
 

 

 DN Rp L H H1 H + napęd A M kvs  
1 7217 71 15 1/2 90 101 82 162 50 28 x 1,5 5,0 
1 7217 72 20 3/4 97 101 82 162 50 28 x 1,5 5,6 

    HERZ-7217 GV 

   do regulacji strefowej  

Arkusz znormalizowany 7217 GV,  Wydanie 0312 

 Wymiary w  mm 

 Parametry techniczne  
   Maks. ciśnienie robocze     16 bar 
   Maks. ciśnienie robocze w zamkniętym gnieździe   4 bar 
   Maks. ciśnienie robocze w korpusie     4 bar 
   Min. temperatura robocza      2 °C dla czystej wody 
   Min. temperatura robocza      -20 °C dla płynu przeciw zamarzaniu 
   Maks. dopuszczalna temperatura pracy     120 °C  
   Skok        4 mm 

 Element zamykający     9,35 mm 

 Zastosowanie zintegrowanego napędu umożliwia regulację strefową. Zalecane jest stosowanie siłowników 
 termicznych o przebiegu ciągłym. 

 Materiał  
   Korpus  mosiądz odporny na wypłukiwanie cynku 
   Membrana i O-ring EPDM 
 
   Jakość wody grzejnej zgodna z ÖNORM H 5195 i VDI 2035 lub PN93/C 04607. Dopuszczalne jest zastosowanie 
   roztworu glikolu etylenowego i propylenowego w proporcji 15-45 %. 
 
   Przy zastosowaniu złączy zaciskowych Herz do rur miedzianych należy przestrzegać dopuszczalnych temperatur 
   i ciśnień, zgodnie z normą EN 1254-2:1998 według tabeli 5. Dla przyłączy do rur z tworzywa sztucznego maks.  
   temperatura robocza wynosi 80 ºC, a maks. ciśnienie robocze 4 bar, o ile takie parametry dopuszcza producent 
   rur. Amoniak zawarty w konopiach uszkadza mosiężny korpus zaworu, oleje mineralne lub środki smarownicze 
   zawierające oleje mineralne powodują pęcznienie uszczelek EPDM, a w związku z tym ich wypadanie z grzybka  
   i blokowanie zaworu.   

Informacje dotyczące środków przeciw zamarzaniu i przeciwkorozyjnych na bazie glikolu etylenowego podane są 
w dokumentacji producenta. 
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DN 15 20 

kvs  5,0 5,6 

Nastawa  kv kv 

1,25% 0,08 0,06 

2,5% 0,19 0,18 

5% 0,37 0,41 

10% 0,67 0,70 

15% 0,94 0,95 

20% 1,20 1,19 

25% 1,46 1,42 

37,5% 1,91 1,92 

50% 2,67 2,60 

62,5% 3,34 3,56 

75% 4,00 4,35 

87,5% 4,61 5,08 

100% 5,00 5,60 

DN 15 5,0 m3/h 

DN 20 5,6 m3/h 

 Instrukcja monta żu 
   Pozycja montażowa jest dowolna. Kierunek przepływu musi być zgodny ze strzałką na korpusie zaworu. 
 
   Zawór 7217 GV można zamknąć przy pomocy klucza nastawczego HERZ (1 4006 02). Aby dokonać żądanej 
   nastawy wstępnej, należy przekręcić kluczem w prawo (zgodnie z ruchem wskazówek zegara) – od pozycji  
   otwarcia zaworu. Przy zaworze zamkniętym wskazywana wartość wynosi < „0%“. 

 Wartości  kvs  

Nastawa wst ępna 
Odpowiednie położenie elementu 
regulacyjnego jest łatwe do odczytania dzięki 
podziałce w procentach. Żądana nastawa 
jest wygodna do wyregulowania. Zawory 
regulacyjne dostarczane są  w pozycji 
zamkniętej, nastawy dokonuje się za 
pomocą klucza. 

1 4006 02 
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Rura  Ø D mm 10 12 14      15 16 18 18 

Zawór R = 1/2 3/4 

Adapter Art. nr 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 01 1 6272 11 1 6272 12 

Złącze zaciskowe Art. nr  1 6284 00 1 6284 01 1 6284 03 1 6284 04 1 6284 05 1 6289 01 1 6289 01 

