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VF 04
Zawór  napelniajacy

Karta  katalogowa

Konstrukcja:
Zawór napelniajacy VF 04 sklada sie z:

• Korpusu z gniazdem G 1/4”  (do manometru)

• Kolpaka sprezyny z pokretlem

• Sprezyny nastawczej

• Pokretla nastawczego

• Regulatora cisnienia

• Zaworu zwrotnego

• Zaworu odcinajacego

Materialy:

• Korpus z mosiadzu odpornego na odcynkowanie

• Kolpak sprezyny z tworzywa sztucznego

• Sprezyna nastawcza ze stali sprezynowej

• Wklad zaworu zwrotnego z tworzywa sztucznego

• Membrana ze wzmacnianego wlóknami kauczuku
nitrylowego (NBR)

• Uszczelki z kauczuku nitrylowego (NBR)

Zastosowanie:

Zawór napelniajacy VF 04 umozliwia latwe i bezpieczne na-

pelnianie i uzupelnianie zamknietych instalacji grzewczych.

W obudowie zaworu zabudowany jest regulator cisnienia,

zawór zwrotny i zawór odcinajacy. Odpowiedni króciec

umozliwia zamontowanie manometru (dostepny jako

akcesoria), aby zapewnic dokladny pomiar cisnienia w

instalacji po napelnianiu.

Wlasciwosci:

• Korpus z gwintem zewnetrznym i wewnetrznym

• Nastawianie cisnienia za pomoca pokretla

• Prosta konstrukcja

• Sprezyna nastawcza nie pozostaje w kontakcie z woda

• Wbudowany zawór odcinajacy

• Kompensacja cisnienia wejsciowego - zmiany cisnienia
na wejsciu nie maja wplywu na cisnienie wyjsciowe

Dane techniczne:

Temperatura pracy      maks. 70 °C
Cisnienie wejsciowe maks. 1,6 MPa
Cisnienie wyjsciowe 0,15 do 0,6 MPa
Przylacza               gwint wewnetrzny R 1/2''
                                           gwint zewnetrzny  R 3/4''
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Zasada dzialania
Regulacja cisnienia oparta jest na zasadzie równowagi sil
dzialajacych na membrane: z jednej strony wynikajacej z
napiecia sprezyny a z drugiej – sil parcia od cisnienia po
redukcji. Cisnienie wejsciowe nie wplywa na otwieranie ani
zamykanie zaworu. Dlatego wahania cisnienia wejsciowego
nie wplywaja na cisnienie wyjsciowe (kompensacja
cisnienia). Wbudowany zawór zwrotny zabezpiecza
przeplyw wody pitnej tylko w jednym kierunku.
Cisnienie róznicowe uchyla wklad zaworu pokonujac sile
sprezyny.

Oznaczenia:
VF 04 - 1/2 E = z gwintem wewnetrznym i zewnetrznym

MF 126

M 39 K

0903454

VST 06 A

Akcesoria

MF 126   Manometr
Obudowa Χ  63mm, przylacze dolne R 1/4"
Zakres 0 – 0,04 MPa.

M39K                  Manometr
                          Obudowa Χ  63mm, przylacze z gwintem

G1/4”, zakres 0 – 1 MPa.

0903454               Zlaczka do weza z uszczelka

VST 06 - 1/2 A Przylacze gwintowane

Zastrzega sie prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia
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