Zawory równowa˝àce:
„Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
Dane techniczne

Nazwa:
nowa
stara
„Hydrocontrol VFC”
„Hydrocontrol F”
„Hydrocontrol VFR”
„Hydrocontrol FR”
„Hydrocontrol VFN”
„Hydrocontrol FS”
Zastosowanie:
Zawory równowa˝àce „Hydrocontrol VFC/VFR/VFN” montuje si´ w instalacjach grzewczych lub chłodniczych w celu wyrównania oporów
hydraulicznych w poszczególnych gał´ziach instalacji.
Zawory równowa˝àce z bràzu „Hydrocontrol VFR” stosowane sà
dodatkowo do zimnej wody słonej (max. do 30 °C) i do wody u˝ytkowej.
Zawory mogà byç montowane na rurociàgach zasilajàcych lub powrotnych.
W trakcie monta˝u nale˝y zwróciç uwag´ na zgodnoÊç kierunku przepływu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu oraz na to, aby prosty
odcinek rury przed zaworem miał długoÊç odpowiadajàcà trzem jej
Êrednicom L = 3 x Ø, a za zaworem – dwóm Êrednicom L = 2 x Ø.
Zalety:
– łatwy monta˝ i obsługa zaworów dzi´ki usytuowaniu wszystkich elementów funkcyjnych po jednej stronie zaworu,
– jeden zawór o 5-ciu funkcjach: nastawa wst´pna, pomiar, odcinanie,
napełnianie i opró˝nianie (wymagany dodatkowy osprz´t),
– niski opór hydrauliczny dzi´ki skoÊnemu uło˝eniu wrzeciona,
– odczytywalna w ka˝dym poło˝eniu pokr´tła, bezstopniowa nastawa
wst´pna; spadek ciÊnienia i przepływ dokładnie sprawdzalne dzi´ki
króçcom pomiarowym,
– połàczenia zaworu opró˝niajàco-napełniajàcego (F+E) i króçca pomiarowego z kadłubem zaworu równowa˝àcego uszczelnione sà
oringiem (wszelkie dodatkowe uszczelnienia sà zb´dne),
– dzi´ki chronionemu patentem układowi kanałów pomiarowych (jeden z kanałów poprowadzony jest wokół wkładki zaworu) zmierzona wartoÊç ró˝nicy ciÊnieƒ odpowiada z du˝à dokładnoÊcià prawdziwej jej wartoÊci.
Zawory równowa˝àce „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego
(DN 20 – DN 350), „Hydrocontrol VFR” z bràzu (DN 50 – DN 200) oraz
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego (DN 65 – DN 300) umo˝liwiajà hydrauliczne równowa˝enie instalacji zgodnie z obowiàzujàcymi
wymaganiami.
Działanie:
Wyrównanie oporów realizuje si´ dzi´ki odtwarzalnej nastawie wst´pnej zaworu.
Wyliczone nat´˝enie przepływu wzgl. spadek ciÊnienia mogà byç precyzyjnie ustawione w ka˝dym obiegu instalacji.
Wymaganà wartoÊç nastawy wst´pnej mo˝na okreÊliç z wykresów podajàcych zale˝noÊç mi´dzy stratà (spadkiem) ciÊnienia a strumieniem
obj´toÊci przepływu. Wszystkie wartoÊci poÊrednie mo˝na nastawiaç
w sposób bezstopniowy.
Aktualne ustawienie nastawy mo˝na odczytaç na dwóch skalach (skala wzdłu˝na dla nastawy zgrubnej i skala obwodowa – dla nastawy dokładnej – patrz rysunki „Nastawa wst´pna”).
Ustawiona wartoÊç nastawy wst´pnej jest odtwarzalna. W tym celu zawór nale˝y odkr´ciç w lewo do oporu.
Wykresy podajàce zale˝noÊç mi´dzy stratà ciÊnienia a strumieniem
obj´toÊci przepływu obowiàzujà przy monta˝u zaworów zarówno w rurociàgach zasilajàcych jak i powrotnych, pod warunkiem, ˝e kierunek
przepływu wody przez zawór zgodny jest ze strzałkà na kadłubie zaworu.
Zawory równowa˝àce Oventrop posiadajà dwa otwory przyłàczeniowe, do których wkr´cone sà króçce pomiarowe słu˝àce do pomiaru
ró˝nicy ciÊnieƒ (zamontowane fabrycznie).
Monta˝, transport i składowanie:
Uwaga:
– chroniç zawór przed uderzeniami, wstrzàsami czy wibracjami itp.
– wystajàce elementy urzàdzenia (takie jak pokr´tła, zaworki pomiarowe) nie mogà byç u˝ywane do przenoszenia jakichkolwiek obcià˝eƒ
zewn´trznych (np. do zawieszania na nich ci´˝kich przedmiotów)
– do transportu u˝ywaç odpowiednich do tego Êrodków
– składowaç w temperaturze od -20 °C do +60 °C

