETZ” wzgl. „Hy co -
con HTZ” fir my Oven trop sto so wa ne sà w wod nych in sta la cjach
cen tral ne go ogrze wa nia lub chłod ni czych w ce lu hy drau licz ne go
zrów no wa ̋ e nia in sta la cji i re gu la cji jej wy daj no Êci po skom ple to -
wa niu z na p´ da mi ter mo sta tycz ny mi lub elek trycz ny mi.
Wy rów ny wa nie ci Ênieƒ dys po zy cyj nych od by wa si´ z po mo cà
na staw wst´p nych.
Wy ma ga ne war to Êci na staw wst´p nych na le ̋ y przyj mo waç
na pod sta wie wy kre sów za le˝ no Êci stra ty ci Ênie nia od stru mie -
nia ob j´ to Êci. Na sta wa wst´p na za po mo cà klu czy na staw czych
(„Hy co con ETZ” – nr kat. 118 39 61, „Hy co con HTZ” – nr
kat. 106 85 85). 
Za wo ry po sia da jà dwa króç ce, do któ rych mo˝ na pod łà czyç
przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy z przy łà czem do w´ ̋ a lub
igły po mia ro we do po mia ru ró˝ ni cy ci Ênieƒ. 
Za wo ry mo˝ na in sta lo waç za rów no na za si la niu jak i na po wro -
cie. Przed za mon to wa niem do kład nie prze płu kaç in sta la cj´. Za -
le ca si´ za sto so wa nie fil trów siat ko wych fir my Oven trop. 
Wy kre sy za le˝ no Êci stra ty ci Ênie nia od stru mie nia ob j´ to Êci obo -
wià zu jà pod wa run kiem za cho wa nia zgod no Êci kie run ku prze -
pły wu ze zwro tem strzał ki na kor pu sie za wo ru. 
W in sta la cjach chłod ni czych, np. z mie sza ni nà wo dy i gli ko lu,
na le ̋ y do od czy ta nych wy ni ków za sto so waç współ czyn ni ki po -
praw ko we. U˝y wa jàc mier ni ka kom pu te ro we go „OV-DMC 2”
(me to da współ czyn ni ków kv) na le ̋ y uwzgl´d niç pro cen to we
st´ ̋ e nie mie sza ni ny gli ko lu. Prze li cze nia do ko nu je kom pu ter.
Dzi´ ki uni wer sal ne mu gwin to wi przy łà cza si łow ni ka (M 30 x 1,5)
ist nie je mo˝ li woÊç ter mo sta ty za cji (np. z u˝y ciem ter mo sta tu
„Uni XH”) lub prze zbro je nia za po mo cà elek tro ter micz ne go
wzgl. elek tro mo to rycz ne go na p´ du na staw cze go. Mo˝ na rów -
nie˝ za sto so waç na p´ dy na staw cze sys te mu EIB/LON.
Za wór „Hy co con HTZ” mo ̋ e byç prze zbro jo ny (bez opró˝ nia nia
in sta la cji) na re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ.

Dia gra my prze pły wu i parametry hydrauliczne dla za wo rów
„Hy co con ETZ” DN 15 – DN 25 (kvs 0.9)
z wkład kà za wo ro wà ty po sze re gu AV6

Wszystkie wykonania i Êrednice, odchyłka regulacji 1K

Nastawa wst´pna

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[m
ba
r]

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[P
as
ca
l]

Przepływ qm [kg/h]

Wszystkie wykonania i Êrednice, odchyłka regulacji 2K

Wszystkie wykonania i Êrednice, wartoÊci kvs

Parametry hydrauliczne (kvs 0,9)

Nastawa wst´pna
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Nastawa wst´pna
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Nastawa wst´pna

