
Precision made easy

 Ballorex Thermo
Termostatyczny zawór do cyrkulacji 
ciepłej wody użytkowej



Ballorex® Thermo



Ballorex® Thermo

Precision made easy www.ballorex.pl  

 
Wprowadzenie

Ballorex Thermo - opis
Ballorex Thermo jest termostatycznym zaworem cyrkulacyjnym stosowanym w instalacjach ciepłej wody użytkowej na 
przewodach cyrkulacyjnych. Służy do termicznego równoważenia instalacji poprzez kontrolę przepływu w odniesieniu 
do temperatury wody. Temperatura wody, przy której Ballorex Thermo ma ograniczyć przepływ, jest ustawiana na skali 
zaworu. Gdy dostatecznie gorąca woda dotrze do Ballorex Thermo, zawór zamyka się kierując wodę do pozostałych 
części instalacji. Ballorex Thermo w pozostałych częściach instalacji na pionach i odgałęzieniach działa w taki sam 
sposób, zapewniając stałą temperaturę wody w obrębie całej instalacji oraz zapewniając natychmiastowy dostęp do 
gorącej wody użytkownikowi końcowemu.
Zintegrowana funkcja dezynfekcji termicznej umożliwia zwalczanie bakterii Logionelli w instalacji poprzez dostarczenie 
wody mającej do 75°C do rurociągu zasilającego oraz cyrkulacyjnego.
Funkcja minimalnego stałego przepływu zapewnia dostarczenie wody o wymaganej temperaturze w każdej chwili i 
zapobiega przerwom w jej dostawie. Brak stojącej wody w instalacji pomaga zapobiegać rozwojowi drobnoustrojów 
bakteryjnych w instalacji.
Ograniczenie przepływu dokonywane przez zintegrowany statyczny zawór równoważący pomaga w szybkim 
zrównoważeniu instalacji, gdy rozpoczyna on pracę i w normalnych warunkach pracy. Statyczny zawór równoważący 
jest także stosowany do odcięcia przepływu.
Ballorex Thermo jest standardowo wyposażony w zawór spustowy. Termometr i łupina izolacyjna są dostępne jako 
akcesoria.

Ballorex Thermo - zalety 
» Idealne zrównoważenie instalacji ciepłej wody użytkowej
» Automatyczna funkcja dezynfekcji termicznej
» Funkcja odcięcia 
» Zintegrowany zawór spustowy z podłączeniem do węża
» Zintegrowany zawór statyczny do regulacji przepływu 
» Dokładna regulacja temperatury
» Dwa zakresy regulacji temperatury do precyzyjnej kontroli instalacji
» Opcjonalny termometr do pomiaru temperatury wody
» Minimalny stały przepływ w celu uniemożliwienia rozwoju Legionelli oraz innych drobnoustrojów bakteryjnych
» Oszczędność energii w porównaniu z tradycyjnie zrównoważonymi instalacjami wody użytkowej

Ballorex 
Thermo

Termostatyczny 
zawór 
cyrkulacyjny 
(TCV)

DN 15 - 25
1/2 - 1”
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Wprowadzenie

Ballorex Thermo - Konstrukcja
Ballorex Thermo zbudowany jest z zaworu termostatycznego, który może być ustawiony na temperaturę, w której 
przepływ wody powinien być ograniczony. Ballorex Thermo jest dostępny z dwoma zakresami regulacji temperatur: od 
30°C do 50°C oraz od 50°C do 60°C.

Ballorex Thermo posiada wbudowany statyczny zawór równoważący umożliwiający regulację przepływu. Obracając 
pokrętło regulacyjne można dokładnie ustawić wymagane Kv zaworu.
Funkcja ta jest szczególnie przydatna podczas uruchamiania instalacji podczas której element termostatyczny 
Ballorex Thermo musi być w pełni otwarty. Dzięki zapewnieniu zrównoważenia hydraulicznego, gorąca woda 
będzie zapewniona niemal jednocześnie we wszystkich punktach czerpalnych. Za pomocą statycznego zaworu 
równoważącego można także dokonać odcięcia przepływu.

Ballorex Thermo posiada zintegrowany zawór spustowy. Instalacje można opróżnić poprzez zamknięcie przepływu, a 
następnie otwarcie zaworu spustowego. W celu uniemożliwienia niekontrolowanego wycieku wody, do spustu należy 
zamontować wąż.