 Dalsze odmiany  
   1 7217 11 DN 15 Termostatyczny zawór regulacyjny TS-98-V z króćcami pomiarowymi 
   1 7217 67 DN 15 STRÖMAX-TS-98-V, termostatyczny zawór regulacyjny z nastawa wstępną i z króćcami  
                           pomiarowymi 
   1 7217 21 DN 15 STRÖMAX -TS-90-E, termostatyczny zawór regulacyjny o zmniejszonym oporze z  
                           króćcami pomiarowymi, gwint zewnętrzny 
   1 7217 31 DN 15 STRÖMAX -TS-90-E, termostatyczny zawór regulacyjny o zmniejszonym oporze z  
                           króćcami  pomiarowymi, gwint wewnętrzny 
   1 7217 01 DN 20 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gw 
   1 7217 02 DN 25 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gw 
   1 7217 03 DN 32 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gw 
   1 7217 41 DN 20 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gz 
   1 7217 42 DN 25 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gz 
   1 7217 43 DN 30 STRÖMAX -TS-E, zawór regulacyjny TS-E z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gz 
   1 7217 68 DN 15 STRÖMAX -TS-FV, zawór regulacyjny TS-FV z króćcami pomiarowymi, figura prosta, gw 
   1 7217 50 DN 15 Zawór 7217-TS-V z wbudowaną kryzą pomiarową, DN 15 LF, figura kątowa, wykonanie 
                           żółte, mufa x mufa, z nastawą wstępną 
   1 7217 51 DN 15 Zawór 7217-TS-V z wbudowaną kryzą pomiarową, DN 15, figura kątowa, wykonanie 
                           żółte, mufa x mufa, z nastawą wstępną 
   1 7217 52 DN 20 Zawór 7217-TS-V z wbudowana kryzą pomiarową, DN 20, figura kątowa, wykonanie  
                           żółte, mufa x mufa, z nastawą wstępną 
   1 7217 59 DN 15 Zawór 7217-TS-V z wbudowana kryzą pomiarową, DN 15 MF, figura kątowa, wykonanie  
                           Żółte, mufa x mufa, z nastawą wstępną 
   1 7723 82 DN 20 Zawór strefowy 
   1 7760 51 DN 15 HERZ-TS odwrotny, termostatyczny zawór odwrotnego działania, stosowany do  
                           urządzeń chłodniczych 
   1 7760 52 DN 20 HERZ-TS odwrotny, termostatyczny zawór odwrotnego działania, stosowany do  
                           urządzeń chłodniczych 

 Zawory pomiarowe STRÖMAX-GM 
   Króćce pomiarowe są montowane fabrycznie obok pokrętła, w tym samym położeniu. Taki układ zapewnia w  
   każdej pozycji optymalny montaż i dostęp do zaworu oraz podłączenie urządzeń pomiarowych. 

 Zawory spustowe 
   1 0284 03 1/4  Szybkozłączny zawór pomiarowy z przyłączem do rurki impulsowej, króciec niebieski 
   1 0284 04 1/4 Szybkozłączny zawór pomiarowy z przyłączem do rurki impulsowej, króciec czerwony 
   1 0284 21 1/4 Zawór pomiarowy ze spustem, króciec niebieski 
   1 0284 22 1/4 Zawór pomiarowy ze spustem, króciec czerwony 
   1 0284 23 1/4 Szybkozłączny zawór pomiarowy długi, króciec niebieski 
   1 0284 24 1/4 Szybkozłączny zawór pomiarowy długi, króciec czerwony 

 Armatura spustowa oddzielnie do zamówienia. 

 Zakres stosowania 
   Zawór strefowy stosuje się do regulacji w domowych urządzeniach ciepłej i zimnej wody, do hydraulicznego  
   równoważenia w urządzeniach chłodniczych i grzewczych, wyregulowania przewodów rozdzielających, pionów,  
   wymienników ciepła, chłodnic i nagrzewnic.  
 

 Złącza zaciskowe HERZ 
   Przy stosowaniu złączy zaciskowych HERZ do rur miedzianych należy przestrzegać dopuszczalnych wartości  
   temperatury i ciśnienia zgodnie z normą EN 1254 -2: 1998 według tabeli nr 5. Dla przyłączy do rur z tworzywa 
   sztucznego maksymalna temperatura robocza wynosi 80 ºC i maksymalne ciśnienie robocze 4 bar, o ile takie 
   warunki dopuszcza producent rur. 
 

 Złącza do rur 
   Zawory regulacyjne z mufami R=1/2 i R=3/4 mogą być łączone z rurami gwintowanymi lub za pomocą adapterów i  
   złączy zaciskowych z kalibrowanymi rurami ze stali miękkiej lub miedzi. Złącza i adaptery oddzielnie do  
   zamówienia. 