WartoÊç kv przy
odchyłce regulacji 1K

WartoÊç kv przy
odchyłce regulacji 1,5 K

WartoÊç kv przy
odchyłce regulacji 2 K

kvs
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Za wo ry re gu la cyj no-równowa˝àce „Hy co con ETZ”, „Hy co con
HTZ” z gwin tem we wn´trz nym wg EN
Opis:
Za wo ry re gu la cyj no-równowa˝àce PN 16 z gwin tem we wn´trz nym wg
DIN EN 10226, do in sta la cji cen tral ne go ogrze wa nia lub chłod ni -
czych. Z na sta wà wst´p nà; gło wi ca z mo sià dzu, kor pus z mo sià dzu
od por ne go na od cyn ko wa nie (Ms -EZB), wrze cio no z po dwój nym
uszczel nie niem ty pu o -ring (nie wy ma ga jà cym kon ser wa cji), wszyst kie
ele men ty funk cyj ne po stro nie po kr´ tła r´cz ne go, dwa zin te gro wa ne
za wor ki po mia ro wo -opró˝ nia jà ce z kap tur ka mi za my ka jà cy mi, mon -
ta˝ na za si la niu lub po wro cie.
max. tem pa 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 (1,6 MPa)
max. ró˝ ni ca ci Ênieƒ: „Hy co con ETZ”: 1 bar (0,1 MPa)

„Hy co con HTZ” (grzy bek od cià ̋ o ny ci Ênie nio -
wo):
DN 15 – DN 25: 5 bar (0,5 MPa)
DN 32: 3 bar (0,3 MPa)
DN 40: 2 bar (0,2 MPa)

Przy łà cze M 30 x 1,5 przy sto so wa ne do mon ta ̋ u ter mo sta tów np.
(„Uni XH”) lub na p´ dów na staw czych (np. elek tro mo to rycz ne go „Uni
EIB/LON”). Mo˝ li woÊç wymiany wkładki zaworowej (DN 15 – DN 25)
za po mo cà przy rzà du „De mo -Bloc”, bez opró˝ nia nia in sta la cji. 
Skok sku tecz nej re gu la cji: „Hy co con ETZ”: 2,5 mm

„Hy co con HTZ”:
DN 15 – DN 25: 3 mm
DN 32/DN 40: 4 mm

Ja ko osprz´t do st´p na jest do dat ko wa izo la cja – za sto so wa nie
w tem pe ra tu rach do 120 °C.
Za wo ry re gu la cyj no-równowa˝àce z gwin tem we wn´trz nym wg EN,
ze zin te gro wa ny mi za wor ka mi po mia ro wo -opró˝ nia jà cy mi (kap tur ki
za my ka jà ce na two rzy wo wej uwi´ zi).
„Hy co con ETZ”

kv dla kv dla Nr
Xp = 1K Xp = 2K kvs ka ta lo go wy

DN 15 1⁄2" 0,32 0,65 0,9 106 83 64
DN 20 3⁄4" 0,32 0,65 0,9 106 83 66
DN 25 1" 0,32 0,65 0,9 106 83 68
„Hy co con HTZ"
DN 15 1⁄2" 0,52 0,95 1,7 106 85 64
DN 20 3⁄4" 0,52 1,04 2,7 106 85 66
DN 25 1" 0,52 1,08 3,6 106 85 68
DN 32 11⁄4" 0,70 1,39 6,8 106 85 70
DN 40 1 1⁄2" 0,84 1,58 10,0 106 85 72