W celu odczytu temperatury wody można zamontować termometr montując go w kieszeni zaworu spustowego. 
Termometr jest dostarczany jako akcesorium i może być zamontowany w dowolnej chwili, także podczas 
funkcjonowania instalacji.

Ballorex Thermo posiada także funkcję dezynfekcji termicznej. Gdy temperatura wody osiągnie wartość zadaną, 
przepływ w zaworze jest ograniczany. Gdy rozpoczyna się dezynfekcja termiczna i temperatura wody wzrasta powyżej 
65°C, element termostatyczny nadal rozszerza się i ponownie otwiera przepływ. Przy temperaturze 75°C, przepływ jest 
ponownie odcinany.

1 - termometr (opcjonalny)
2 - króciec spustowy z   
      podłąceniem do węża
3 -  pokretło statycznego zaworu 

równoważącego
4 -  grzybek statycznego zaworu 

równoważącego
5 - korpus zaworu
6 - pokrętło nastawcze 
      temperatury
7 - element termostatyczny
8 - grzybek elemantu 
      termostatycznego
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Wprowadzenie

Ballorex Thermo - równoważenie i użytkowanie instalacji
Regulacja temperatury na Ballorex Thermo jest dokonywana przez obracanie czerwonego pokrętła. Dokładna skala 
umożliwia regulację temperatury z dokładnością do ±1°C.

Regulacja zaworu statycznego Ballorex Thermo jest realizowana poprzez zamknięcie zaworu, a następnie otwarcie 
za pomocą obrotu pokrętła regulacyjnego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Liczba obrotów 
jest zależna od wymaganej wartości Kv zaworu. Wykresy doboru nastawy wstępnej zamieszczone są w rozdziale 
specyfikacji technicznej i określają wartości Kv w odniesieniu do liczby obrotów pokrętła regulacyjnego.

Zawór spustowy może być użyty po zamknięciu zaworu statycznego. Odpływ się otwiera, gdy złącze do podłączenia 
węża jest obracane w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. Złącze do podłączenia węża porusza się 
również podczas otwierania zaworu statycznego.
W celu uniemożliwienia niekontrolowanego wycieku wody, należy podłączyć wąż do złącza spustowego.

Ballorex Thermo jest ustawiany 
na wymaganą temperaturę 
poprzez przekręcanie 
czerwonego pokrętła  
względem białego wskaźnika 
na kołnierzu pod pokrętłem.

Ballorex Thermo jest ustawiany 
na wymaganą wartość Kv 
przez obracanie pokrętła 
regulacyjnego od pozycji 
całkowicie zamkniętej w 
kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara. 

Ballorex Thermo służy do 
serwisowania instalacji poprzez 
odwodnienie rurociągu 
cyrkulacyjnego wody.
Gdy złącze do podłączenia 
węża obracane jest w kierunku 
przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara, następuje 
otwarcie zasoru spustowego.
Zalecane jest podłączenie węża, 
aby uniknąć wycieku wody.
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Ballorex Thermo - zasada działania
Ballorex Thermo zapewnia szybki dostęp do gorącej wody we wszystkich punktach poboru wody przez zapewnienie 
wymaganego przepływu wody cyrkulacyjnej w całej instalacji wody użytkowej. Jest to osiągane przez ustawienie 
temperatury, przy której zawór powinien ograniczyć przepływ w pionie lub odgałęzieniu.

Ustawienie przepływu cyrkulacyjnego i temperatury na zaworze Ballorex Thermo wyliczane są w oparciu o obliczenia 
straty ciepła rury. Jeżeli na przykład wymagana temperatura wody w ostatnim punkcie poboru wody w pionie wynosi 
55°C, a strata ciepła w rurze cyrkulacyjnej spowoduje w tym pionie efekt schłodzenia o 4°C, Ballorex Thermo powinien 
być ustawiony na 51°C.

W instalacji z wieloma pionami, gorąca woda dotrze najpierw do rur o najniższym oporze. Pompa cyrkulacyjna dostarcza 
wodę najpierw do najbliższego zaworu Ballorex Thermo. Zawór zaczyna ograniczanie przepływu, gdy temperatura wody 
przepływającej poprzez zawór jest większa od temperatury nastawionej na zaworze. Opór tego obwodu zwiększa się, a 
gorąca woda jest kierowana do następnego pionu. Gdy Ballorex Thermo w drugim pionie w wyniku przepływu gorącej 
wody zacznie się zamykać, następne piony będą  zaopatrywane w gorącą wodę w podobny sposób.

