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1. Wprowadzenie

Ballorex Dynamic - opis
Ballorex Dynamic jest połączeniem niezależnego od ciśnienia ogranicznika przepływu i dwudrogowego zaworu 
regulacyjnego z siłownikiem utrzymującym stały przepływ w instalacjach grzewczych oraz wody lodowej. 
Dzięki 100% autorytetowi zawór reaguje natychmiastowo na sygnał wysyłany z systemu BMS lub termostatu 
pokojowego.
Bez siłownika Ballorex Dynamic pracuje jako automatyczny ogranicznik przepływu. W takim zastosowaniu zawór 
zapewnia projektowany przepływ w każdym odbiorniku końcowym niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji. 
Ballorex Dynamic zabezpiecza także przed ewentualnymi nadprzepływami.

Ballorex Dynamic - zalety 
» Automatyczne równoważenie
» Bezpośredni pomiar przepływu dzięki wbudowanej zwężce Venturiego
» Możliwości wykrycia usterek w instalacji dzięki bezpośredniemu pomiarowi przepływu
» 100% autorytet zaworu zapewnia pewną kontrole przepływu, a nastawa zaworu nie wpływa na zmianę wysokości    
    trzpienia regulacyjnego
» Może być instalowany w dowolnej pozycji oraz bezpośrednio przed i za kolanami, redukcjami, złączkami elastycznymi 
» Brak nadprzepływów w instalacji zapewnia oszczędność  energii
» Lepszy komfort cieplny
» Wysoka dokładność pracy zaworu do ±7% 
» Łatwy dobór zaworu 
» Wkładki regulacyjne kodowane są kolorami co ułatwia ich identyfikację
» Możliwość przepłukania instalacji dzięki wyjmowanym wkładkom
» Oszczędność kosztów inwestycyjnych dzięki połączeniu funkcji zaworu regulacyjnego i ogranicznika przepływu w   
   jednym zaworze
» Dokładne ustawienie pompy zapewnia optymalne jej wykorzystanie i oszczędność energii
» Zwarta budowa zaworu gwarantuje brak możliwości jakichkolwiek przecieków na zaworze

Ballorex 
Dynamic

Niezależny od 
ciśnienia zawór 
regulacyjny
(PICV)

DN 15 - 50
1/2 - 2”
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Ballorex Dynamic - konstrukcja
Zawór Ballorex Dynamic składa się z elementu nastawczego jak w ręcznych zaworach równoważących, dwudrogowego 
zaworu regulacyjnego, elektrotermicznego lub mechanicznego siłownika, regulatora różnicy ciśnień, króćców 
pomiarowcy oraz zwężki Venturiego. 

Wewnętrzne części zaworu składają sie na jeden element - wkładkę zaworu. Umożliwia to jej wyjęcie w celu 
przepłukania instalacji. Po wyjęciu wkładki zawór należy zamknąć czerwonym pokrętłem (służącym także do 
wykonania nastawy wstępnej).

Element wykonawczy nastawy zaworu zapewnia przepływ obliczeniowy i jednocześnie działa jako dwudrogowy  zawór 
regulacyjny sterowany poprzez siłownik podłączony do systemu BMS lub termostatu pokojowego.

 
1. Wprowadzenie

1 - Siłownik 
2 - Element nastawczy: 
       przepływu (poziomo) oraz 
       zaworu regulacyjnego               
      (pionowo)
3 -  Otwór wlotowy zaworu 

regulowany przez element 
nastawczy

4 -  Zwężka Venturiego dla 
weryfikacji przepływu

5 - Regulator różnicy ciśnień
6 - Korpus zaworu
7 - Otwór wylotowy z 
      regulatora róż. ciś.
8 - Króćce pomiarowe

Ballorex Dynamic z 
wyjmowaną wkładką 
zaworową. 

Zawór posiada 100% 
autorytet i pełny skok trzpienia 
regulacyjnego. Nastawa 
wstępna realizowana jest przez 
poziome ograniczenie otworu 
wlotowego zaworu i nie ma 
to wpływu na skok trzpienia 
zaworu regulacyjnego 
sterowanego za pomocą 
siłownika.
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Ponieważ nastawa przepływu maksymalnego jest realizowana poprzez poziome ograniczenie otworu wlotowego 
zaworu, nie ma to wpływu na skok trzpienia zaworu regulowany siłownikiem. W połączeniu z wbudowanym 
regulatorem różnicy ciśnień zawór regulacyjny posiada 100%-owy autorytet w całym zakresie przepływu. 

Wbudowany regulator różnicy ciśnień utrzymuje stałe ciśnienie różnicowe na zaworze regulacyjnym. Wskutek tego 
żądany przepływ jest utrzymywany niezależnie od zmian ciśnienia w instalacji.

Siłownik reaguje na każdą zmianę sygnału sterującego z systemu BMS lub termostatu pokojowego, powodując 
otwieranie lub przymykanie zaworu w celu uzyskania wymaganego przepływu. Nowy przepływu jest utrzymywany na 
stałym poziomie dzięki regulatorowi różnicy ciśnień.

Ballorex Dynamic - nastawa przepływu
Przed dokonaniem nastaw przepływu na zaworach Ballorex Dynamic, należy upewnić się, że pompa nastawiona jest na 
maksymalny przepływ, a wszystkie zawory w instalacji są w pozycji otwartej. Ciśnienie różnicowe na zaworze Ballorex 
Dynamic nie może być wyższe niż 400 kPa. 

Projektowany przepływ jest łatwy do ustawienia za pomoc pokrętła nastawczego.  Po podłączeniu urządzenia 
pomiarowego Ballorex Balancing Computer BC2 lub innego przepływomierza do króćców pomiarowych, aktualny 
przepływ zostanie wyświetlony na ekranie.

Pokrętło nastawcze zakładane jest na górną część zaworu, nad trzpieniem regulacyjnym. Skala nastaw znajduje się na 
pokrętle nastawczym, a element odniesienia pozwalający na jej odczytanie na korpusie zaworu.

Przepływ nastawiany jest poprzez obrót pokrętła nastawczego w zakresie 0-90°. Na pokrętle zaznaczona jest skala 
nastaw co 10%. Gdy wymagany przepływ zostanie nastawiony i minimalne ciśnienie różnicowe będzie zapewnione to 
od tej pory stały przepływ będzie utrzymywany przez zawór Ballorex Dynamic.

Ballorex Dynamic z nałożonym 
pokrętłem nastawczym.

 
1. Wprowadzenie

Ballorex Dynamic przy:

A - nastawie 100% 

B - nastawie 50% 
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Pomiar przepływu na 
zintegrowanej zwężce 
Venturiego.

 
1. Wprowadzenie

Weryfikacja przepływu na 
zaworze Ballorex Dynamic .

Wyjątkową cechą zaworu Ballorex Dynamic jest wbudowana zwężka Venturiego, umożliwiająca bezpośredni pomiar 
przepływu w dowolnym momencie. Pozwala to na bieżące korygowanie przepływów zgodnie z dokumentacją 
projektową. 
Diagnostyka instalacji jest znacząco łatwiejsza i pozwala zaoszczędzić czas.

W celu weryfikacji przepływu należy podłączyć igły pomiarowe do króćców pomiarowych zaworu. Dzięki stałej 
wartości Kvm zwężki Venturiego aktualny przepływ jest wyświetlany z dokładnością ±3%. 