Przy montażu rur miedzianych zalecane jest stosowanie tulei wzmacniających. Dla właściwego montażu złączy 
zaciskowych należy posmarować olejem silikonowym gwint nakrętki i pierścień złącza zaciskowego. Zalecamy 
korzystanie z naszych instrukcji obsługi. 
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 Przył ącza do rur z tworzywa sztucznego  

Zawory regulacyjne R = 1/2 i 3/4 mogą być stosowane w instalacjach z rurami z tworzyw sztucznych. Poprzez 
odpowiednie łączniki można zastosować złącza zaciskowe do rur z tworzyw sztucznych. Odmiany i wymiary 
należy przyjmować z Programu Dostaw HERZ. 

 Pomiar ró żnicy ci śnienia  
Zawory regulacyjne wyposażone są w dwa zawory pomiarowe, dzięki temu możliwy jest pomiar różnicy ciśnienia 
lub przepływu za pomocą odpowiedniego urządzenia pomiarowego. Opis urządzenia pomiarowego przedstawiony 
jest w oddzielnym opracowaniu. 

 Zawory pomiarowe  

Zawór 7217-GV wyposażony jest w dwa zawory pomiarowe szybkozłącze, wykonane z miękkim uszczelnieniem.  
Urządzenie pomiarowe wyposażone jest w zespoły czujników ciśnienia (w postaci szpilek), które dopasowane 
są do szybkozłącznych zaworów pomiarowych zamontowanych w zaworze.  
Zespoły czujników komputera pomiarowego należy osadzić w końcówkach pomiarowych zaworu w sposób pewny, 
zatrzaskując je na gwintach tych końcówek. Zapobiega to wypadnięciu zespołu czujnika z zaworu pomiarowego. 

 Części zamienne i osprz ęt 

1 0284 xx Zawór pomiarowy wg Programu Dostaw HERZ  
1 4006 02 Klucz nastawczy HERZ 
1 9421 xx Głowica termostatyczna HERZ z czujnikiem przylgowym, gwint przyłączeniowy M 28 x1,5 , skok 4 mm 
1 8904 02 Komputerowy przyrząd pomiarowy HERZ Smart-2 
1 8900 04  Komputerowy przyrząd pomiarowy  

Zawór HERZ 7217 GV w połączeniu z głowicą 
termostatyczną HERZ 9421 z czujnikiem 
przylgowym, gwint przyłączeniowy M 28 x1,5, 
skok 4 mm 

 Pomiary  

Aby zapewnić dokładność pomiaru różnicy ciśnienia lub przepływu na zaworze, należy zapewnić odpowiednie 
długości odcinków prostych rur przed i za zaworem. Długość odcinka prostego przed zaworem powinna wynosić 
10 średnic rury, natomiast za zaworem 5 średnic rury. 

W przypadku stosowania w instalacji środków przeciw zamarzaniu, do wyników pomiarów różnicy ciśnienia lub 
przepływu należy wnieść odpowiednie poprawki. Czysta woda i roztwór wodny glikolu wykazują inną lepkość. 
Należy zatem po dokonaniu pomiaru wprowadzić odpowiedni współczynnik, zgodnie z załączonym do tabeli 
wzorem. 
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Temperatura 
°C Glikol etylenowy 34% Glikol etylenowy 40% Glikol etylenowy 44% 

-20 1,98 2,133 2,235 

-15 1,833 1,9908 2,096 

-10 1,737 1,8738 1,965 

-5 1,649 1,7702 1,851 

0 1,567 1,6744 1,746 

5 1,482 1,5876 1,658 

10 1,412 1,505 1,567 

15 1,342 1,4254 1,481 

20 1,281 1,3554 1,405 

25 1,226 1,2956 1,342 

30 1,163 1,2284 1,272 

35 1,123 1,1848 1,226 

40 1,079 1,136 1,174 

45 1,04 1,0928 1,128 

50 1 1,0528 1,088 

55 0,974 1,0214 1,053 

60 0,947 0,9938 1,025 

65 0,926 0,9714 1 

70 0,912 0,9528 0,98 

75 0,893 0,9332 0,96 

80 0,884 0,9242 0,951 

Współczynniki koryguj ące dla wodnego roztworu glikolu  
przy pomiarach za pomoc ą urządzenia pomiarowego HERZ  

dP R Różnica ciśnienia rzeczywista 

dP Display Różnica ciśnienia na wyświetlaczu 

Q R Przepływ rzeczywisty 

Q Display Przepływ na wyświetlaczu 

f Współczynnik wg tabeli  
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HERZ - Arkusz znormalizowany 

Art. nr 1 7217 71 DN 15 
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HERZ - Arkusz znormalizowany 

Art. nr 1 7217 72 DN 20 
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