
ENGINEERING ADVANTAGE 

Duolux 50
  

Zestaw termostatyczny do grzejników boczno zasilanych 

z dwupunktowym przyłączem
Termostatyczne zestawy przyłączeniowe do grzejników

Zawór Duolux 50 został specjalnie opracowany dla racjonalnego i łatwego podłączenia grzejnika. 
W tym systemie każdy grzejnik jest bezpośrednio podłączony oddzielnym zasilaniem i powrotem do 
centralnego rozdzielacza grzewczego. Rozstaw podłączenia w osiach wynosi 50 mm.

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie    równoważenie i regulacja    Termostatyka  
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 Asortyment zaworów
 

System dwururowy - wersja prosta
 

Rozdzielacz dwururowy prosty.
Zawór osiowy.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwintowane.

 

Rozdzielacz dwururowy prosty.
Zawór kątowo narożny.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwintowane.

 

Rozdzielacz dwururowy prosty.
Zawór prosty ze śrubunkiem kolankowym.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwintowane.

System dwururowy - wersja kątowa
 

Rozdzielacz dwururowy kątowy.
Zawór osiowy.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwintowane.

 

Rozdzielacz dwururowy kątowy.
Zawór kątowo-narożny.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwintowane.

 

Rozdzielacz dwururowy kątowy.
Zawór prosty ze śrubunkiem kolankowym.
Rura wznośna i złączki zaciskowe gwitnowane.
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 opis
 

 

Duolux 50 marki HEIMEIER jest kompletnym zestawem zaworów do podłączenia grzejników 
boczno zasilanych w instacjach dwururowcyh. Zalecany do instalacji prowadzonej dołem.
Duolux 50 składa się z rozdzielacza dwururowego, rury wznośnej i zaworu termostatycznego z 
kapturkiem ochronnym w kolorze czarnym. Korpus rozdzielacza wykonany jest z odpornego na 
korozję brązu niklowanego. Przystosowany do łączenia z rurami z miedzi, stali cienkościennej, 
tworzyw sztucznych oraz rur wielowarstwowych.
Rozstaw osi przyłącza wynosi 50 mm.
Do zaworów HEIMEIER można stosować wyłącznie odpowiednio oznaczone gwintowane złączki 
zaciskowe HEIMEIER (oznaczenie np. 15 THE).
Armatura Duolux umożliwia wykonanie nastawy wstępnej na powrocie dzięki temu dostarczając 
odpowiednią ilość czynnika do grzejnika.
Ta nastawa wstępna równocześnie realizuje funkcje odcinania powrotu tak, że grzejnik można 
zdejmować bez opróżniania instalacji.
 

 Budowa
 

Duolux 50
Rozdzielacz dwururowy prosty z termostatycznym zaworem 
osiowym standard
 

Grzybek  
odcinająco-regulacyjny 

 przyłącze na gwint zew. G3/4

Rozdzielacz dwururowy kątowy
Podłączenie grzejnika lewostronne
 

                     Uszczelnione zaślepki

Rozdzielacz dwururowy kątowy
Podłączenie grzejnika prawostronne
 

            Uszczelnione zaślepki

• Korpus z odpornego na korozję brązu, niklowany
• 50 mm rozstaw przyłączy rurowych
• Wersja kątowa odpowiednia do podłączania grzejników z lewej lub prawej strony
• Nastawa z funkcją odcięcia, miękkie uszczelnienie
• Złączki zaciskowe pasujące do wszystkich rodzajów rur oraz przyłącze gwintowane
• Odpowiedni przy każdym wariancie podłączenia dzięki różnym rodzajom zaworów termostatycznych
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 Zastosowanie
 

Duolux 50 został skonstruowany specjalnie do racjonalnego i ułatwiającego prace instalacyjne łączenia grzejników. W tym 
sposobie łączenia, zwanym też „systemem spaghetti“, każdy grzejnik z własnym przewodem zasilającym i powrotnym jest 
podłączany bezpośrednio do centralnego rozdzielacza obiegów grzewczych.
Jeśli rozdzielacz nie zawiera wkładek regulacyjnych, to równoważenie hydrauliczne grzejników między sobą umożliwia 
zastosowanie rozdzielacza dwururowego Duolux w wersji z wbudowanym stożkiem regulacyjnym.
Duolux 50 w wersji kątowej może być podłączany zarówno z lewej jak i prawej strony grzejnika. W razie instalacji z prawej 
strony grzejnika grzybek regulujący musi być odkręcony przy pomocy klucza 22 i zmieniony stronami z odejściem na grzejnik.

