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                                                                                               DU146
                                              Ró¿nicowy  zawór  upustowy
                                                                                                                                      Karta  katalogowa

Wykonania:
K¹towe, wlot i wylot z gwintem wewnêtrznym
A = wykonanie normalne, ró¿nica ciœnieñ
      nastawiana w zakresie 5 do 50 kPa
Z = wykonanie specjalne na ¿yczenie

Materia³y:

•  korpus z mosi¹dzu z wbudowanym wskaŸnikiem
   ró¿nicy ciœnieñ
•  cylinder wskaŸnika ze szk³a
•  ko³pak sprê¿yny z wysokojakoœciowego tworzywa
   sztucznego
•  membrana z EPDM

Przyk³ad zamówienia:
DU 146 - 3/4 A

Zastosowanie:

Ró¿nicowy zawór upustowy utrzymuje sta³e ciœnienie
pompowania w instalacjach grzewczych. Redukuje ha³as
wywo³any przep³ywem wody, zw³aszcza na skutek
d³awienia tego przep³ywu przez zawory przygrzejnikowe.
Powoduje on podniesienie temperatury wody
powracaj¹cej do kot³a, a tym samym zmniejsza korozjê
kot³a wywo³an¹ kondensacj¹ gazów spalinowych. Przy
przep³ywowych ogrzewaczach gazowych zapewnia
ponadto - nawet przy zamkniêtych zaworach
przygrzejnikowych (termostatycznych) -  minimaln¹ iloœæ
wody cyrkulacyjnej.

Właściwości:
•  prosta regulacja dziêki wbudowanemu w zawór
  wskaŸnikowi ró¿nicy ciœnieñ

•  p³ynna nastawa ró¿nicy ciœnieñ w przedziale wartoœci
  5 do 50 kPa

•  wbudowany wska¿nik ró¿nicy ciœnieñ umo¿liwia
  odczyt rzeczywistego ciœnienia pompowania
  wystêpuj¹cego przy w³¹czonej pompie obiegowej i
  jego wyregulowania na ¿¹dan¹ wartoœæ przez
  obracanie ga³k¹ nastawcz¹

Dane techniczne:

Temperatura pracy                                  maks. 110 oC
Ciœnienie robocze                                  maks. 0,3 MPa
Nastawa ró¿nicy ciœnieñ                              5 - 50kPa
                                                       (fabrycznie 20 kPa)
                                         wskazanie w m s³upa wody
Zawór przewidziany jest do stosowania w instalacjach
grzewczych 90 / 70 oC
wykonanie 3/4’’ do ok. 70 kW (60 000 kcal / h)
wykonanie 1 1/4’’ do ok. 232 kW (200 000 kcal / h)
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Pod³¹czenie R H h l l1
3/4’’ 160 100 36 50

1 1/4’’ 213 155 51 58

Wykresy przep³ywowe
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W celu nastawienia zaworu DU 146 pokrêt³o nastawcze nale¿y obróciæ ca³kowicie w lewo (w kierunku przeciwnym
do ruchu wskazówek zegara). Nastêpnie od tego po³o¿enia podstawowego pokrêt³o nale¿y przekrêciæ zgodnie z
powy¿szym wykresem o tyle obrotów w prawo, aby uzyskaæ ¿¹dan¹ charakterystykê przep³ywow¹.

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia

Honeywell Sp. z o. o.
ul. Domaniewska 41,  02-672 WARSZAWA
� (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01
http://www.honeywell.com.pl
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	Komfort i oszczednooa