Kiedy wymagany przepływ zostanie nastawiony, równoważenie hydrauliczne instalacji jest zapewnione.
Przepływ jest utrzymywany na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji.
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Przepływ, a ciśnienie różnicowe
Aby sprawdzić czy zawór utrzymuje stały przepływ można wykorzystać dwie metody. 
Pierwsza metoda bazuje na pomiarze przepływu na wbudowanym elemencie pomiarowym np. zwężce Venturiego w 
zaworze Ballorex Dynamic.
Druga metoda umożliwia tylko pomiar ciśnienia różnicowego na zaworze i sprawdzenie czy wbudowany regulator 
różnicy ciśnień pracuje w zakresie - pomiar przepływu nie jest możliwy.

Bezpośredni pomiar przepływu jest zdecydowanie lepsza metodą weryfikacji niż pomiar ciśnienia różnicowego. 
Zapewnia to możliwość zmierzenia przepływu w każdym odbiorniku końcowym, co jest przydatne szczególnie przy 
uruchamianiu instalacji i wykrywaniu ewentualnych usterek. 
Nie jest to możliwe w przypadku pomiaru tylko ciśnienia różnicowego na zaworze i konieczne jest montowanie 
dodatkowego elementu pomiarowego na rurociągu np. kryzy pomiarowej.

Jeśli jest dostępny tylko pomiar ciśnienia różnicowego w instalacji, istnieje możliwość popełnienia błędu wynikającego 
z nieprawidłowego odczytania różnicy ciśnień poprzez dostanie się zanieczyszczeń do otworów pomiarowych. W 
związku z tym różnica ciśnień będzie odczytywana błędnie, i w rzeczywistości przepływu nie będzie. 

Dzięki funkcji bezpośredniego pomiaru przepływu na zaworze Ballorex Dynamic, istnieje możliwość weryfikacji 
przepływu podczas równoważenia instalacji oraz wykrycia ewentualnych usterek. 

Wkładka zaworowa może zostać wyjęta z zaworu w celu np. usunięcia nagromadzonych zanieczyszczeń, a następnie 
zamontowana ponownie. Nastawiony przepływ będzie utrzymywany niezależnie od wahań ciśnienia w instalacji.

Dodatkowa kryza pomiarowa 
jest wymagana do weryfikacji 
przepływu w instalacjach 
gdzie zastosowano zawory 
umożliwiające tylko pomiar 
ciśnienia różnicowego.

 
1. Wprowadzenie

Instalacja z zaworami Ballorex 
Dynamic nie wymaga 
montowania dodatkowych 
kryz pomiarowych w celu 
sprawdzenia aktualnego 
przepływu.

Kryza pomiarowa
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Ballorex Dynamic - dokładność zaworu
Wszystkie dynamiczne zawory równoważące cechują się pewną niedokładnością. W zakresie dopuszczalnych ciśnień 
(ciśnienie minimalne–ciśnienie maksymalne) przepływ rzeczywisty różni się od nastawionego projektowanego 
przepływu. W praktyce oznacza to, że rzeczywisty przepływ przez zawór dla różnych warunków ciśnienia jest inny niż 
nastawiony (projektowany). Zazwyczaj wynika to z dwóch przyczyn - histerezy oraz chęci posiadania niskiej wartości 
minimalnego ciśnienia różnicowego dla zaworu. Minimalne ciśnienie różnicowe na zaworze w obiegu krytycznym 
wpływa na całkowite straty ciśnienia w instalacji wpływając w niewielkim stopniu na wymiarowanie pompy.
Określając minimalne ciśnienie różnicowe dla zaworu producenci obniżają to ciśnienie kosztem dokładności działania 
zaworu.

Wbudowany regulator różnicy ciśnień utrzymuje stały przepływ na zaworze Ballorex Dynamic, gdy ciśnienie różnicowe 
na zaworze jest w zakresie 30kPa do 400kPa. Jeśli ciśnienie różnicowe spadnie poniżej 30kPa, Ballorex Dynamic pracuje 
jak statyczny zawór równoważący.

Wymagane minimalne ciśnienie różnicowe na zaworze Ballorex Dynamic zapewniające wysoką dokładność pracy 
zaworu ±7% wynosi 30 kPa.  Zakres ciśnienia pracy zaworu jest definiowany przez poniższy wykres: od PminA do Pmax.  
Dokładność przepływu jest różnicą pomiędzy Qa - Qb (±7%).

Minimalne ciśnienie różnicowe, charakteryzujące Ballorex Dynamic zostało wyznaczone na 30kPa .

Obniżenie wartości ciśnienia minimalnego z PminA do Pmin1 spowoduje możliwość dobrania mniejszej pompy, ale także 
zmianę dokładności zaworu:  Qa-Qb < Qa-Q1.

Wysoka dokładność pracy zaworu zapewnia mniejsze zużycie energii w porównaniu do zaworów z niższym 
początkowym ciśnieniem różnicowym.

 
1. Wprowadzenie

Ballorex Dynamic minimalne 
ciśnienie różnicowe w 
odniesieniu do dokładności 
pracy zaworu.

Regulator zapewnia stałe 
ciśnienie różnicowe na 
elemencie nastawczym 
przepływu i na zaworze 
regulacyjnym, gdy ciśnienie  
różnicowe na zaworze będzie 
w zakresie 30-400 kPa.

W tym zakresie ciśnienia zawór 
utrzymuje stały przepływ.
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Ballorex Dynamic - oszczędność energii
Poniższy wykres dla Ballorex Dynamic DN15L pokazuje wysoką dokładność pracy zaworu przy wysokim przepływie, 
która wynosi ±5.8% przy minimalnym ciśnieniu różnicowym 30kPa.

W przykładzie zawór Ballorex Dynamic DN15L pracujący w instalacji grzewczej z 35 odbiornikami końcowymi. 

Różnica temperatur w instalacji wynosi 20°C, wymagany przepływ to 4.0 m3/h, a ciśnienie pompy 40 kPa, 
z których 30kPa wymagane jest dla zaworu Ballorex Dynamic DN15L. 

Moc instalacji wynosi 93.3 kW, a moc pompy wynosi 90 W.

 
1. Wprowadzenie

Ballorex Dynamic DN15L  
dokładność działania zaworu 
przy różnych nastawach.

Ballorex Dynamic zaczyna 
pracę przy ciśnieniu 
różnicowym 30kPa.

Moc pompy wynosi 90W.

Charakterystyka pompy Moc pompy
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Jeśli ciśnienie różnicowe początkowej pracy zaworu obniżone zostanie o 10kPa czyli do 20kPa dokładność pracy 
zawory wyniesie ±11%.

Obniżenie dokładności działania zaworu spowoduje wzrost przepływu w instalacji o 11.0% - 5.8% = 5.2% co równa się  
ok. 0.2 m3/h oraz wzrost mocy instalacji o 4.7 kW. 

W rezultacie nastąpi wzrost przepływu w instalacji co spowoduje wzrost zużycia energii większy niż w przypadku 
użycia pompy o wysokości podnoszenia o 10kPa większej.

W przykładzie, dzięki zastosowaniu mniejszej pompy uzyskano obniżenie jej mocy o 90W - 75W = 15W.
W porównaniu do obniżenia dokładności pracy zaworu i wzrostu nadprzepływów w instalacji redukcja zużycia energii 
przez pompę jest nieznaczna. Oznacza to, że obniżenie wysokości podnoszenia pompy kosztem niższego ciśnienia 
początkowego pracy zaworu nie jest kluczowym czynnikiem i nie może być argumentem do poprawy efektywności 
energetycznej w instalacji.

