Design-edition
Zestawy zawierające zawory termostatyczne i grzejnikowe
zawory odcinające
Design-Edition

Utrzymanie ciśnienia i odgazowanie

Równoważenie i Regulacja

termostatyka

engineeRing ADVAntAge

Zestawy są eleganckim rozwiązaniem np. dla grzejników łazienkowych czy dekoracyjnych. W przypadku
zastosowania zestawu Design-Edition w wersji ”białej” lub ”chromowanej” w połączeniu z głowicą
termostatyczną typu DX, efekt końcowy będzie wyjątkowo atrakcyjny.
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Cztery różne zestawy
w kolorze białym RAL 9016 lub chromowanym
Ukryte podłączenia z grzejnikiem czy rurą
dla eleganckiego wyglądu
Elegancka głowica termostatyczna DX
wraz z zamkniętym koszem oraz pierścieniem zabezpieczającym.
Zawór termostatyczny V-exact II z precyzyjną nastawą wstępną
do precyzyjnego równoważenia

Dane techniczne
Zestawy HEIMEIER Design-Edition z zaworem
termostatycznym, grzejnikowym zaworem odcinającym oraz
głowicą termostatyczną DX.
Dostępne są 4 różne zestawy, w kolorze białym RAL 9016
(korpusy zaworów malowane proszkowo) oraz chromowane:
- wersja prosta,
- wersja kątowa,
- wersja kątowo-narożna (podłączenie z prawej strony),
- wersja kątowo-narożna (podłączenie z lewej strony)
Korpus zaworu wykonany z mosiądzu jest przeznaczony do
połączenia z rurami gwintowanymi oraz w połączeniu ze
złączkami zaciskowymi do połączenia z rurami miedzianymi
lub ze stali cienkościennej.
Dopuszczalna temperatura pracy TB 120°C.
Dopuszczalne ciśnienie pracy PB 10 bar.

być bardzo łatwo ustawiane za pomocą specjalnego kluczyka.
Wybrana wartość może być odczytana na przedniej części
wkładki zaworowej. Zmiana nastawy przez osoby niepowołane
jest niedopuszczalna. Trzpień ze stali nierdzewnej wyposażony
w podwójne uszczelnienie typu O-ring. Zewnętrzny O-ring
może być wymieniany pod ciśnieniem. Wkładka zaworowa
może być również zastąpiona przy użyciu specjalnego
narzędzia HEIMEIER bez konieczności opróżniania systemu.

Zawór termostatyczny
wraz z zintegrowaną precyzyjną nastawą wstępną oraz białym
kapturkiem ochronnym. Przepływ oraz nastawa wstępna mogą

Głowica termostatyczna DX
Termostat wypełniony nieściśliwą cieczą. Duża siła nastawcza,
najniższa histereza, optymalny czas zamknięcia. Stabilna
regulacja nawet w przypadku małych odchyleń.

Grzejnikowy zawór odcinający
z możliwością odcięcia, spustu oraz napełniania.
Odcięcie przy użyciu klucza imbusowego 5 mm. Opróżnianie
oraz napełnianie za pomocą specjalnego urządzenia z
podłączeniem do węża 1/2”, urządzenie do opróżniania i
napełniania dostępne jako akcesoria.

