
ENGINEERING ADVANTAGE 

TA-PILOT-R
  

Regulator różnicy ciśnienia z wbudowanym pilotem 

nastawczym ciśnienia stabilizowanego
Regulatory różnicy ciśnienia

TA-PILOT-R jest wysoce efektywnym regulatorem różnicy ciśnienia, który utrzymuje stałe nastawialne 
ciśnienie różnicowe niezależnie od bieżącego przepływu. Z niezrównaną sobie precyzją TA-PILOT-R 
tworzy stabilne warunki ciśnienia co pozwala uzyskać wyższe autorytety zaworów regulacyjnych dla 
regulacji płynnej, jednocześnie redukuje hałas oraz ułatwia procedurę równoważenia. TA-PILOT-R 
przeznaczony jest do montażu na powrocie. Obecność króćców pomiarowych pozwala na pomiar 
wartości stabilizowanej co ułatwia kontrolę i diagnostykę.

Utrzymanie ciśnienia i Odgazowanie    Równoważenie i Regulacja    Termostatyka



  RegUlaTORy Różnicy ciśnienia - TA-PILOT-R

  

 Precyzyjna i stabilna kontrola różnicy ciśnienia
Niezrównana precyzja dzięki innowacyjnej technologii opartej na pilocie nastawczym.

 Łatwa obsługa i montaż
Bardzo niska waga i małe wymiary.

 Pomiar i diagnostyka
Unikalne funkcje pomiaru pozwalające monitorować parametry instalacji i w konsekwencji 
redukować zużycie energii.

 Budowa liniowa
Zapewnia cichą pracę i niezaburzony strumień przepływu.

 Dane techniczne
 

Zastosowanie:
Instalacje grzewcze i chłodnicze.
Montaż na powrocie.

Funkcje:
Regulacja ciśnienia różnicowego
Nastawa wartości stabilizowanej (ΔpL) 
Pomiar (ΔpL, T)

Wymiary:
DN 65-200

Klasa ciśnienia:
PN 16 i PN 25

Max. ciśnienie różnicowe (ΔpV):
800 kPa

Zakres nastaw:
10* - 50 kPa
30* - 150 kPa
80* - 400 kPa
*) Nastawa fabryczna

Nieszczelność:
Pełne uszczelnienie

Temperatura:
Max. temperatura pracy: 
- z króćcami pomiarowymi, standard: 120°C
- z króćcami pomiarowymi o podwójnej ochronie: 150°C
Min. temperatura pracy: -20°C

Media:
Woda, płyny neutralne, mieszaniny wody i glikolu.
(Dla innych mediów prosimy o kontakt z biurem TA Hydronics.)

Materiał:
Korpus zaworu: Żeliwo sferoidalne EN-GJS-400
Korpus pilota: AMETAL® 
O-ring: EDPM 
Uszczelnienie gniazda: Stal nierdzewna z wulkanizowaną 
gumą EPDM 
Mechanizm gniazda: Stal nierdzewna i mosiądz
Membrana: EPDM 
Sprężyny: Stal nierdzewna
Śruby i nakrętki: Stal nierdzewna

AMETAL® jest stopem odpornym na odcynkowanie firmy  
TA Hydronics.

Pokrycie powierzchni:
Korpus pilota: nie powlekany.
Korpus zaworu: Malowanie elektroforetyczne.

Oznaczenia: 
TAH, IMI, DN, PN, Kvs, Tmin/max, nr seryjny, materiał korpusu 
zaworu oraz strzałka kierunku przepływu, tabliczka, ΔpL-zakres.
Oznaczenie CE:
DN 65-125: CE
DN 150-200: CE 0062 *
*) Zgłoszony korpus.

Kołnierze:
Kołnierza zgodne z EN-1092-2, typ 21. 
Odległość od kołnierza do kołnierza zgodna z EN 558 seria 3.

 

 Przykłady zastosowania
 

 

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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