Konstrukcja zaworu Ballorex Dynamic zapewnia stałą wysoką kontrolę przepływu, gwarantuje mniejsze straty energii w 
instalacji. Dlatego grupa automatycznych zaworów Ballorex Dynamic gwarantuje wysoką dokładność pracy zaworu już 
od minimalnego ciśnienia różnicowego, które wynosi 30kPa.
Wysoka dokładność pracy zaworu jest kompensowana wzrostem wymaganego wyższego ciśnienia różnicowego na 
zaworze. Dzięki tego nadprzepływy w instalacji będą występowały w znacząco mniejszym stopniu, co spowoduje 
zmniejszenie zużycia energii pracującej instalacji.

Ballorex Dynamic DN15L 
- ciśnienie różnicowe 
początkowej pracy zaworu 
wynosi 20 kPa.

Niezależny od ciśnienia zawór 
równoważąco-regulacyjny 
przy ciśnieniu różnicowym 
początkowej pracy wynoszącym 
20 kPa.

Wzrost niedokładności pracy 
zaworu o ±5%, moc pompy 
spadnie do 75W. Przepływ 
wzrośnie z 4.0m3/h (93.3kW) przy 
mocy pompy 65W do 4.2m3/h 
(98.0kW) przy mocy pompy  75W 
i w rezultacie zużycie energii 
wzrośnie o 4.7 kW.

Charakterystyka pompy Moc pompy 

 
1. Wprowadzenie
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Ballorex Dynamic - siłowniki
Dla zaworów Ballorex Dynamic dostępne są dwa typy siłowników: 
Elektrotermiczne: on/off 230/24 V i proporcjonalne 0-10 V dla średnic DN 15-32
Elektromechniczne: on/off 230/24 V i proporcjonalne 0-10 V dla średnic DN 40-50

Diagram pokazuje typową charakterystykę regulacji dla zaworu Ballorex Dynamic. 
Dane dla zaworu Ballorex Dynamic DN 50H.
Diagram obrazuje stopień otwarcia zaworu przy danym napięciu. 

Ballorex Dynamic - płukanie instalacji 
Po zamontowaniu zaworów Ballorex Dynamic rekomendowane jest przepłukanie instalacji. Można tego dokonać 
poprzez wyjęcie z zamontowanego zaworu wkładki zaworowej i zamknięcie zaworu za pomocą czerwonego pokrętła 
nastawczego. 
Zalecane jest, aby w instalacji były zamontowane filtry siatkowe w celu ochrony zaworów i odbiorników końcowych 
przed zanieczyszczeniami.

Ballorex Dynamic DN50H 
ma zapewniać przepływ 10000 
l/h. Przepływ przy nastawie 5V 
na siłowniku wynosił będzie 
45% nastawy maksymalnego 
przepływu:  
10000 l/h x 45% = 4500 l/h.

Zawór DN50H z siłownikiem 
przy zasilaniu 0 V znajduje się 
w pozycji zamkniętej. 
Zwiększanie napięcia 
powoduje otwieranie zaworu.

Charakterystyka liniowa.

Ballorex Dynamic - płukanie 
instalacji

 
1. Wprowadzenie
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Ballorex Dynamic - odcięcie przepływu

Odcięcie przepływu na zaworze Ballorex Dynamic DN 15-32 jest możliwe dzięki wykorzystaniu kapturka odcinającego, 
który można stosować w dowolnej chwili, nakręcając go na pracujący zawór zamiast siłownika. Następnie należy  
dokręcić do wyczucia oporu.

Maksymalne ciśnienie różnicowe na zaworze dopuszczalne do stosowania kapturka odcinającego wynosi 400kPa.

Odcięcie przepływu nie następuje w 100% , w związku z czym nie jest zalecane używanie go w celach serwisowych.

Ballorex Dynamic - zastosowanie
Procedury stosowane podczas tradycyjnego równoważenia nie są potrzebne do równoważenia instalacji z zaworami 
Ballorex Dynamic. Wymagany przepływ na zaworze ustawia się łatwo i szybko, niezależnie od wahań ciśnienia w 
instalacji, ustawiając go pokrętłem nastawczym podczas tylko jednego podejścia do zaworu. Dzięki temu instalacja jest 
zrównoważona hydraulicznie w krótkim czasie.
Gdy wszystkie zawory ustawione są na wymagany przepływ, należy zoptymalizować ustawienie pompy w celu 
ograniczenia zużycia energii. Optymalna wydajność pompy musi zapewnić wymagany przepływ w zaworze 
odniesienia (krytycznym) przy minimalnym ciśnieniu różnicowym 30kPa.

Oznaczenie zaworu 
odniesienia w instalacji wody 
lodowej z klimakonwektorami 
sterowanymi zaworami 
Ballorex Dynamic.

Kapturek odcinający 
stosowany w celu odcięcia 
przepływu na zaworze Ballorex 
Dynamic można stosować, 
gdy ciśnienie różnicowe na 
zaworze nie przekracza 
400 kPa.

Zawór
odniesienia

 
1. Wprowadzenie
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Optymalne ustawienie pompy jest łatwe do zrealizowania w instalacji z zaworami Ballorex Dynamic. Pompa musi być 
nastawiona na maksymalną wydajność podczas dokonywania nastaw wstępnych  na zaworach Ballorex Dynamic. 
Po dokonaniu nastaw na wszystkich zaworach w instalacji, należy podłączyć urządzenie pomiarowe do zaworu 
odniesienia (krytycznego) - takiego na którym ciśnienie różnicowe jest najniższe. Zazwyczaj jest to zawór najbardziej 
oddalony od pompy. Następnie należy zmniejszać wysokość podnoszenia pompy do momentu zauważenia spadku 
przepływu na zaworze. Jest to punkt minimalnego ciśnienia. Aby zawór pracował prawidłowo należy ponownie nieco 
podnieść ciśnienie pompy do momentu uzyskania wymaganego przepływu ustawionego wstępnie.
Instalacja jest w tym momencie zrównoważona, a pompa nastawiona jest na minimalne wymagane ciśnienie różnicowe.

Zalecane jest stosowanie pomp o zmiennej prędkości i stałym ciśnieniu. Zapewni to wymagany przepływ dla aktualnego 
zapotrzebowania i stałe ciśnienie dla regulatora różnicy ciśnień niezbędne do utrzymania właściwych przepływów i 
prawidłowej pracy zaworu Ballorex Dynamic.

Pompy o zmiennych obrotach
zamontowane w instalacji z 
zaworami Ballorex Dynamic 
pracują ze stałym ciśnieniem.
Gdy przepływ spada poniżej 
wartości projektowej ciśnienie 
pozostaje niezmienne 
zapewniając wymagany 
przepływ na zaworach Ballorex 
Dynamic.
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Wielkość zaworu 
równoważącego musi 
odpowiadać założonemu 
przepływowi.  
Strzałka na obudowie 
Ballorex Dynamic 
wskazuje obowiązujący 
kierunek przepływu.

Zawór Ballorex można 
montować w dowolnym 
położeniu w zakresie 
3600 wokół osi 
rurociągu.

Nie są wymagane 
odcinki proste przed 
i za zaworem.  Zawór 
można montować 
bezpośrednio za 
kolanami, redukcjami, 
trójnikami itp.

Uszczelnienie nie może 
wystawać ze złącza 
zawór/rura. 
Należy wyrównać ostre 
krawędzie rur. 

Należy wykonać  
przepłukanie 
instalacji.

Po przepłukaniu instalacji 
należy odkręcić zaślepkę klu-
czem imbusowym 10mm.

Uwaga!
Zaślepka służy również jako 
pokrętło nastawcze.