Budowa
Zawór termostatyczny

Grzejnikowy zawór odcinający









1. Podwójne uszczelnienie typu O-ring zapewnia długotrwałą eksploatację.
2. Bezstopniowa nastawa dla precyzyjnej regulacji ”V-exact II”.
3. Silna sprężyna powrotna w połączeniu z dużą siłą nastawczą zapewnia gwarancję prawidłowego działania zaworu.
4. Wyposażenie dodatkowe dla opróżniania.
5. Grzybek odcinający.
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Zastosowanie
Zestawy Design-Edition są eleganckim rozwiązaniem np. dla grzejników łazienkowych czy dekoracyjnych. W przypadku
zastosowania zestawu Design-Edition w wersji ”białej” lub ”chromowanej”w połączeniu z głowicą termostatyczną typu DX,
efekt końcowy będzie wyjątkowo atrakcyjny.
Podłączenia do grzejnika oraz z rurami są kompletnie niewidoczne. Każdy zestaw wyposażony jest również w specjalny
pierścień zabezpieczający przed kradzieżą głowicy termostatycznej.
Zawór termostatyczny jest standardowo wyposażony w specjalną wkładkę zaworową V-exact II dla bezpieczeństwa nastawy.
Grzejnikowy zawór odcinający umożliwia indywidualne odcięcie, opróżnianie oraz napełnianie np. grzejników w przypadku
malowania lub prac konserwacyjnych bez konieczności odcięcia pozostałych grzejników.
Przykład zastosowania
Poziom hałasu
Aby zapewnić niski poziom hałasu, należy spełnić następujące
warunki:
• Na podstawie doświadczeń, spadek ciśnienia na zaworze
termostatycznym nie powinien przekraczać ok. 20 kPa =
200 mbar = 0.2 bar. Jeżeli przy małych przepływach może
wystąpić większy spadek ciśnienia, należy zastosować
urządzenia stabilizujące ciśnienie różnicowe, jak np. regulator
różnicy ciśnień TA STAP lub zawór nadmiarowo-upustowy
HYDROLUX (patrz na wykres poziomu hałasu).
• Przepływ masowy musi być prawidłowo dostosowany.
• Instalacja musi być kompletnie odpowietrzona.
Informacje ogólne
— Skład medium przenoszącego ciepło powinien odpowiadać VDI wytyczna 2035, dotyczącej zapobiegania uszkodzeniom
i tworzeniu się kamienia w systemach centralnego ogrzewania wodnego. W przypadku instalacji przemysłowych lub
ogrzewania zdalnego należy przestrzegać instrukcji VdTUV 1466/AGFW, 5/15. Oleje mineralne względnie jakiekolwiek smary
zawierające oleje mineralne zawarte w medium prowadzą najczęściej do uszkodzenia uszczelnień EPDM.
W przypadku stosowania bezazotynowych środków zapobiegających zamarzaniu i korozji na bazie glikolu etylenowego należy
sprawdzić w dokumentacji producenta odpowiednie dane, w szczególności dotyczące koncentracji poszczególnych dodatków.
— Zawory termostatyczne Multilux pasują do wszystkich głowic termostatycznych i siłowników HEIMEIER.
Optymalne dopasowanie do siebie poszczególnych elementów zapewnia maksimum bezpieczeństwa. W przypadku
zastosowania siłownika innego producenta należy pamiętać by siła nacisku w obszarze zamykania była dopasowana do
korpusów z miękkim uszczelnieniem grzybka.

Obsługa
Nastawa wstępna
Nastawy mogą być wybierane bezstopniowo od 1 do
8. Istnieje 7 dodatkowych nastaw między domyślnymi
wartościami, umożliwiając dokładne ustawienie nastawy
pośredniej (np. 3.5). Nastawa 8 odpowiada ustawieniu
standardowemu, fabrycznemu jako zawór w pełni otwarty.
W celu wykonania nastawy wstępnej należy na głowicę zaworu
nałożyć specjalny kluczyk (nr katalogowy 4360-00.142) lub
klucz uniwersalny 13 mm.
Manipulacja przy nastawie przez osoby niepowołane bez
odpowiedniego narzędzia jest niedozwolona.
• włożyć kluczyk do nastaw lub klucz uniwersalny 13 mm na
zawór tak, aby dopasować go do przewidzianych w tym celu
wycięć,
• obróć kluczyk w kierunku pożądanej nastawy względem
wkładki zaworowej,

• następnie należy zdjąć klucz, nastawa widoczna jest od
czołowej strony wkładki zaworowej.
Odczyt nastawy na czołowej części głowicy zaworowej

*)

4360-00.142

*) Wskaźnik nastawy
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Dane techniczne
Wykres, głowica z zaworem termostatycznym
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Głowica z zaworem termostatycznym (DN 10/15/20)
Nastawa wstępna
1