Przykład zastosowania
System dwururowy równoległe połączenie wszystkich grzejników
 

System dwururowy „klasyczny“ układanie przewodu zasilającego i powrotnego np. w strefie przypodłogowej
 

1. Centralny rozdzielacz
2. Grzejnik
3. Duolux 50

Medium
Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać dyrektywie VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania 
uszkodzeniom i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania. W przypadku instalacji przemysłowych lub 
zasilanych z sieci ciepłowniczej należy przestrzegać instrukcji VDTÜV i 1466/AGFW 5/15. Oleje mineralne, środki smarne 
zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM. W przypadku 
stosowania środków bezazotanowych zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego i propylenowego 
należy sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych 
dodatków.

 Obsługa
 

Nastawa wstępna
Odkręć osłonkę uszczelniającą przy użycia klucza płaskiego 19. Przy użyciu klucza imbusowego 3mm sprawdź pozycję 
grzybka regulacyjnego. Należy ustawić pełne otwarcie poprzez obrót kluczem w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara (pozycja 0). Następnie wymaganą nastawę wykonaj na podstawie wykresu obracając klucz zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara. Przykręć ponownie osłonkę uszczelniającą.

Odcięcie
Odkręć osłonkę uszczelniającą przy użycia klucza płaskiego 19. Używając klucza imbusowego 3mm zamknij przepływ 
obracając klucz zgodnie z ruchem wskazówek zegara. Przykręć ponownie osłonkę uszczelniającą.
UWAGA: Podczas korzystania z funkcji odcięcia tracona jest nastawa wstępna. Ponowny powrót do nastawy jest możliwy po 
jej uprzednim określeniu poprzez sprawdzenie ilości obrotów od pierwotnego stanu do pełnego otwarcia.
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 Dane techniczne
 

Wykres dla Duolux 50 rozdzielacza dwururowego z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną
 

Rozdzielacz dwururowy z zaworem termostatycznym i głowicą termostatyczną
 

 
 

Współczynnik Kv  
(przy nastawie wstępnej 0)
Odchyłka regulacyjna [K]

Kvs Kvs Współczynnik 
Kvs bez zaworu 
termostatycz-

nego

Dopuszczalna 
temperatura 

robocza

Dopusz-
czalne 

ciśnienie 
robocze

Dopuszczalne ciśnienie różni-
cowe, przy którym zawór jest 
jeszcze zamknięty Δp [bar]

1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 
Prosty

Osiowy
Kątowo-
narożny

 
TB 
[°C] 

PB 
[bar] 

Gł.
term.

EMO T/NC
EMOtec/NC
EMO 1/3
EMO EIB/LON

EMO T/NO
EMOtec/NO

DN 15 
(1/2”)

0,25 0,36 0,46 0,53 0,59 0,93 0,86 1,29 120*) 10 1,0 3,5 3,5

 

*) z kapturkiem ochronnym lub siłownikiem 100°C.

Przykład obliczenia
Szukane:  Numer nastawy Duolux 50

Dane:  Strumień ciepła Q = 870 W
 Różnica temperatur Δt = 15 K (70/55°C)
 Średnica rury Ø = 12 x 2 mm
 Długość rury I = 15 m
 Spadek ciśnienia na najniekorzystniejszym grzejniku ΔpHK1 = 53,5 mbar

Rozwiązanie:  Przepływ masowy m = Q / (c · Δt) = 870 / (1,163 · 15) = 50 kg/h
 Spadek ciśnienia na jednostkową długość R = 1,7 mbar/m
 Spadek ciśnienia na całej długości ΔpR = R · I = 1,7 · 15 = 25,5 mbar
 Spadek ciśnienia na Duoluxie Δp = ΔpHK1 - ΔpR = 53,5-25,5 = 28,0 mbar
 Nastawa z wykresu 2,5 obrotu
 

cv =   kv
0,86

kv = cv · 0,86
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 Produkty
 

 

Zawór termostatyczny osiowy
z czarnym kapturkiem ochronnym. 
Brąz niklowany.