Zawór równowa˝àcy „Hydrocontrol VFC” DN 65

Zawór równowa˝àcy „Hydrocontrol VFR” DN 65

Pompa

Schemat
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
Zawory równowa˝àce DN 20 – DN 50
Technika pomiarowa „classic”

Wymiary:

Opis techniczny:
Zawory równowa˝àce Oventrop z bezstopniowà, widocznà, zabezpieczonà przed przypadkowà zmianà nastawà wst´pnà.
DługoÊç korpusu wg DIN EN 558-1, szereg 1 (wg ISO 5752, seria 1).
Wszystkie elementy funkcyjne usytuowane po stronie pokr´tła, mo˝liwoÊç zamiany króçców pomiarowych na kurki napełniajàco-opró˝niajàce.
„Hydrocontrol VFC”
„Hydrocontrol VFR”
PN 16
PN 6
ANSI 150
PN 16
Ârednica
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
DN 20
106 26 46
106 26 76
106 29 46
DN 25
106 26 47
106 26 77
106 29 47
DN 32
106 26 48
106 26 78
106 29 48
DN 40
106 26 49
106 26 79
106 29 49
DN 50
106 26 50
106 26 80
106 29 50
106 23 50
„Hydrocontrol VFC”
PN 16, od -10 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie
kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16).
PN 6, od -10 do 150 °C. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2.
PN 6 (wg ISO 7005-2, PN 6).
ANSI 150, od -10 do 150 °C. Otworowanie kołnierzy wg ANSI 150.
Korpus zaworu z ˝eliwa szarego (GG25, EN-GJL-250 wg DIN
EN 1561), głowica, wrzeciono i grzybek z bràzu lub mosiàdzu odpornego na odcynkowanie, grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem
z EPDM. Zawory posiadajà certyfikat typu dopuszczajàcy zastosowanie na statkach (PN 16 i ANSI 150).
„Hydrocontrol VFR”
PN 16, od -20 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie
kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16). Korpus
zaworu, głowica i grzybek z bràzu, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji
uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM. Zawory posiadajà certyfikat typu dopuszczajàcy zastosowanie na statkach.
Nastawa wst´pna zaworów DN 20 – DN 50:
1. ˚àdanà wartoÊç nastawy wst´pnej ustawiç poprzez obracanie pokr´tłem zaworu.
a) aktualnà wartoÊç nastawy wst´pnej podstawowej wskazuje poło˝enie strzałki – znacznika wobec podziałki podłu˝nej. Jedna działka tej
podziałki odpowiada jednemu obrotowi pokr´tła.
b) w okienku plastikowej osłonki podziałki obwodowej widoczna jest
cyfra odpowiadajàca dziesi´tnej cz´Êci stopnia nastawy podstawowej. Jedna działka podziałki obwodowej odpowiada 1/10-tnej obrotu
pokr´tła zaworu.
2. Zablokowaç ustawionà wartoÊç nastawy wst´pnej poprzez wkr´cenie do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wewn´trznego
trzpienia nastawczego. Nale˝y do tego celu u˝yç dłu˝szego ramienia
klucza imbusowego 3 mm.
Orientacja podziałek nastawy:
Odpowiednio do miejsca zabudowy zaworu mo˝na zmieniç (dla ułatwienia odczytu) poło˝enie podziałki. W tym celu nale˝y zamknàç zawór („0” na obu podziałkach). Zdjàç zaÊlepk´, wykr´ciç Êrub´ mocujàcà i lekkim szarpni´ciem Êciàgnàç pokr´tło z głowicy zaworu.
Nie zmieniajàc nastawy („0”, „0”) obróciç pokr´tło do poło˝enia,
w którym okienko podziałki obwodowej jest dobrze widoczne. Wsunàç pokr´tło do oporu na trzpieƒ zaworu i dokr´ciç Êrubà. Wcisnàç
zaÊlepk´.