2

3

4

5

6

7

8

Odch. regul.
xp 1.0 K

współcz. Kv 0,049 0,082 0,130 0,215 0,246 0,303 0,335 0,343

Odch. regul.
xp 2.0 K

współcz. Kv 0,049 0,090 0,150 0,265 0,330 0,470 0,590 0,670

1,0

Kvs
Tolerancja
przepływu
± [%]

0,049 0,102 0,185 0,313 0,420 0,565 0,740 0,860
20

18

16

kv/kvs = m3/h przy spadku ciśnienia 1 bar.
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Dop. ciśnienie różnicowe, przy którym
zawór jest jeszcze zamknięty Δp [bar]
Głowica
EMO T-TM/ NC EMO T/ NO
termostaEMOtec/NC
EMOtec/NO
tyczna
EMO 1/3
EMO EIB/LON

14

12

10

10

10

3,5

3,5
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Przykład obliczeń
Szukane:
Zakres nastawy
Dane:
Moc grzewcza Q = 1308 W
Różnica temperatur ΔT = 15 K (65/50°C)
Spadek ciśnienia, na zaworze ΔpV = 110 mbar
Rozwiązanie:
Przepływ masowy m = Q / (c · ΔT)= 1308 / (1,163 · 15) = 75 kg/h
k
cv = v
0,86

Zakres nastawy z diagramu:
Max. odchyłka regulacyjna 1.0 K: 4,5
Max. odchyłka regulacyjna 2.0 K: 4

kv = cv · 0,86

Wykres dla grzejnikowego zaworu odcinającego
kvs 1,74
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Produkty
Zestaw: typ prosty
DN 15

Nr artykułu

biały RAL 9016
chromowany

4000-12.800
4000-22.800

Zestaw: typ kątowy
DN 15

Nr artykułu

biały RAL 9016
chromowany

4001-12.800
4001-22.800

Zestaw, kątowo-narożny, podłączenie do grzejnika z prawej strony
DN 15

Nr artykułu

biały RAL 9016
chromowany

4002-12.800
4002-22.800

Zestaw, kątowo-narożny, podłączenie do grzejnika z lewej strony
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DN 15

Nr artykułu

biały RAL 9016
chromowany

4003-12.800
4003-22.800
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Akcesoria
Klucz do nastaw
Dla zaworu V-exact II od 2012.

Nr artykułu
4360-00.142

Element opróżniająco-napełniający
do węża 1/2”

Nr artykułu
0301-00.102

Złączka zaciskowa gwintowana
do rur miedzianych lub ze stali
cienkościennej.
Gwint zewnętrzny Rp3/8—Rp3/4.
Złącze metal na metal. Mosiądz,
niklowany. W przypadku rur o grubości
ścianki 0,8-1 mm należy zastosować
tulejki rozporowe. Należy przestrzegać
zaleceń producenta rur.
Tulejka rozporowa
Do rur miedzianych lub ze stali
cienkościennej o grubości ścianki 1 mm.
Mosiądz.

Złączka zaciskowa gwintowana
do rur zespolonych.
Połączenie z gwintem wewnętrznym
Rp1/2. Mosiądz, niklowany.

Ø Rury

DN

Nr artykułu

15
16

15 (1/2”)
15 (1/2”)

2201-15.351
2201-18.351

L

Ø Rury

Nr artykułu

25,0
26,0
26,3
26,8

12
15
16
18

1300-12.170
1300-15.170
1300-16.170
1300-18.170

Ø Rury

Nr artykułu

16 x 2

1335-16.351
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Wymiary

80

Ø 48

42±1
Rp 1/2

G 1/2

23,5
Ø 31,5
Ø 23
Rp 1/2

SW 27

13,2min.
36

G 1/2

SW 27

9

9

57±1

57±1

36
104,5±2

104,5±2

57±1
57±1
42±1

9

47,5±1
36

G 1/2

G 1/2

36

57±1

23,5

57±1

42±1

9

36

36
47,5±1

G 1/2

G 1/2

9

47,5±1

47,5±1

23,5
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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.
1250-27.483 03.2012
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