Ponadto Ballorex Thermo zapewnia możliwość równoważenia przepływu w odniesieniu do rozkładu ciśnienia w 
instalacji przez właściwe ustawienie zaworu statycznego. Ta funkcja jest pomocna podczas uruchaniamia instalacji 
lub gdy przepływ projektowy jest szczególnie niski. W normalnych warunkach pracy równoważenie instalacji jest 
realizowane przez zawór Ballorex Thermo. JEŻELI INSTALACJA NIE JEST CZĘSTO WYŁĄCZANY I WŁĄCZANY, A PRZEPŁYWY 
SĄ WYSTARCZAJĄCE, BY ELEMENT TERMOSTATYCZNY PRZEJĄŁ KONTROLĘ, ZAWÓR STATYCZNY BALLOREX THERMO 

MUSI POZOSTAWAĆ W PEŁNI OTWARTEJ.
Działanie instalacji c.w.u. z Ballorex Thermo przypomina instalację centralnego ogrzewania z termostatycznymi zaworami 
grzejnikowymi. Piony można porównać do grzejników, podczas gdy Ballorex Thermo odgrywa rolę grzejnikowego 
zaworu termostatycznego.

Z uwagi na to podobieństwo, pompa powinna także działać jak w systemie centralnego ogrzewania z termostatycznymi 
zaworami grzejnikowymi. Należy zapewnić pompę o zmiennej prędkości i przełączyć na tryb ciśnienia proporcjonalnego. 
Gdy zawór Ballorex Thermo zamyka się, pompa powinna ograniczyć przepływ i ciśnienie w celu oszczędzania energii i nie 
ingrrowaniu w zamknięte zawory Ballorex Thermo.

Równoważenie termiczne instalacji ciepłej wody użytkowej jest bardziej efektywne i pozwala 
zaoszczędzić energię w porównaniu z instalacjami tradycyjnie zrównoważonymi lub nierównoważonymi. 

Ballorex Thermo w instalacji 
wodny użytkowej z cyrkulacją.

Przepływ w pierwszym pionie 
jest ograniczony przez Ballorex 
Thermo, gdy gorąca woda 
dociera do zaworu.
W efekcie woda jest kierowana 
do następnych pionów. Gdy 
Ballorex Thermo zamyka się w 
drugim pionie, gorąca woda 
jest rozprowadzana w obrębie 
całej instalacji.

Kiedy woda w dowolnym 
pionie schładza się, Ballorex 
Thermo otwiera się ponownie 
umożliwiając napływ gorącej 
wody do tego pionu.
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Ballorex Thermo - dezynfekcja termiczna
Przepisy wymagają przeprowadzania dezynfekcji termicznej instalacji polegającej na wpuszczeniu gorącej wody 
mającej co najmniej 70°C do całej instalacji c.w.u. przez okreśłony czas. Ballorex Thermo umożliwia dezynfekcję tego 
typu przez zrównoważanie instalacji również w tak wysokich temperaturach.
Podczas wykonywania dezynfekcji termicznej istnieje ryzyko poparzenia, gdy punkt czerpany zostanei otwarty. 
Dlatego też zaleca się zastosowanie termostatycznych zaworów mieszających, np. Ballorex Thermix, w celu ochrony 
użytkownika końcowego przed przypadkowym poparzeniem. 

Ballorex Thermo równoważy 
instalację wody użytkowej 
także podczas dezynfekcji 
cieplnej.

W celu ochrony użytkownika 
końcowego przed 
poparzeniem, można 
zainstalować termostatyczny 
zawór mieszający Ballorex 
Thermix przy punkcie odbioru 
wody.

Jest to szczególnie ważne w 
budynkach publicznych, takich 
jak szkoły, przedszkola oraz 
hotele, itp.

 
Wprowadzenie
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Instrukcja montażu

Ballorex Thermo musi być 
zainstalowany zgodnie 
z kierunkiem przepływu 
zaznaczonym na zaworze.

Ballorex Thermo może być 
zamontowany w dowolnej 
pozycji.

Regulacja temperatury jest 
dokonywana przez obracanie 
czerwonego pokrętła. 
Biały znak odniesienia na 
kołnierzu pod pokrętłem 
wskazuje aktualne ustawienie 
temperatury.

W trakcie montażu Ballorex Thermo muszą być przestrzegane następujące wytyczne:
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Instrukcja montażu

W dowolnej chwili można 
zainstalować specjalny 
termometr bez wpływu na 
szczelność instalacji.