Wkładkę o właściwym 
zakresie odpowiadającym 
planowanemu przepływowi 
należy włożyć do zaworu.

Uwaga!
Wypust prowadzący powinien 
wejść w rowek.

Wkładkę zaworu należy 
dokręcić starannie kluczem 
37 mm.

Podłączyć przepływomierz  
i wybrać typ zaworu lub 
wpisać wartość Kvm zwężki.  
Przepływ regulować należy 
pokrętłem, aż do wyświetlenia 
wymaganej wartości. 

Maksymalne ciśnienie 
różnicowe na zaworze nie 
może być większe niż 400kPa, 
a temperatura nie może 
przekraczać 120°C.

Instrukcja montażu DN 15 - 50

 
2. Instrukcja montażu
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DN 15 - 32
Jeśli Ballorex Dynamic jest 
montowany jako zawór 
regulacyjny, należy zamontować 
siłownik.
Pierścień łączący, nakręcany jest 
na zawór, a  następnie w łatwy 
sposób zatrzaskujemy na nim 
siłownik.

DN 15 - 32

Zawory Ballorex Dynamic 
DN 15-32 wraz z siłownikami 
mogą być montowane w 
dowolnej pozycji.

DN 40 - 50

Do zaworu Ballorex 
Dynamic DN40-50 przed 
zamontowaniem siłownika, 
należy przykręcić dołączony 
adapter.

DN 40 - 50

Zawory Ballorex Dynamic 
DN 40-50 wraz z siłownikami 
mogą być montowane w 
dowolnej pozycji oprócz 
montażu siłowniku poniżej 
zaworu.

 

DN 15 - 32
W celu odcięcia przepływu 
na zaworze, należy 
zamontować pokrętło 
odcinające.

DN 15 - 32
Pokrętło odcinające należy 
dokręcać tylko ręcznie. 
Nie należy używać żadnych 
narzędzi czy kluczy. 

DN 15 - 32
Po dokręceniu pokrętła 
odcinającego przepływ na 
zaworze Ballorex Dynamic 
będzie odcięty.

Instrukcja montażu DN 15 - 50

 
2. Instrukcja montażu
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Zastosowanie 1 - 
zmiennoprzepływowa instala-
cja wody lodowej
Ballorex Dynamic zapewnia 
hydrauliczne zrównoważenie 
w instalacjach zmienno-
-przepływowych w każdych 
warunkach.

Siłownik reguluje pracą 
zaworu dwudrogowego 
znajdującego się wewnątrz  
korpusu zaworu Ballorex 
Dynamic, dzięki podłączeniu 
go do termostatu pokojowego 
lub systemu BMS poprzez 
otwieranie i zamykanie 
zaworu w zależności od 
wymaganej temperatury w 
pomieszczeniu. 
Ballorex Dynamic zapewnia 
właściwe warunki komfortu 
cieplnego w pomieszczeniach.

Zastosowanie 2 - 
stałoprzepływowa instalacja 
wody lodowej

Ballorex Dynamic zapewnia 
hydrauliczne zrównoważenie
instalacji stałoprzepływowej 
wyposażonej w zawory 
trójdrogowe, zapewniające 
odpowiednie przepływy 
w każdych warunkach we 
wszystkich odbiornikach 
końcowych.
W przypadku takiego 
zastosowania Ballorex 
Dynamic pracuje bez 
siłownika, a temperatura 
w pomieszczeniu jest 
kontrolowana przez zawór 
trójdrogowy, który jest 
podłączony do termostatu 
pokojowego lub systemu 
BMS. Dzięki pracy zaworu 
trójdrogowego w zależności 
od wymaganej temperatury 
utrzymywany jest komfort 
cieplny w każdym 
pomieszczeniu.

 
3. Zastosowanie
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Zastosowanie 3 -
Instalacja centralnego ogrze-
wania

Ballorex Dynamic może 
być zamontowany na 
odgałęzieniu w instalacji 
centralnego ogrzewania 
z grzejnikami lub innymi 
odbiornikami końcowymi. 

Ballorex Dynamic utrzymuje 
stały przepływ oraz zapobiega 
wahaniu ciśnienia w danej 
części instalacji.
Siłownik kontrolujący pracę 
zaworu dwudrogowego  
w Ballorex Dynamic 
podłączony jest do termostatu 
pokojowego lub systemu 
BMS. Komfort cieplny w 
każdym pomieszczeniu 
uzyskiwany jest dzięki 
reakcji siłownika na zmiany 
temperatury.

Zastosowanie 4 - 
Instalacja jednorurowa

Ballorex Dynamic 
zamontowany w instalacji 
jednorurowej pracuje bez 
siłownika jako automatyczny 
ogranicznik przepływu 
zapewniając wymagane 
przepływy w każdym pionie.

pokój 1

pokój 2
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Dobór zaworu

Zakres przepływów
Średnica

Kolor 

wkładki zaworul/s l/h

0.0075-0.033 27-118 DN 15L Biały

0.025-0.125 90-450 DN 15S Czerwony

0.083-0.39 300-1400 DN 15H Czarny

0.089-0.245 320-882 DN 20S Biały

0.232-0.617 835-2221 DN 20H Czarny

0.240-0.650 865-2340 DN 25S Biały

0.485-0.925 1750-3330 DN 25H Czarny

0.530-1.220 1910-4400 DN 32H Czarny

1.02-2.10 3670-7560 DN 40S Biały

1.44-3.50 5180-12600 DN 50H Czarny

Przpływ
l/s
l/h

0.0075      4.0

 27      14400

3.0 
10800

2.0 
7200

1.0 
3600

0.9 
3240

0.8 
2880

0.7 
2520

0.6 
2160

0.5 
1800

0.4 
1440

0.3 
1080

0.2 
720

0.1 
360

0.09 
324

0.08 
288

0.07 
252

0.06 
216

0.05 
180

0.04 
144

0.03 
108

0.02 
72
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Ballorex Dynamic

DN 15-50 gwint wewnętrzny 

Specyfikacja

Max. temperatura 120°C
Min. temperatura -20°C
Max. ciśnienie 25 bar
Ciśnienie pracy 30-400 kPa
Oznaczenie na zaworze  DN, PN, kierunek przepływu, DR
Połączenie Gwint wewnętrzny ISO 7/1      
                                                   równoległy
Korpus zaworu DR mosiądz CW602N
Wkładka zaworu PPS
Uszczelnienie O-ring EPDM
Membrana Wzmocniony EPDM

Uwaga! Wartość Kvm służy tylko do weryfikacji przepływu w instalacji poprzez pomiar ciśnienia różnicowego na 
króćcach pomiarowych zaworu.