Pokr´tło r´czne

Znacznik

Znacznik

Pokr´tło
r´czne

Zabezpieczenie nastawy wst´pnej:
Przy wciÊni´tej zaÊlepce przeło˝yç drut plombujàcy przez otworek
w pokr´tle r´cznym i zaplombowaç.
Blokowanie pokr´tła r´cznego:
Pokr´tło r´czne mo˝e byç zablokowane na ka˝dym wskazywanym
stopniu nastawy (1/10 wskazania). Blokady mo˝na dokonaç zast´pujàc zaÊlepk´ czarnà zaÊlepkà czerwonà (załàczonà do opakowania).
Blokada mo˝e byç dodatkowo zabezpieczona przez zaplombowanie.
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Klucz imbusowy (SW 3)

Âruba

Otwór na
drut plomby
Nastawa precyzyjna na
podziałce obwodowej
Nastawa podstawowa na
podziałce podłu˝nej

ZaÊlepka

Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
Zawory równowa˝àce DN 65 – DN 150
Technika pomiarowa „classic”

Wymiary:

Opis techniczny:
Zawór równowa˝àcy Oventrop z bezstopniowà, widocznà, zabezpieczonà
przed przypadkowà zmianà nastawà wst´pnà.
DługoÊç korpusu wg DIN EN 558-1, szereg 1 (wg ISO 5752, seria 1)
Wszystkie elementy funkcyjne usytuowane po stronie pokr´tła, mo˝liwoÊç
zamiany króçców pomiarowych na kurki napełniajàco-opró˝niajàce.
„Hydrocontrol VFC”
„Hydro„Hydrocontrol VFR” control VFN”
Ârednica
PN 16
PN 6
ANSI 150
PN 16
PN 25
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
DN 65
106 26 51 106 26 81 106 29 51
106 23 51
106 24 51
DN 80
106 26 52 106 26 82 106 29 52
106 23 52
106 24 52
DN 100
106 26 53 106 26 83 106 29 53
106 23 53
106 24 53
DN 125
106 26 54 106 26 84 106 29 54
106 23 54
106 24 54
DN 150
106 26 55 106 26 85 106 29 55
106 23 55
106 24 55
„Hydrocontrol VFC”
PN 16, od -10 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16).
PN 6, od -10 do 150 °C. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2,
PN 6 (wg ISO 7005-2, PN 6).
ANSI 150, od -10 do 150 °C. Otworowanie kołnierzy wg ANSI 150. Korpus
zaworu z ˝eliwa szarego (GG25, EN-GJL-250 wg DIN EN 1561), głowica,
wrzeciono i grzybek z bràzu lub mosiàdzu odpornego na odcynkowanie,
grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM.
„Hydrocontrol VFR”
PN 16, od -20 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16).
Korpus zaworu, głowica i grzybek z bràzu, wrzeciono ze stali nierdzewnej,
grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM.
„Hydrocontrol VFN”
PN 25, od -20 do 150 °C. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 25
(wg ISO 7005-2, PN 25).
Korpus zaworu z ˝eliwa sferoidalnego (GGG 50/EN-GJS-500-7 DIN
EN 1563), głowica i grzybek z bràzu, wrzeciono z mosiàdzu odpornego
na odcynkowanie. Grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce
konserwacji uszczelnienie wrzeciona poprzez podwójny oring z EPDM.

Szczelina na drut plomby
ZaÊlepka

Nastawa wst´pna zaworów DN 65 – DN 150:
1. ˚àdanà wartoÊç nastawy wst´pnej ustawiç poprzez obracanie pokr´tłem zaworu.
a) aktualnà wartoÊç nastawy wst´pnej podstawowej wskazuje poło˝enie
strzałki – znacznika wobec podziałki podłu˝nej. Jedna działka tej podziałki odpowiada jednemu obrotowi pokr´tła.
b) w okienku plastikowej osłonki podziałki obwodowej widoczna jest cyfra
odpowiadajàca dziesi´tnej cz´Êci stopnia nastawy podstawowej. Jedna działka podziałki obwodowej odpowiada 1/10-tnej obrotu pokr´tła
zaworu.
2. Zablokowaç ustawionà wartoÊç nastawy wst´pnej poprzez wkr´cenie
do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) wewn´trznego trzpienia nastawczego. Nale˝y do tego celu u˝yç dłu˝szego ramienia klucza
imbusowego 4 mm.
Orientacja podziałek nastawy:
Odpowiednio do sposobu zabudowy zaworu mo˝na zmieniç (dla ułatwienia odczytu) poło˝enie podziałki. W tym celu nale˝y zamknàç zawór („0”
na obu podziałkach). Zdjàç zaÊlepk´, wykr´ciç Êrub´ mocujàcà i lekkim
szarpni´ciem Êciàgnàç pokr´tło z głowicy zaworu.
Nie zmieniajàc nastawy („0”, „0”) obróciç pokr´tło do poło˝enia, w którym
dobrze widoczne jest okienko podziałki obwodowej. Wsunàç pokr´tło
do oporu na trzpieƒ zaworu i dokr´ciç Êrubà. Wcisnàç zaÊlepk´.