Funkcja odcięcia jest 
wykonywana przez obracanie 
czarnego pokrętła zgodnie 
z kierunkiem wskazówek 
zegara.

Regulacja przepływu jest 
dokonywana przez obracanie 
czarnego pokrętła.
Liczba obrotów powinna być 
obliczona w celu uzyskania 
wyliczonej wartości Kv.

Funkcja odwodnienia 
jest aktywowana przez 
przekręcenie złącza węża 
w kierunku przeciwnym do 
ruchu wskazówek zegara.

Zalecane jest zamocowanie 
węża w celu uniemożliwienia 
wycieku wody.
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Zastosowanie

Zastosowanie 2 - instalacja 
ciepłej wody użytkowej z 
cyrkulacją i termostatycznymi 
zaworami mieszającymi

Ballorex Thermo jest 
stosowany w instalacjach 
ciepłej wody żytkowej 
z cyrkulacją, gdzie jest 
przeprowadzana dezynfekcja 
cieplna.
Zawór jest instalowany w 
rurze cyrkulacyjnej każdego 
pionu albo odgałęzienia z 
kilkoma punktami odbioru 
wody.
Użytkownik końcowy jest 
chroniony przed poparzeniem 
przez termostatyczny zawór 
mieszający Ballorex Thermix.

Zastosowanie 1 - Instalacja 
ciepłej wody użutkowej z 
cyrkulacją

Ballorex Thermo jest 
stosowany w instalacjach 
ciepłej wody użytkowej 
z cyrkulacją. Jest on  
zainstalowany na rurociągu 
cyrkulacyjnym każdego pionu 
lub odgałęzienia z kilkoma 
punktami poboru wody.
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Karta katalogowa

Ballorex Thermo

DN 15-25 gwint wewnętrzny

Zawór Indeks 
Średnica 

Połączenie
Indeks Średnica Połączenie Zakres 

temp. °C
Kvs 

m3/h
Wymiary 
zaworu

 

120 632 8 DN 15 1/2” 50-60 1.30
A =  57
B =  75
C =  98
D = 136
E =  63
WS =  27

120 631 8 DN 15 1/2” 30-50 1.30

120 636 8 DN 20 3/4” 50-60 1.85
A  =   57
B  =   75
C  = 125
D  = 147
E  =   63
WS =   34

120 635 8 DN 20 3/4” 30-50 1.85

120 640 8 DN 25 1” 50-60 2.10

A  =   57
B  =   75
C  = 136
D  = 150
E  =   63
WS =   42

Wymiary Specyfikacja

Max. temperatura 
Max. ciśnienie 
Dokładność 
Oznaczenie na zaworze

Połączenie 
Korpus zaworu 
Trzpień 
Uszczelnienie

90°C
10 bar 
±2K
Pokrętło - nazwa zaworu, 
skala temperatur,
Korpus zaworu - DN, 
kierunek przepływu
Gwint wewnętrzny ISO 7/1 
Brąz DIN EN-1982
Mosiądz DIN50930 część 6
EPDM
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Karta katalogowa

Ballorex Thermo

DN 15-25 gwint zewnętrzny

Zawór Indeks 
Średnica 

Połączenie
Indeks Średnica Połączenie Zakres 

temp. °C
Kvs 

m3/h
Wymiary 
zaworu

 

120  634 5 DN 15 1/2” 50-60 1.30
A =  57
B =  75
C =  98
D = 136
E =  63
WS =  27

120 633 5 DN 15 1/2” 30-50 1.30

120 638 5 DN 20 3/4” 50-60 1.85
A  =   57
B  =   75
C  = 125
D  = 147
E  =   63
WS =   34

120 637 5 DN 20 3/4” 30-50 1.85

120 642 5 DN 25 1” 50-60 2.10

A  =   57
B  =   75
C  = 136
D  = 150
E  =   63
WS =   42

Wymiary Specyfikacja

Max. temperatura 
Max. ciśnienie 
Dokładność 
Oznaczenie na zaworze

Połączenie 
Korpus zaworu 
Trzpień 
Uszczelnienie

90°C
10 bar 
±2K
Pokrętło - nazwa zaworu, 
skala temperatur,
Korpus zaworu - DN, 
kierunek przepływu
Gwint wewnętrzny ISO 7/1 
Brąz DIN EN-1982
Mosiądz DIN50930 część 6
EPDM
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Karta katalogowa