Zawór Indeks Średnica Połączenie Kvm
m3/h

Zakres przepływów

l/s l/h

4360000L-000001 DN 15L 1/2” 0.23 0.0075-0.033 27-118

4360000S-000001 DN 15S 1/2” 0.78 0.025-0.125 90-450

4360000H-000001 DN 15H 1/2” 2.50 0.083-0.39
(0.42)

300-1400
(1510)

4460000S-000001 DN 20S 3/4” 1.90 0.089-0.245 320-882

4460000H-000001 DN 20H 3/4” 4.70 0.232-0.617 835-2.220

4560000S-000001 DN 25S 1” 5.05 0.240-0.650 865-2.340

4560000H-000001 DN 25H 1” 8.25 0.485-0.925 1.750-3.330

4660000H-000001 DN 32H 1¼” 8.35 0.530-1.220 1.910-4.400

4760000S-000001 DN 40S 1½” 17.5 1.02-2.10 3.670-7.560

4860000H-000001 DN 50H 2” 29.5 1.44-3.50 5180-12600
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Ballorex Dynamic

DN 15-50 wymiary zaworów

Indeks Średnica
Wymiary [mm]

A B C D

4360000L-000001 DN 15L 76 35 95 44

4360000S-000001 DN 15S 76 35 95 44

4360000H-000001 DN 15H 76 35 95 44

4460000S-000001 DN 20S 83 49 120 55

4460000H-000001 DN 20H 83 49 120 55

4560000S-000001 DN 25S 81 56 127 71

4560000H-000001 DN 25H 81 56 127 71

4660000H-000001 DN 32H 87 72 154 82

4760000S-000001 DN 40S 212 - 189,5 109,5

4860000H-000001 DN 50H 210 - 195 110,5

Ballorex Dynamic DN15-32 Ballorex Dynamic DN40-50
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Ballorex Dynamic

DN 15L - Diagram doboru

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.

Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu. Poprzez podłączenie 
igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia pomiarowego, 
aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Przepływ może być 
odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego.

Wysoka dokładność pomiaru przepływu jest możliwa w przypadku nastawienia zaworu powyżej 14% nastawy. 
Nastawienie zaworu poniżej 14% nie jest zalecane. W takim przypadku ciśnienie różnicowe na zwężce będzie poniżej 
3kPa, co jest minimalnym wymaganym ciśnieniem w celu uzyskania wysokiej dokładności pomiaru przepływu +/-3%.

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Nastawa zaworu

Przepływ
l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.033

 18 36 54 72 90 108 119

Sygnał pomiarowy

Przepływ
l/s
l/h

kPa
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
 0.005 0.01 0.015 0.02 0.025 0.03 0.033

 18 36 54 72 90 108 119
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Ballorex Dynamic

DN 15S - Diagram doboru

Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Nastawa zaworu

Przepływ
l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40

30

20

10

0
 0.025 0.035 0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.105 0.115 0.125

 90 126 162 198 234 270 306 342 378 414 450

Sygnał pomiarowy

Przepływ
l/s
l/h

kPa
35.0

30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
 0.025 0.035 0.045 0.055 0.065 0.075 0.085 0.095 0.105 0.115 0.125

 90 126 162 198 234 270 306 342 378 414 450

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.
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Ballorex Dynamic

DN 15H - Diagram doboru

Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Dla tego zaworu nie jest zalecane stosowanie nastawy powyżej 80%. W przypadku wykonania nastawy pomiędzy 
80%-100% dokładność pomiaru przepływu będzie gorsza niż  ±3%. Ale przepływ będzie nadal utrzymywany na stałym 
poziomie.

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Nastawa zaworu

Przepływ
l/s
l/h

%
100

90

80

70

60

50

40
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20

10

0
 0.08 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.40 0.42

 288 360 540 720 900 1080 1260 1440 1512

Sygnał pomiarowykPa
30.0

25.0

20.0

15.0

10.0

5.0

0.0
 0.08 0.1 0.15 0.2 0.25 0.3 0.35 0.40 0.42

 288 360 540 720 900 1080 1260 1440 1512

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.  
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Ballorex Dynamic

DN 20S  - diagram doboru

Nastawa zaworu%
100

90
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Sygnał pomiarowykPa
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.
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Ballorex Dynamic

DN 20H - Diagram doboru

%
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Nastawa zaworu

Sygnał pomiarowy

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.  
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Ballorex Dynamic

DN 25S - Diagram doboru

Nastawa zaworu%
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.

 
4. Karty katalogowe

Przepływ
l/s
l/h

Przepływ
l/s
l/h



Ballorex® Dynamic

     30

Ballorex Dynamic

DN 25H - Diagram doboru
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.  

Nastawa zaworu

Sygnał pomiarowy

 
4. Karty katalogowe

Przepływ
l/s
l/h

Przepływ
l/s
l/h
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Ballorex Dynamic

DN 32H - Diagram doboru
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.

Nastawa zaworu

Sygnał pomiarowy

 
4. Karty katalogowe

Przepływ
l/s
l/h

Przepływ
l/s
l/h



Ballorex® Dynamic

     32

Ballorex Dynamic

DN 40S - Diagram doboru
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.  

Nastawa zaworu

Sygnał pomiarowy

 
4. Karty katalogowe
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Ballorex Dynamic

DN 50H - Diagram doboru
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Wartość Kvm zwężki Venturiego w Ballorex Dynamic używana jest tylko do weryfikacji przepływu.
Poprzez podłączenie igieł pomiarowych do króćców zaworów Ballorex Dynamic i wpisanie wartości Kvm do urządzenia 
pomiarowego, aktualny przepływ na zaworze będzie bezpośrednio wyświetlony na ekranie przepływomierza. Aktualny 
przepływ może być odczytywany i jednocześnie nastawiany za pomocą pokrętła nastawczego. 

Dla tego zaworu nie jest zalecane stosowanie nastawy powyżej 80%. W przypadku wykonania nastawy pomiędzy 
80%-100% dokładność pomiaru przepływu będzie gorsza niż  ±3%. Ale przepływ będzie nadal utrzymywany na stałym 
poziomie.

Czerwona kreskowana linia pokazuje sygnał pomiarowy na zaworze w zależności od przepływu. Wykres używany jest 
tylko podczas równoważenia instalacji.

Czarna linia pokazuje przepływ dla określonego ustawienia wkładki regulacyjnej zaworu. Wymagany przepływ będzie 
realizowany, gdy ciśnienie różnicowe na zaworze będzie utrzymywać się w zakresie 30-400 kPa.

Nastawa zaworu

Sygnał pomiarowy

 
4. Karty katalogowe
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Ballorex Dynamic - wymiarowanie instalacji
Ballorex Dynamic zastosowany w instalacji wody lodowej z klimakonwektorami w celu zapewnienia właściwych 
przepływów i kontroli temperatury w pomieszczeniach. 

 

Wymagane przepływy  na odbiornikach końcowych są następujące:
Ballorex Dynamic Nr 1: wymagany przepływ 0.014 l/s (50 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 2: wymagany przepływ  0.020 l/s (72 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 3: wymagany przepływ  0.025 l/s (90 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 4: wymagany przepływ  0.30 l/s (1080 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 5: wymagany przepływ  0.35 l/s (1260 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 6: wymagany przepływ  0.40 l/s (1440 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 7: wymagany przepływ  0.50 l/s (1800 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 8: wymagany przepływ  1.00 l/s (3600 l/h)
Ballorex Dynamic Nr 9: wymagany przepływ  1.10 l/s (3960 l/h)

Instalacja wody lodowej z 
klimakonwektorami i 
zaworami  Ballorex Dynamic.

 
5. Dobór i wymiarowanie zaworów. 
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Diagram doboru dla zaworu 
Ballorex Dynamic DN 15L. 
Wymagany przepływ - 0.014 l/s  
Odczytana nastawa - 21%

Wymagany przepływ dla zaworu Nr 1 znajduje się w środku zakresu przepływów zaworu Ballorex Dynamic DN 15L.

Aby znaleźć nastawę zaworu DN 15L należy zaznaczyć na osi X wymagany przepływ (0.014 l/s), a następnie 
poprowadzić prostą linię do przecięcia z czarną krzywą (charakterystyka zaworu). Od tego przecięcia należy 
poprowadzić poziomą linię do osi Y w celu odczytania nastawy zaworu.  W tym przypadku nastawa wynosi 21%.