Âruba cylindryczna
Otwór na drut plomby

Pokr´tło

Nastawa precyzyjna na
podziałce obwodowej
Znacznik
Nastawa podstawowa na
podziałce podłu˝nej
Znacznik

Plomba

Zabezpieczenie nastawy wst´pnej:
Przy wciÊni´tej zaÊlepce przeło˝yç drut plombujàcy przez otworek w pokr´tle r´cznym i zaplombowaç.
Zablokowanie pokr´tła r´cznego:
Pokr´tło r´czne mo˝e byç zablokowane na ka˝dym wskazywanym stopniu nastawy (1/10 wskazania). Załàczony klips blokujàcy wsunàç do oporu pomi´dzy ˝ebra prowadzàce pokr´tła, poni˝ej otworu na drut plomby,
zgodnie z kierunkiem zaznaczonym na rysunku obok. Przeciàgnàç drut
plomby przez otworki w klipsie i w pokr´tle, naciàgnàç i zaplombowaç.

Klips
˚ebra prowadzàce
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
Zawory równowa˝àce DN 200 – DN 400
Technika pomiarowa „classic”
Opis techniczny:
Zawory równowa˝àce firmy Oventrop z bezstopniowà, widocznà, zabezpieczonà przed przypadkowà zmianà nastawà wst´pnà.
DługoÊç korpusu wg DIN EN 558-1, szereg 1 (wg ISO 5752, seria 1).
Wszystkie elementy funkcyjne usytuowane po stronie pokr´tła, mo˝liwoÊç zamiany króçców pomiarowych na kurki napełniajàco-opró˝niajàce.
„Hydrocontrol VFC”
„Hydro„Hydrocontrol VFR” control VFN”
Ârednica
PN 16
PN 6
ANSI 150
PN 16
PN 25
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
Nr kat.
DN 200
106 26 56 106 26 86 106 29 56
106 23 56
106 24 56
DN 250
106 26 57
106 29 57
106 24 57
DN 300
106 26 58
106 29 58
106 24 58
DN 350
106 26 59
DN 400
106 26 60
„Hydrocontrol VFC”
PN 16, od -10 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie
kołnierze wg DIN EN 1092-2,
PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16).
PN 6, od -10 do 150 °C. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2,
PN 6 (wg ISO 7005-2, PN 6).
ANSI 150, od -10 do 150 °C. Otworowanie kołnierzy wg ANSI 150.
Korpusy zaworów: DN 200 do DN 300 z ˝eliwa szarego GG25 (ENGJL-250 wg DIN EN 1561), DN 350 i DN 400 z ˝eliwa sferoidalnego
GGG50 (EN-GJS-500-7 wg DIN EN 1563), głowice: DN 200
do DN 300 z ˝eliwa sferoidalnego GGG40 (EN-GJL-400-15 wg DIN
EN 1563), DN 350 i DN 400 z ˝eliwa sferoidalnego GGG50 (EN-GJS500-7 wg DIN EN 1563), grzybek z bràzu, wrzeciono z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie, grzybek z uszczelnieniem z PTFE wzgl.
EPDM. Niewymagajàce konserwacji uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM.
„Hydrocontrol VFR”
PN 16, od -20 do 150 °C, PN 20 w instalacji wody zimnej. Obustronnie
kołnierze wg DIN EN 1092-2, PN 16 (wg ISO 7005-2, PN 16)
Korpus, głowica i grzybek z bràzu, wrzeciono ze stali nierdzewnej.
Grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji
uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM.
Zawory posiadajà certyfikat typu dopuszczajàcy stosowanie na statkach.
„Hydrocontrol VFN”
PN 25, -20 do 150 °C. Obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2,
PN 25 (wg ISO 7005-2, PN 25)
Korpus z ˝eliwa sferoidalnego (GGG 50/EN-GJS-500-7 DIN EN 1563),
głowica z ˝eliwa sferoidalnego (GGG 40/EN-GJS-400-15 DIN
EN 1563), grzybek z bràzu, wrzeciono z mosiàdzu odpornego na odcynkowanie. Grzybek z uszczelnieniem z PTFE. Niewymagajàce konserwacji uszczelnienie wrzeciona podwójnym oringiem z EPDM.