Osprz´t:
Przy rzàd na peł nia jà co -opró˝ nia jà cy 106 17 91

Za wo ry Hy co con ETZ” i „Hy co con HTZ” z gwin tem 
ze wn´trz nym i na kr´t ka mi złàcz ny mi 
Opis: 
Za wo ry re gu la cyj ne PN 16 z gwin tem ze wn´trz nym i na kr´t ka mi
do mo co wa nia koƒ có wek do spa wa nia, lu to wa nia i z gwin tem ze -
wn´trz nym, pła sko usz czel nia ne, nie przy sto so wa ne do in sta la cji pa ro -
wych. Z na sta wà wst´p nà; gło wi ca z mo sià dzu, kor pus z mo sià dzu
od por ne go na od cyn ko wa nie (Ms -EZB) (106 86 67 – kor pus z brà zu).
Wrze cio no z po dwój nym uszczel nie niem ty pu o -ring (nie wy ma ga jà -
cym kon ser wa cji), wszyst kie ele men ty funk cyj ne po stro nie po kr´ tła
r´cz ne go, dwa zin te gro wa ne za wor ki po mia ro wo -opró˝ nia jà ce z kap -
tur ka mi za my ka jà cy mi, mon ta˝ na za si la niu lub po wro cie. 
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. ró˝ ni ca ci Ênieƒ: „Hy co con ETZ”: 1 bar (0,1 MPa)

„Hy co con HTZ” (grzy bek od cià ̋ o ny ci Ênie nio -
wo):
DN 15 – DN 25: 5 bar (0,5 MPa)
DN 32: 3 ba ry (0,3 MPa)
DN 40: 2 ba ry (0,2 MPa)

Przy łà cze M 30 x 1,5 przy sto so wa ne do mon ta ̋ u ter mo sta tów (np.
„Uni XH”) lub na p´ dów na staw czych (np. elek tro mo to rycz ne go „Uni
EIB/LON”). Mo˝ li woÊç wymiany wkładki zaworowej (DN 15 – DN 25)
za po mo cà przy rzà du „De mo -Bloc”, bez opró˝ nia nia in sta la cji. 
Skok sku tecz nej re gu la cji: „Hy co con ETZ”: 2,2 mm

„Hy co con TM”:
DN 15 – DN 25: 3 mm
DN 32/DN 40: 4 mm

Ja ko osprz´t do st´p na jest do dat ko wa izo la cja – za sto so wa nie
w tem pe ra tu rach do 120°C (nie do ty czy 106 86 67). 
Za wo ry re gu la cyj ne z gwin tem ze wn´trz nym i na kr´t ka mi złàcz ny mi,
ze zin te gro wa ny mi za wor ka mi po mia ro wo -opró˝ nia jà cy mi (kap tur ki
za my ka jà ce na two rzy wo wej uwi´ zi)

„Hycocon ETZ“
kv dla kv dla Nr
Xp = 1K Xp = 2K kvs katalogowy 

DN 15  1⁄2" 0,32 0,65 0,9 106 84 64
DN 20  3⁄4" 0,32 0,65 0,9 106 84 66
DN 25  1" 0,32 0,65 0,9 106 84 68
„Hycocon HTZ“
DN 15  1⁄2" 0,52 0,95 1,7 106 86 64
DN 20  3⁄4" 0,52 1,04 2,7 106 86 66
DN 20  3⁄4" 0,63 1,30 5,0 106 86 67
DN 25  1" 0,52 1,08 3,6 106 86 68
DN 32  1 1⁄4" 0,70 1,39 6,8 106 86 70
DN 40  1 1⁄2" 0,84 1,58 10,0 106 86 72

Osprz´t:
Przyrzàd napełniajàco-opró˝niajàcy 106 17 91

Wy mia ry:

„Hycocon HTZ” DN 20  3/4", wartoÊç kvs 5,0,   nr kat. 106 86 67
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„Hycocon HTZ“ diagramy przepływu
DN 15 nr kat. 106 85 64/106 86 64
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DN 20 (kvs 2,7) nr kat. 106 85 66/106 86 66

Obroty

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[m
ba
r]

S
tr
at
a 
ci
Ên
ie
ni
a 
�D
p 
[P
as
ca
l]

Przepływ qm [kg/h]

DN 25 nr kat. 106 85 68/106 86 68

Obroty
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DN 40 nr kat. 106 85 72/106 86 72