Dla pozostałych zaworów odczytano następujące nastawy:
Ballorex Dynamic Nr 2: DN15L - nastawa 33%
Ballorex Dynamic Nr 3: DN15L - nastawa 43%

Ballorex Dynamic Nr 4: DN15H - nastawa 48%
Ballorex Dynamic Nr 5: DN15H - nastawa 65% lub DN20H - nastawa 28%
Ballorex Dynamic Nr 6: DN20H - nastawa 42%

Ballorex Dynamic Nr 7: DN20H - nastawa 65% lub DN25S - nastawa 64%
Ballorex Dynamic Nr 8: DN32H - nastawa 50%
Ballorex Dynamic Nr 9: DN32H - nastawa 67%

Podczas montażu zaworów nastawy można zmieniać za pomocą pokrętła nastawczego. W celu bardziej dokładnego 
nastawienia przepływów należy podłączyć przepływomierz Ballorex BC2 i ustawić przepływu według projektu.
 
W przypadku użycia innego przepływomierza - nieposiadającego zaworów Ballorex w pamięci, aby zmierzyć 
przepływy należy wpisać wartość Kvm odpowiednią dla danego typu zaworu.

Nastawa zaworu
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Wykres sygnału pomiarowego 
zaworu  Ballorex Dynamic 
DN15L.

Ciśnienie różnicowe na 
króćcach pomiarowych
Ballorex Dynamic DN15L przy 
przepływie 0.014 l/s będzie 
wynosiło 5.0 kPa.

Ciśnienie różnicowe na króćcach pomiarowych zaworu Nr 1 przy przepływie 0.014 l/s musi być 5.0 kPa.

W taki sam sposób wyznaczono nastawy na wszystkich pozostałych zaworach z przykładu obliczeniowego:
Ballorex Dynamic Nr 2 sygnał pomiarowy: 9.0 kPa
Ballorex Dynamic Nr 3 sygnał pomiarowy: 15.0 kPa

Ballorex Dynamic Nr 4 sygnał pomiarowy: 19.0 kPa
Ballorex Dynamic Nr 5 sygnał pomiarowy: 25.5 kPa
Ballorex Dynamic Nr 6 sygnał pomiarowy: 9.5 kPa

Ballorex Dynamic Nr 7 sygnał pomiarowy: 14.5 kPa
Ballorex Dynamic Nr 8 sygnał pomiarowy: 18.5 kPa
Ballorex Dynamic Nr 9 sygnał pomiarowy: 22.5 kPa

Zawór zamontowany przy odbiorniku Nr 3 jest zaworem referencyjnym (krytycznym). Wysokość podnoszenia pompy 
musi być dobierana w odniesieniu do obliczonych strat ciśnienia instalacji, filtrów, zaworów odcinających itp.,  do 
tego zaworu oraz powiększona o wymagane minimalne ciśnienie pracy zaworu, które wynosi 30kPa (ΔPb). Jeśli strata 
ciśnienia na odcinkach P1, P2, P3, P4, P5, P1 wynosi ΔPc = 35.0 kPa, to ciśnienie pompy ΔPh musi wynosić: 
ΔPh =  ΔPc + ΔPb = 35.0 + 30.0 kPa = 65.0 kPa. Jeśli w instalacji używana jest pompa o zmiennych obrotach, musi 
zapewnić minimalne ciśnienie pokrywające straty ciśnienia na rurociągu oraz ciśnienie umożliwiające pracę zaworu 
Ballorex Dynamic w każdych warunkach, które wynosi 30kPa.

Zawory równoważące na gałęziach A, B i C nie są wymagane.

Zawory Ballorex Dynamic zamontowane przy odbiornikach końcowych zapewniają hydrauliczne zrównoważenie całej 
instalacji.

Przykład zamawiania zaworów:
Ballorex Dynamic Nr 1, 2, 3 Indeks: 4360000L-000001 
Ballorex Dynamic Nr 4, 5 Indeks: 4360000H-000001 
Ballorex Dynamic Nr 6, 7 Indeks: 4460000H-000001 
Ballorex Dynamic Nr 8, 9 Indeks: 4660000H-000001 

Sygnał pomiarowy

Przepływ 
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l/h
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6. Akcesoria

Akcesoria Indeks Średnica Opis

43600000-000001 DN15

Korpus zaworu z elementem nastawczym

44600000-000001 DN20

45600000-000001 DN25

46600000-000001 DN32

47600000-000001 DN40

48600000-000001 DN50

436000LL-000001 DN15L Wkładka zaworu - kolor biały

436000SS-000001 DN15S Wkładka zaworu - kolor  czerwony

436000HH-000001 DN15H Wkładka zaworu - kolor czarny

446000SS-000001 DN20S Wkładka zaworu - kolor biały

446000HH-000001 DN20H Wkładka zaworu - kolor czarny

456000SS-000001 DN25S Wkładka zaworu - kolor biały

456000HH-000001 DN25H Wkładka zaworu - kolor czarny

466000HH-000001 DN32H Wkładka zaworu - kolor czarny

476000SS-000001 DN40S Wkładka zaworu - kolor biały

486000HH-000001 DN50H Wkładka zaworu - kolor czarny

43600011 - Siłownik proporcjonalny 24V (0-10V)

43600012 - Siłownik  on/off 230V

43600013 - Siłownik   on/off 24V

47600011 - Siłownik proporcjonalny  24V (0-10V)

47600012 - Siłownik  on/off 230V

47600013 - Siłownik   on/off 24V

już niebawem

96M0267-000005 DN15 Łupina izolacyjna

96M0268-000005 DN20 Łupina izolacyjna

96M0269-000005 DN25 Łupina izolacyjna

96M0270-000005 DN32 Łupina izolacyjna

96M0271-000005 DN40 Łupina izolacyjna

96M0272-000005 DN50 Łupina izolacyjna

83504006-000003 15 mm × 1/2”

Złączki do zaprasowania z uszczelkami 
(2 szt.). profil M, max. 16 bar

83504007-000003 18 mm × 1/2”

84504006-000003 15 mm × 3/4”

84504007-000003 18 mm × 3/4”

84504008-000003 22 mm × 3/4”

85504006-000003 28 mm × 1”

86504006-000003 35 mm × 1¼”

87504006-000003 42 mm × 1½”

88504006-000003 54 mm × 2”

43600005-000003 M30 × 1,5 Kapturek odcinający



Ballorex® Dynamic

     38



Ballorex® Dynamic

Precision made easy www.ballorex.pl     39

Ballorex Dynamic - specyfikacja
1.  Niezależny od ciśnienia zawór regulacyjno równoważący Ballorex Dynamic

 1.1. Wykonawca musi zamontować zawory zgodnie z dokumentacją projektową.

2. Funkcje

 2.1.  Zawór może pracować z siłownikiem jako zawór niezależny od ciśnienia zawór regulacyjny lub bez siłownika 
jako automatyczny ogranicznik przepływu. 

 2.2. Musi mieć możliwość montażu zaworu wraz z siłownikiem w dowolnej pozycji w stosunku do osi rurociągu   
             (360°).
 2.3. Musi mieć możliwość przepłukania instalacji po wcześniejszym wyjęci wkładu zaworu.
 2.4. Musi mieć możliwość bezpośredniego pomiaru przepływu w dowolnym momencie z dokładnością ±3%.
 2.5. Nastawa wstępna zaworu nie może wpływać na autorytet zaworu.
 2.5. Musi mieć możliwość ograniczenia maksymalnego przepływu na zaworze.
 2.6. Zawór musi mieć możliwość montażu bez odcinków prostych przed zaworem.