Wymiary:

Nastaw zgrubna

Nastawa precyzyjna

ZaÊlepka
Pokr´tło

Nastawa wst´pna zaworów DN 200 – DN 400:
1. Ustawiç wartoÊç nastawy poprzez obracanie pokr´tłem r´cznym.
a) Pełnych 12 obrotów pokr´tła (nastawa zgrubna) jest ilustrowanych
liczbà widocznà w zewn´trznym okienku nastaw.
b) Podziałka nastawy precyzyjnej widoczna w okienku wewn´trznym
(bli˝szym osi wrzeciona) odpowiada 1/10 obrotu.
2. Zdjàç zaÊlepk´ maskujàcà umieszczonà w pokr´tle r´cznym. ZaÊlepk´ wypchnàç za pomocà Êrubokr´ta wło˝onego w otwór zaÊlepki.
3. Wkr´ciç do oporu (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) trzpieƒ
nastawczy poło˝ony wewnàtrz wrzeciona. Do tego celu nale˝y
u˝yç Êrubokr´ta nr 10.
4. Wcisnàç zaÊlepk´.
Plomba

Zabezpieczenie nastawy wst´pnej:
Przy wciÊni´tej zaÊlepce przeło˝yç drut plombujàcy przez otworek
w pokr´tle r´cznym i zaplombowaç.
Zablokowanie pokr´tła r´cznego:
Pokr´tło r´czne mo˝e byç zablokowane na ka˝dym wskazywanym
stopniu nastawy (1/10 wskazania). W celu zablokowania nale˝y wymieniç zaÊlepk´ fabrycznà na załàczonà do zaworu zaÊlepk´ blokujàcà. Przeciàgnàç drut plomby przez otwory w klipsie i w pokr´tle, naciàgnàç i zaplombowaç.
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 20

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
*Nale˝y unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1, patrz krzywa tolerancji na stronie 3.5-7.
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (21mm).

DN 25

Nastawa wst´pna
Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Przepływ qm [kg/h]
*Nale˝y unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1, patrz krzywa tolerancji na stronie 3.5-7.

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (24,8 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 32

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
*Nale˝y unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1, patrz krzywa tolerancji na stronie 3.5-7.
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (32,8 mm).

DN 40

Nastawa wst´pna
Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Przepływ qm [kg/h]
*Nale˝y unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1, patrz krzywa tolerancji na stronie 3.5-7.

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (41,8 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 50
Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

* Nale˝y unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1, patrz krzywa tolerancji poni˝ej
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (53 mm).

Błàd [%]

Tolerancja przepływu w zale˝noÊci od nastawy wst´pnej dla zaworów 106 01/26 00, DN 10 do DN 50

Nastawa wst´pna
– – – – – – – unikaç nastaw wst´pnych mniejszych od 1
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 65

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (70,3 mm).

DN 80

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (82,5 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 100

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (100,8 mm).

DN 125
Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (125 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 150

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (150 mm).

Błàd [%]

Tolerancja przepływu w zale˝noÊci od nastawy wst´pnej dla zaworów DN 65 do DN 150

Nastawa wst´pna
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 200

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]
WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (207,3 mm).

DN 250

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (254,4 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 300

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (300 mm).

