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Grzejnikowe zawory regulacyjne ze wstępną
regulacją za pomocą podwójnego grzybka

Arkusz znormalizowany

6823/6824

Wydanie 0999

Numer art. Wykonanie DN R L H
max h Nr

zamówienia

6823 figura prosta
model standardowy

25 1" 129 83 – 1 6823 73

32 1 1/4" 155 117 – 1 6823 74

6823 F model stopowy 25 1" 129 115 – 1 6823 86

6824 figura kątowa
model standardowy

25 1" 76 73 34 1 6824 73

32 1 1/4" 90 102 41 1 6824 74

6824 F model stopowy 25 1" 76 100 41 1 6824 86

Wymiary montażowe 
w mm

Modele standardowe z mufą gwintowana, niklowane przyłącze stożkowe 90°.

6823 1" – 1 1/4" figura prosta
6824 1" – 1 1/4" figura kątowa
6823 F 1" model stopowy (wykonanie urzędowe) z kołpakiem blokującym,
  figura prosta
6824 F 1" figura kątowa

Wykonania

6823 3/8" – 3/4" HERZ-AS-T-90 model uniwersalny, figura prosta   
6824 3/8" – 3/4" figura kątowa
6823 F 3/8" – 3/4" HERZ-AS-T-90 model stopowy, figura prosta
6824 F 3/8" – 3/4" figura kątowa

Dla tych wersji przewidziany jest odrębny arkusz znormalizowany

Dalsze wykonania
3/8"-3/4"

Maksymalna temperatura robocza 120°C
Maksymalne ciśnienie robocze 10 bar

Jakość wody grzejnej zgodna z PN-93/C-04607 i ÖNORM H 9195

Dane eksploatacyjne

Instalacje ogrzewania wodnego, gdzie szczególne znaczenie ma dokładne wyregulowanie
i bardzo oszczędna eksploatacja. Montaż w instalacjach klimatyzacyjnych do dokładnego
wyregulowania chłodnic i nagrzewnic, przydatne także, jako zawory regulacyjne na pionach

Zakres stosowania

Zmiany zastrzeżone w miarę postępu 
technicznego.

Przyłącze do rur stalowych 6209 z uszczelnieniem stożkowym w komplecie. Przyłącze grzejnikowe

Wstępna regulacja odbywa się za pomocą wysuwanego grzybka dławiącego i pozwala na zdławienie 
przepływu do ok. 1% przy czym zawsze jest do dyspozycji pełny skok głównego trzpienia. Do dokonania 
wstępnej regulacji niezbędny jest klucz nastawczy nr 6600 (niebieski trzonek).

Wewnętrzny grzybek dławiący jest przestawiany za pomocą trzpienia wstępnej regulacji. Jest on 
przyłączony do trzpienia przegubowo, aby uniknąć niepożądanej zmiany przepływu wskutek 
oddziaływania ciał obcych.

Wstępna regulacja

1. Zdjąć pokrętło.
2. Trzonek klucza nastawczego wprowadzić do głównego trzpienia regulacyjnego i tulejkę 
 pomiarową docisnąć do jego powierzchni czołowej
3. Skala znajdująca się na trzonku klucza umożliwia przeprowadzenie wstępnej regulacji:
 3.1. Poprzez przekręcenie główki klucza zgodnie z ruchem wskazówek zegara
  zmniejszany jest przepływ do minimum na skutek wkręcenia wewnętrznego
  trzpienia z grzybkiem wstępnej regulacji.
 3.2. Poprzez przekręcenie główki klucza w lewo,  natężenie przepływu zostaje
  zwiększone z minimum do maksimum
4. Po dokonaniu regulacji ponownie zamontować pokrętło.

Przeprowadzenie
wstępnej regulacji

O-ring          
 
W modelach HERZ-AS-1" za uszczelnienie trzpienia służy wymienialny w trakcie eksploatacji 
O-ring, który zapewnia przy maksymalnej temperaturze eksploatacyjnej brak potrzeby konserwacji. 
     

1. Zawór „odszczelnić”. Otworzyć zawór poprzez przekręcenie go w lewo aż do wyczucia 
 oporu.  Zdjąć pokrętło
2. Odkręcić nakrętkę  O-ringu i wyjąć O-ring z uszczelnieniem klingerytowym (wkładkę zaworu  
 przytrzymać)
3. Oczyścić trzpień i wkrętkę O-ringu (użyć frezu czyszczącego z pojemnika na O-ringi)
 Przedmioty o ostrych brzegach powodują uszkodzenie powierzchni uszczelniającej!
4. Naoliwiony, przygotowany do montażu O-ring wyjąć z uszczelką klingerytową z pojemnika 
 na O-ringi
5. Elementy uszczelniające nakładać w następującej kolejności:
 1. Uszczelka klingerytowa.
 2. O-ring
 3. Wkrętka O-ringu
6. Nałożyć wkrętkę O-ringu i zamontować pokrętło.

Numer zamówienia pojemnika z O-ringami – 6710 (czerwony)
Zawory 1 1/4" zamiast O-ringiem uszczelniane są za pomocą dławicy.

Uszczelnienie trzpienia
HERZ-AS-1"

Wymiana O-ringu

W modelach stopowych wkrętka O-ringu i tulejka zakrywająca trzpień stanowią jedną całość.  
Otwarcie trzpienia jest zabezpieczone śrubą radełkową.     
Regulacja zaworu odbywa się za pomocą klucza  6610 nasadzonego na trzpień.

Modele stopowe
i dla budownictwa
publicznego

1 6510 03 pokręto wraz z płytką i śrubą mocującą
1 6310 93 wkadka do modeli standardowych HERZ-AS
1 6600 00 klucz nastawczy
1 6710 00 pojemnik na O-ringi

Osprzęt

Nomogramy na odwrocie służą do określenia wielkości oporu na zaworze i do znalezienia poszczególnych 
stopni wstępnej regulacji.

Nomogramy przepływu
na odwrocie
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