 

 Nr artykułu
  

DN 15 (1⁄2”) 2225-02.000
 

 
 

Zawór termostatyczny kątowo-
narożny
z czarnym kapturkiem ochronnym. 
Brąz niklowany.

 

  Nr artykułu
   

DN 15 (1/2”) poł. z lewej str. 2311-02.000
DN 15 (1/2”) poł. z prawej str. 2310-02.000

 

 
 

Zawór termostatyczny przelotowy ze 
złączką kolankową
z czarnym kapturkiem ochronnym. 
Brąz niklowany.

 

 Nr artykułu
  

DN 15 (1/2”) 2206-02.000
 

 
 

Złączka zaciskowa gwintowana
do rur ze stali cienkościennej, 
niklowanych. 
Połączeniowy gwint wewnętrzny Rp1/2.

 

 Nr artykułu
  

 2201-15.351
 

 
 

Rura stalowa cienkościenna
do przepływu w kierunku zasilania, 
chromowana Ø 15 mm, długość  
1100 mm.

 

 Nr artykułu
  

 3831-15.169
 

 
 

Złączka zaciskowa gwintowana
do rur ze stali cienkościennej, 
niklowanych. 
Połączeniowy gwint wewnętrzny Rp1/2.

 

 Nr artykułu
  

 2201-15.351
 

 
 

Rozdzielacz dwururowy, prosty
z funkcją odcięcia i nastawy.
Brąz niklowany.

 

 Nr artykułu
  

DN 15 (1/2”) 3810-50.000
 

 
 

Rozdzielacz dwururowy, kątowy
z funkcją odcięcia i nastawy.
Brąz niklowany.

 

 Nr artykułu
  

DN 15 (1/2”) 3811-50.000
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 Akcesoria
 

 

Klucz imbusowy
SW 3 DIN 911 do zakręcania lub 
regulacji wstępnej

 

 Nr artykułu
  

 3831-03.256
 

 
 

Złączka zaciskowa 
do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej.  
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Do rur o grubości ścianki 0,8 -1 mm 
należy stosować tulejki rozporowe. 
Przestrzegać zaleceń producenta rur.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

12 3831-12.351
15 3831-15.351
16 3831-16.351
18 3831-18.351

 

 
 

Tulejka rozporowa 
Do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej o grubości ścianki do 1 mm. 

 

l Ø Rury Nr artykułu
   

25,0 12 1300-12.170
26,0 15 1300-15.170
26,3 16 1300-16.170
26,8 18 1300-18.170

 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur miedzianych lub ze stali 
cienkościennej.
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.
Miękkie uszczelnienie.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

15 1313-15.351
18 1313-18.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
Do rur wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany. 

 

Ø Rury Nr artykułu
  

14x2 1311-14.351
16x2 1311-16.351
17x2 1311-17.351
18x2 1311-18.351
20x2 1311-20.351

 

 
 

Złączka zaciskowa
do rur wielowarstwowych. 
Na gwint zewnętrzny G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

Ø Rury Nr artykułu
  

16x2 1331-16.351
 

 
 

Rozeta podwójna 
Dzielona osiowo, z tworzywa 
sztucznego, biała, do równych średnic 
rur, rozstaw osi 50 mm.
Całkowita wysokość maks. 31 mm.

 

 Nr artykułu
  

 0520-00.093
 

 
 

Króciec do kompensacji długości
Do zaciskowego łączenia, rur z 
tworzywa sztucznego, miedzi, stali 
cienkościennej lub zespolonych.
Do zaworów z gwintem zewnętrznym G3/4.
Mosiądz, niklowany.

 

 l Nr artykułu
   

G3/4 x G3/4 25 9713-02.354
G3/4 x G3/4 50 9714-02.354
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 Wymiary
 

Duolux 50
Model kątowy i prosty
 

Wymagana długość rury stalowej cienkościennej Z:
Z = A – (Z1 + Z2)

SW = Rozmiar klucza

Produkty, teksty, fotografie, rysunki oraz wykresy w tym dokumencie mogą być zmienione przez TA Hydronics bez 
wcześniejszego zawiadomienia oraz podania powodu. Po najnowsze informacje o naszych produktach prosimy o wizytę na 
stronie www.tahydronics.pl.
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