Błàd [%]

Tolerancja przepływu w zale˝noÊci od nastawy wst´pnej dla zaworów DN 200 do DN 300

Nastawa wst´pna
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 350

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (350 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
DN 400

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Obroty

WartoÊç
kv

WartoÊç
zeta

Strata ciÊnienia Dp [Pascal]

Strata ciÊnienia Dp [mbar]

Nastawa wst´pna

Przepływ qm [kg/h]

WartoÊci zeta odnoszà si´ do wewn´trznej Êrednicy rury – Ø wg DIN EN 10 220 (400 mm).
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Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25

Błàd [%]

Tolerancja przepływu w zale˝noÊci od nastawy wst´pnej dla zaworów DN 350 do DN 400

Nastawa wst´pna

Łupiny izolacyjne DN 20 – DN 150

DN 20 – DN 50

Opis:
Łupiny izolacyjne z pianki poliuretanowej nie zawierajàcej
FCKW, zabezpieczone powłokà tworzywowà o gruboÊci ok. 1,5
mm.
Komplet składa si´ z dwóch łupin izolacyjnych i dwóch opasek
Êciàgajàcych.
Do instalacji grzewczych i chłodniczych.
Klasa budowlana B2 wg DIN 4102.
Temperatura robocza ts: -20 °C do +130 °C.
Ârednica
DN 20
DN 25
DN 32
DN 40
DN 50
DN 65
DN 80
DN 100
DN 125
DN 150

Nr katalogowy
106 25 81
106 25 82
106 25 83
106 25 84
106 25 85
106 25 86
106 25 87
106 25 88
106 25 89
106 25 90

Osprz´t dodatkowy zaworów DN 20 – DN 400:
Zestaw 1 = 1 kurek napełniajàco-opró˝niajàcy
Adapter pomiarowy
Przedłu˝ka do monta˝u osprz´tu (80 mm)
Przedłu˝ka do monta˝u osprz´tu (40 mm)
Przedłu˝ka wrzeciona (DN 20 do DN 50, 35 mm)
Przedłu˝ka wrzeciona (DN 65 do DN 150, 35 mm)
Zestaw plombujàcy (10 szt.) (DN 20 do DN 50)
Zestaw blokujàcy (1 szt.) (DN 20 do DN 50)

DN 65 – DN 50

106 01 91
106 02 98
106 02 95
168 82 95
168 82 96
168 82 97
108 90 91
106 01 80
Nr artykułu

15

5 °C
1.3

20 °C

1.2

35 °C
50 °C

1.1
65 °C
80 °C

1.0

5 °C 20 °C
1.3
35 °C
1.2
50 °C
1.1

65 °C

1.0

80 °C

0.9

0.9

0.8

Współczynnik poprawkowy f

Współczynniki poprawkowe dla mieszanin wody z glikolem:
W razie dodania do wody grzewczej Êrodków ochrony przed zamarzaniem wskazanà na wykresie wartoÊç straty ciÊnienia nale˝y pomno˝yç przez współczynnik poprawkowy f.

Współczynnik poprawkowy f

Zawory równowa˝àce: „Hydrocontrol VFC” z ˝eliwa szarego, PN 16,
„Hydrocontrol VFR” z bràzu, PN 16,
„Hydrocontrol VFN” z ˝eliwa sferoidalnego, PN 25
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Wagowy udział etylenglikolu [%]
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Wagowy udział propylenglikolu [%]

Pomiar i równowa˝enie
„OV-DMC 2” – komputerowy miernik ró˝nicy ciÊnieƒ z pami´cià
i mikroprocesorem
funkcje przyrzàdu:
– wskazania wartoÊci przepływu (l/s, m3/h lub gal/min.)
– pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ (mbar, Pa lub kPa)
– pomiar temperatury (°C lub °F)
– nastawa wst´pna. Dobór nastawy na podstawie zmierzonego
spadku ciÊnienia i zadekretowanych przepływu i Êrednicy zaworu.
W pami´ci przyrzàdu zachowywane sà charakterystyki wszystkich
zaworów równowa˝àcych Oventrop.
Po pomiarach na zaworach innych producentów mo˝na wprowadziç
odpowiednie wartoÊci współczynników kv.
Wskazówki praktyczne dotyczàce u˝ycia komputera pomiarowego
„OV-DMC 2” mo˝na znaleêç w oddzielnej instrukcji obsługi.
Zestaw pomiarowy „OV-DMPC”
składa si´ z przetwornika ró˝nicy ciÊnieƒ „DMPC-Sensor” ze złàczem USB i oprogramowania. Złàcze USB pozwala na połàczenie
go z komputerem przenoÊnym (komputer nie jest cz´Êcià składowà
zestawu).

Miernik ró˝nicy ciÊnieƒ „OV-DMC 2” nr kat. 106 91 77 z zaworem
„Hydrocontrol VFC/VFR/VFN”

Producent zastrzega sobie prawo wprowadzania
zmian technicznych bez wczeÊniejszego uprzedzenia.
Grupa produktów 3
Wydanie 11/2012
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