DN (kvs 5,0) 20 nr kat. 106 86 67

Obroty
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Zestawy koƒcówek:
2 koƒcówki do spawania Nr katalogowy
do zaworu DN 15 106 05 92
do zaworu DN 20 106 05 93
do zaworu DN 25 106 05 94
do zaworu DN 32 106 05 95
do zaworu DN 40 106 05 96

2 koƒcówki do lutowania
15 mm do zaworu DN 15 106 1092
18 mm do zaworu DN 20 106 10 93
22 mm do zaworu DN 20 106 10 94
28 mm do zaworu DN 25 106 10 95
35 mm do zaworu DN 32 106 10 96
42 mm do zaworu DN 40 106 10 97

2 koƒcówki z gwintem zewn´trznym
R 1⁄2 do zaworu DN 15 106 14 92
R 3⁄4 do zaworu DN 20 106 14 93
R 1 do zaworu DN 25 106 14 94
R 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 14 95
R 1 1⁄2 do zaworu DN 40 106 14 96

2 koƒcówki z gwintem wewn´trznym
Rp 1⁄2 do zaworu DN 15 101 93 64
Rp 3⁄4 do zaworu DN 20 101 93 66
Rp 1 do zaworu DN 25 106 13 94
Rp 1 1⁄4 do zaworu DN 32 106 13 95

Wy mia ry:
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WartoÊci Zeta odniesione do wewn´trznej Êrednicy rury wg DIN
2440.

Typoszereg „A”

Typoszereg „F” (precyzyjna nastawa wst´pna)

Typoszereg „ADV 6” (podwójna funkcja i nastawa wst´pna)

Typoszereg „PTB”

Typoszereg „KTB” kvs = 1,0

Typoszereg „AZ” (do regulacji strefowej) kv = 1,1 dla
wszystkich Êrednic)

Wkładki zaworowe do zaworów „Hycocon”
Êrednice DN 15 – DN 25
(oprócz 106 86 67)

Âred-
nica

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

Âred-
nica

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

Ârednica
kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

Ârednica

Ârednica

Ârednica

Otwarty

Otwarty

Nr katalogowy
Typoszereg „A” 118 70 69

Typoszereg „F” 118 73 52

Typoszereg „ADV 6” 118 60 01

Typoszereg „PTB” P1 118 60 52

P2 118 60 53
P3 118 60 54

Typoszereg „KTB” 114 71 69
do wody lodowej

z gniazdem Niro 118 62 00
(szczególnie do instalacji parowych)

Typoszereg „AZ” 118 70 60

Specjalna wkładka zaworowa
stosowana przy zamienionym
zasilaniu i powrocie 118 70 70

Ogranicznik temperatury
powrotu 102 69 81
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Typoszereg „AV 6”

Âred-
nica

kv dla odchyłki Zeta dla odchyłki

Otwarty

Nr katalogowy
„Combi LR z kapturkiem 118 70 71
gwintowanym

dla „Hycocon ETZ” (typoszereg „AV 6”) 118 70 57

dla „Hycocon HTZ” 106 70 85
DN 15 – DN 25

dla „Hycocon VTZ/VPZ” 106 70 65
i „Hycocon ATZ/APZ”
DN 15 – DN 25

DN 32 i DN 40
dla „Hycocon VTZ/VPZ” i „Hycocon HTZ”
DN 32 106 70 66
DN 40 106 70 67

dla „Hycocon ATZ/APZ”
DN 32 106 70 68
DN 40 106 70 69

Wkładka pomiarowo-
opró˝niajàca
DN 15 – DN 40 106 17 90

ZaÊlepka 106 17 98
DN 15 – DN 40
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Izo la cja:
1. Typ l – za sto so wa nie w in sta la cjach do 80°C.
Ten typ izo la cji ze sty ro pia nu (EPS) słu ̋ y jed no cze Ênie ja ko
opa ko wa nie i jest do łà cza ny wraz z obej mà za ci sko wà
do ka˝ de go za wo ru równowa˝àcego, re gu la cyj no -rów no wa -
˝à ce go wzgl. za wo ru od ci na jà ce go. Łu pi na nie ogra ni cza do -
st´ pu do po kr´ tła i ska li.