3.  Korpus zaworu

 3.1. Musi być wykonany z mosiądzu DR CW602N CuZn36Pb2As.
 3.2. Klasa ciśnienia nie może być mniejsza niż PN25.
 3.3. Kierunek przepływu medium musi być wskazany na korpusie zaworu.
 3.4. Nastawa wstępna, siłownik Flow oraz króćce pomiarowe musza znajdować się po tej samej stronie zaworu.
 3.5. Pomiar przepływu możliwy jest w przypadku zamontowania zaworu w dowolnej pozycji na rurociągu (360°).

4. Element regulacji przepływu 

 4.1. Element regulacji przepływu musi być wykonany ze wzmocnionego włóknem szklanym siarczek polifenylenu. 
 4.2.  Element regulacyjny (wkładka zaworowa) musi mieć możliwość wyjęcia w celu umożliwienia przepłukania 

instalacji.
 4.3. Wkładka zaworowa być identyfikowalna w łatwy sposób za pomocą kolorów.
 4.4. Pomiar przepływu musi być dokonywany na wbudowanej zwężce Venturiego.

5. Siłownik

 5.1. Siłownik elektrotermiczny musi posiadać klasę IP54.
 5.2. Siłownik elektromechaniczny musi posiadać klasę IP40.
 5.3. Siłownik musi być sterowany napięciem 24 V lub 230 V 
 5.4. Siłownik musi używać pełnej wysokości trzpienia do regulacji w celu zapewniania pełnego autorytetu.
 5.5. Siłownik musi zapewniać możliwość identyfikacji położenia trzpienia zaworu.

 
7. Specyfikacja
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8. Siłowniki elektrotermiczne

Siłowniki elektrotermiczne - DN15-32

Siłownik elektrotermiczny - opis
Elektrotermiczne siłowniki mogą być stosowane w zaworach Ballorex Dynamic DN15-32. 
Siłownik sterowany jest poprzez termostat pokojowy lub system BMS sygnałem dwupunktowym lub ciągłym.

Siłowniki dostępne są w następujących wersjach:
» ciągły, proporcjonalny 0-10 V DC sygnał, 24 V AC
» on/off 24 V AC/DC
» on/off 230 V

W siłowniku zastosowano element woskowy ogrzewany rezystorem  PTC  oraz  sprężynę.  Element  woskowy  jest 
ogrzewany w wyniku pojawienia się napięcia powodując ruch wbudowanego tłoka.  Powstała  siła  jest  przenoszona  
na  tłok powodując otwieranie i zamykanie zaworu.

Siłownik elektrotermiczny - zalety
» Małe wymiary 
» Funkcja pierwszego otwarcia
» Bezobsługowy
» Bezgłośny
» Niski pobór mocy
» Możliwość montażu w dowolnej pozycji 
» Długi okres żywotności 
» Klasa IP54

Siłownik 
ON/OFF i 
proporcjonalny

Elektro-
termiczny

Ballorex 
Dynamic
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Siłownik elektrotermiczny - budowa
Siłowniki elektrotermiczne mogą być pracować z zaworami Ballorex Dynamic DN15-32. Aby zamontować siłownik 
należy najpierw nakręcić na zawór adapter, a następnie wcisnąć siłownik.

Siłownik dostarczany jest w pozycji otwartej przed podaniem prądu dla funkcji pierwszego otwarcia. Umożliwia to 
pracę instalacji grzewczej lub wody lodowej zanim instalacja elektryczna zostanie wykonana. Po podłączeniu napięcia 
do siłownika funkcja pierwszego otwarcia będzie odblokowana poprzez podanie napięcia przez okres 6min. Po tym 
czasie siłownik będzie pracował już normalnie.
Funkcja pierwszego otwarcia nie jest zalecana przed napełnianiem i płukaniem instalacji. W tym celu należy zdjąć 
siłownik, a następnie wyjąć wkładkę zaworu. Po napełnieniu i przepłukaniu instalacji należy włożyć ponownie wkładkę 
i  zamontować siłownik.

Funkcja wizualizacji pozycji pracy siłownika służy do weryfikacji pozycji zaworu. 
Wbudowany element woskowy rozszerza się lub kurczy, co powoduje podnoszenie lub opadanie wskaźnika pracy 
zaworu. Wskaźnik funkcji pozycji pracy zawory nie może być wciśnięty w dowolnym momencie, gdyż grozi to 
uszkodzeniem siłownika.

Siłownik jest chroniony przed niepowołanym dostępem dzięki możliwości zdjęcia elementu ochronnego.

1 - Pozycja pracy
2 - Osłona zabezpieczająca przed   
      niepowołanym dostępem
3 - Obudowa siłownika
4 - Element woskowy

Siłownik posiada możliwość 
odczytania pozycji pracy. 

Tłok porusza się w górę lub w 
dół w zależności podanego 
napięcia sterującego 
elementem woskowym.

Siłownik z osłoną chroniącą 
prze niepowołanym dostępem.

 
8. Siłowniki elektrotermiczne
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Ballorex Dynamic siłownik elektrotermiczny

Proporcjonalny 24 V

Wymiary Specyfikacja

Napięcie robocze 24 V AC, 50-60 Hz
Pozycja nominalna Bezprądowo zamknięty
Moc 2 W
Średni czas przejścia 30s/mm
Sygnał sterujący 0-10 V DC
Skok siłownika 4 mm
Siła siłownika 100 N ±5%
Temp. otoczenia 0 to +60°C
Klasa IP54
Zgodność z CE EN 60730
Kabel przyłączeniowy Biały/1m/30g

Proporcjonalny siłownik elektrotermiczny otwiera i zamyka zawory Ballorex Dynamic DN15-32 proporcjonalnie 
do podanego napięcia. Sterowany jest poprzez prąd stały o napięciu 0-10 V, który przekazywany jest z termostatu 
pokojowego lub systemu BMS. 

Siłownik Indeks Opis

43600011 Siłownik proporcjonalny- 24 V AC 

 
8. Siłowniki elektrotermiczne
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Skok w zależności od napięcia 
0-10 V.

Ballorex Dynamic siłownik elektrotermiczny

Proporcjonalny 24 V

Podłączenie siłownika

 
8. Siłowniki elektrotermiczne

Siłownik Ballorex Dynamic bezprądowo znajduje się w pozycji zamkniętej. Zawór otwiera się jednorazowo na 0,5 mm i 
następnie zamyka ponownie po pojawieniu się napięcia zasilającego 24 V zmiennego (AC). Od tego momentu funkcja 
pierwszego otwarcia jest wyłączona, a punkt zamknięcia zaworu jest wykryty. Zapewnia to optymalne dopasowanie 
siłownika do zaworu.
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Ballorex Dynamic siłownik eletrotermiczny

Siłownik ON/OFF 230V i 24V

Wymiary Specyfikacja

Napięcie robocze 230V AC, 50-60Hz 24V AC/DC 0-60Hz
Pozycja nominalna Normalnie zamknięty Normalnie zamknięty
Moc 1.8 W 1.8 W
Czas zamykania i 
otwarcia ok. 3 min. ok. 3 min.
Siła siłownika 100 N ±5% 100 N ±5%
Temperatura otoczenia 0 to +60°C 0 to +60°C
Klasa IP54 IP54
Zgodność z CE EN 60730 EN 60730
Kabel przyłączeniowy Szary/1 m Szary/1 m

Zawory Ballorex Dynamic DN15-32 otwierają się w sposób równomierny po pojawieniu się napięcia zasilającego i 
upłynięciu czasu zwłoki. Element woskowy schładza się po wyłączeniu napięcia zasilającego, a po upłynięciu czasu 
podtrzymania zawór zostaje zamknięty dzięki sile zamykającej sprężyny.