2. Typ II (nr kat. 106 17 71-75) – za sto so wa nie w in sta la cjach
do 120°C.
Wy so ko war to Êcio wa izo la cja z po li ure ta nu (PUR) do za ku pie -
nia od dziel nie, ja ko do dat ko wy osprz´t, skła da jà ca si´
z dwóch cz´ Êci po łà czo nych obej mà za ci sko wà (wy mia ry jak
Typ l). Łu pi na nie ogra ni cza do st´ pu do po kr´ tła i ska li.

3. Typ III (nr kat. 106 17 81-85) – do an ty dy fu zyj nej izo la cji in sta -
la cji chłod ni czych w po łà cze niu z Ty pem l lub II. Ten typ izo la -
cji skła da si´ z dwóch łu pin z po li sty ro lu (PS), kon struk cyj nie
przy sto so wa nych do łà cze nia z Ty pem I lub II. W tym roz wià -
za niu po kr´ tło i ska la sà za izo lo wa ne. W ce lu po lep sze nia izo -
la cji mo˝ na za sto so waç mi´ dzy po łów ka mi Êro dek uszczel nia -
jà cy.

Izo la cje nie mo gà byç sto so wa ne do art. nr 106 86 67.

Współ czyn ni ki po praw ko we dla mie sza nin
wo dy z gli ko lem:
W ra zie do da nia do czynnika Êrod ków słu ̋ à -
cych do ochro ny przed za ma rza niem na le ̋ y
od czy ta nà z wy kre su war toÊç stra ty ci Ênie nia
po mno ̋ yç przez współ czyn nik po praw ko wy
z wy kre sów obok.
Przy za sto so wa niu kom pu te ra po mia ro we go
„OV-DMC 2” współ czyn nik po praw ko wy f prze -
li czo ny zo sta nie przez pro gram. Na le ̋ y przy -
jàç war toÊç tem pe ra tu ry mie sza ni ny wo dy
z gli ko lem i zde kre to waç w kom pu te rze po -
mia ro wym pro cen to wy udział gli ko lu.

Pomiary i równowa˝enie
Przyrzàd „OV-DMC 2” do pomiaru przepływu (z pami´cià i
mikroprocesorem).

Funk cje przy rzà du:
– wska za nie war to Êci prze pły wu (m3/h, l/s, l/min, l/h, gal/min)
– po miar ró˝ ni cy ci Ênieƒ (mbar, kPa, PSI)
– po miar tem pe ra tu ry (°C lub °F)
– na sta wa wst´p na: ob li cze nie na pod sta wie zmie rzo ne go spad -
ku ci Ênie nia i za de kre to wa nych prze pły wu i Êred ni cy
W pa mi´ ci przy rzà du prze cho wy wa ne sà cha rak te ry sty ki wszyst -
kich za wo rów rów no wa ̋ à cych Oven trop DN 10 – DN 300.
Przy po mia rach na za wo rach in nych pro du cen tów mo˝ na wpro -
wa dziç od po wied nià war toÊç kv.

(Wska zów ki prak tycz ne do ty czà ce u˝y cia kom pu te ra po mia ro -
we go „OV-DMC 2” mo˝ na zna leêç w od dziel nej in struk cji ob słu -
gi).

Sys tem po mia ro wy „OV-DMPC”
skła da si´ z prze twor ni ka ró˝ ni cy ci Ênieƒ „DMPC-Sen sor” ze złà -
cze USB i opro gra mo wa nia. Złà cze po zwa la na po łà cze nie go
z kom pu te rem prze no Ênym (kom pu ter nie jest cz´ Êcià skła do wà
ze sta wu).
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