Siownik Indeks Opis

43600012 Siłownik ON/OFF - 230V

43600013 Siłownik ON/OFF - 24V
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Praca siłownika

Ballorex Dynamic siłownik elektrotermiczny

Siłownik ON/OFF 230V i 24V

Podłączenie siłownika
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Siłowniki elektromechaniczne - opis
Elektromechaniczne siłowniki są  przeznaczone do zaworów Ballorex Dynamic DN40-50 i dostępne w następujących 
wersjach: 
» AVUE - proporcjonalny - napięcie stałe 0-10V DC zasilany napięciem 24V AC
» AVUX - on/off 24 V AC
» AVUM - on/off 230 V AC  

AVUE jest siłownikiem o charakterystyce liniowej, zapewniającej sygnał pracy proporcjonalny do skoku trzpienia i w 
połączeniu ze sterownikami zapewnia napięcie sterowania w zakresie 0-10V prądu stałego (DC). 
AVUX jest siłownikiem o charakterystyce liniowej zasilanym prądem zmiennym 24V (AC), nadającym się do pracy 
on/off lub 3-punktowej.
AVUM jest siłownikiem o charakterystyce liniowej zasilanym napięciem sieciowym 230V AC, nadającym się do pracy 
on/off lub 3-punktowej.

Siłowniki elektromechaniczne - zalety

» Dokładne sterowanie zaworem
» Łatwa instalacja i uruchomienie (autodopasowanie do skoku zaworu)
» Bezpośredni montaż 
» Montaż siłownika nie wymaga użycia dodatkowych narzędzi
» Możliwość ręcznego sterowania 
» Zwarta budowa umożliwiająca montaż przy odbiornikach końcowych
» Zintegrowany przewód zasilający 
» Zgodność z europejskimi normami i certyfikatami bezpieczeństwa.
» Ręczne resetowanie ustawiania siłownika(AVUE)
» 0-10 V DC sygnał wejściowy sterowania (AVUE)
» 3-punktowy sygnał (AVUX & AVUM)

Siłowniki 
ON/OFF lub 
proporcjonalne

Elektro-
mechaniczne

Ballorex 
Dynamic
DN 40 - 50
1½ - 2”
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1

2

3

4

Siłowniki elektromechaniczne - budowa
Elektromechaniczne siłowniki do zaworów Ballorex Dynamic DN40-50 regulują zaworem poprzez adapter 
przyłączeniowy za pomocą silnika synchronicznego poprzez nm przekładnię zębatą i sprzęgło. 

 

Siłowniki elektromechaniczne - instalacja
Pokrywa siłownika nie może być zdemontowana przy montażu siłownika na zawór Ballorex Dynamic DN 40-50.  
Przed montażem należy upewnić się, że oba wkręty zabezpieczające znajdujące się w ramce są wykręcone. Adapter 
przyłączeniowy musi być umieszczony w siłowniku, który będzie sterował pracą zaworu. Należy wsunąć trzpień 
zaworu w adapter przyłączeniowy siłownika, a następnie umieścić siłownik na zaworze. Ręcznie dokręcić śruby 
zabezpieczające, które będą utrzymywały siłownik w prawidłowej pozycji.

Chwytak adaptera musi być w optymalnej pozycji. W przeciwnym razie należy ręcznie ustawić chwytak w optymalnej 
pozycji poprzez dokręcenie śruby regulacyjnej znajdującej się na górze siłownika i przekręcanie jej zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara za pomocą płaskiego śrubokręta. AVUE posiada na spodzie przycisk resetowania w przypadku w 
przypadku ręcznego sterowania i braku zasilania.

Należy zachować minimum 50 mm wolnej przestrzeni ponad siłownikiem.

1 - Obudowa
2 - Chwytak adaptera
3 - Śruba zabezpieczająca
4 -  Adapter przyłączeniowy

Należy zachować minimum 
50 mm wolnej przestrzeni 
ponad siłownikiem.
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Wszystkie kable przyłączeniowe są łatwo identyfikowalne dzięki właściwy kolorom
Długość i oporność kabli podana jest poniżej w tabeli. 

Należy upewnić się, że kabel poprowadzony jest z dala od rurociągu.
Podłączając napięcie do siłownika przed zamontowaniem go na zawór konieczne będzie zmienienie pozycji siłownika.

Okablowanie - zalecenia 
instalacyjneOkablowanie z siłowni-

ka do sterownika
Max. długość kabla 1.5 
mm nieekranowanego

Max. oporność  
przewodu

AVUE 0-10 V DC 100 m 50Ω

AVUM - 230 V AV 100 m 10Ω
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AVUE

AVUE

Proporcjonalny siłownik 24 V

Wymiary Specyfikacja

Napięcie zasilania 24 V AC
Moc 3.1 VA
Napięcie sterowania 0-10 V DC
Skok trzpienia 12.7 mm
Czas przebiegu  110 s
Siła sprężyny  220 N
Temperatura otoczenia
  - pracy 0-50°C
  - magazynowania -40-70°C
Klasa  IP40
Wilgotność otoczenia 0-95%
Kabel przyłączeniowy 1.5m, 3-żyłowy
Obudowa Plastik ognioodporny UL94V-0
Zgodność z CE EN 60730-1

Siownik Indeks Opis

47600011 AVUE - siłownik proporcjonalny - napięcie sterujące 24V

Podłączenie siłownika

Podłączenie siłownika
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ON/OFF actuator 230 V

Wymiary Specyfikacja

Napięcie zasilania 230 V AC
Moc 3.6 VA
Napięcie sterowania 230 V AC
Skok siłownika 12.7 mm
Czas przejścia 110 s
Siła siłownika 220 N
Temperatura otoczenia
  - pracy 0-50°C
  - magazynowania -40-70°C
Klasa szczelności IP40
Wilgotność otoczenia 0-95%
Kabel przyłączeniowy 1.5m, 3-żyłowy
Obudowa Plastik ognioodporny UL94V-0
Zgodność z CE EN 60730-1

Siłownik Indeks Opis

47600012 AVUM - siłownik ON/OFF - napięcie 230V

Podłączenie siłownika

Podłączenie siłownika
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Siłownik ON/OFF 24 V

Wymiary Specyfikacja

Napięcie zasilania 24 V AC
Moc 2.3 VA
Napięcie sterowania 24 V AC
Skok siłownika 12.7 mm
Czas przejścia 110 s
Siła  220 N
Temperatura otoczenia
  - pracy 0-50°C
  - magazynowania -40-70°C
Klasa szczelności IP40
Wilgotność otoczenia 0-95%
Kabel przyłączeniowy 1.5m, 3-żyłowy
Obudowa                                  Plastik ognioodporny UL94V-0
Zgodność z CE EN 60730-1

Siłownik Indeks Opis

47600013 AVUX - siłownik ON/OFF - napięcie 24 V AC

Podłączenie siłownika

Podłączenie siłownika
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Precision made easy

www.ballorex.pl

Ballorex Dynamic
•   Ballorex Dynamic zapewnia całkowitą kontrolę 

przepływu i eliminuje konieczność równoważenia 
instalacji

•   Ballorex Dynamic umożliwia bezpośredni pomiar 
przepływu i jego bieżącą weryfikację

•   Ballorex Dynamic może być montowany na 
rurociągu w dowolnej pozycji i nie wymaga 
stosowania odcinków prostych przed i za zaworem