Ballorex Thermo

DN 15-25 gwint wewnętrzny z izolacją i termometrem

Wymiary Specyfikacja

Max. temperatura 
Max. ciśnienie 
Dokładność 
Oznaczenie na zaworze

Połączenie 
Korpus zaworu 
Trzpień 
Uszczelnienie
Izolacja 
Termometr

90°C
10 bar 
±2K
Pokrętło - nazwa zaworu, 
skala temperatur,
Korpus zaworu - DN, 
kierunek przepływu
Gwint wewnętrzny ISO 7/1 
Brąz DIN EN-1982
Mosiądz DIN50930 część 6
EPDM
EPP
Bimetal

Zawór Indeks 
Średnica 

Połączenie
Indeks Średnica Połączenie Zakres 

temp. °C
Kvs 

m3/h
Wymiary 
zaworu

 

120 632 0 DN 15 1/2” 50-60 1.30 A  = 162
B  =   82
C = 143
D =   41120 631 0 DN 15 1/2” 30-50 1.30

120 636 0 DN 20 3/4” 50-60 1.85 A  = 162
B  =   90
C = 143
D =   41120 635 0 DN 20 3/4” 30-50 1.85

120 640 0 DN 25 1” 50-60 2.10

A  = 162
B  = 110
C = 157
D =   55
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Karta katalogowa

Ballorex Thermo

DN 15-25 gwint zewnętrzny z izolacją i termometrem

Wymiary Specyfikacja

Max. temperatura 
Max. ciśnienie 
Dokładność 
Oznaczenie na zaworze

Połączenie 
Korpus zaworu 
Trzpień 
Uszczelnienie
Izolacja 
Termometr

90°C
10 bar 
±2K
Pokrętło - nazwa zaworu, 
skala temperatur,
Korpus zaworu - DN, 
kierunek przepływu
Gwint wewnętrzny ISO 7/1 
Brąz DIN EN-1982
Mosiądz DIN50930 część 6
EPDM
EPP
Bimetal

Zawór Indeks 
Średnica 

Połączenie
Indeks Średnica Połączenie Zakres 

temp. °C
Kvs 

m3/h
Wymiary 
zaworu

 

120 632 0 DN 15 1/2” 50-60 1.30 A  = 162
B  =   82
C = 143
D =   41120 631 0 DN 15 1/2” 30-50 1.30

120 636 0 DN 20 3/4” 50-60 1.85 A  = 162
B  =   90
C = 143
D =   41120 635 0 DN 20 3/4” 30-50 1.85

120 640 0 DN 25 1” 50-60 2.10

A  = 162
B  = 110
C = 157
D =   55
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Akcesoria Indeks Wymiary Opis

9380160 Ø 63 mm Termometr bimetaliczny 0°C - 120°C

1206430 143 × 82 × 162 Łupina izolacyjna z dla zaworu
Ballorex Thermo DN15

1206431 143 × 90 × 162 Łupina izolacyjna z dla zaworu
Ballorex Thermo DN20

1206432 157 × 110 × 162 Łupina izolacyjna z dla zaworu
Ballorex Thermo DN25

6300400 - Element termostatyczny z zakresem temperatur
50-60°C dla Ballorex Thermo DN 15

6300410 - Element termostatyczny z zakresem temperatur
50-60°C dla Ballorex Thermo DN 15

6300420 - Element termostatyczny z zakresem temperatur
50-60°C dla Ballorex Thermo DN 20

6300430 - Element termostatyczny z zakresem temperatur
30-50°C dla Ballorex Thermo DN 20

6300440 - Element termostatyczny z zakresem temperatur
50-60°C dla Ballorex Thermo DN 25

6300480 - Zawór statyczny z odwodnieniem
Ballorex Thermo DN15 - 25

 
Karta katalogowa - Akcesoria

Ballorex Thermo

Akcesoria
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50°C - 60°C

30°C - 50°C

Ballorex Thermo

DN 15

Charakterystyka regulacji Ballorex Thermo:
» Ballorex thermo z zakresem regulowanym 30-50°C i z temperaturą ustawioną na 43°C
» Ballorex thermo z zakresem regulowanym 50-60°C i z temperaturą ustawioną na 57°C

Maksymalne ograniczenie przepływu jest osiągane, gdy temperatura wody będzie równa lub wyższa niż temperatura 
ustawiona na zaworze Ballorex Thermo.
Ballorex Thermo otwiera się w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody minimun 65°C i 
zamyka się, gdy temperatura osiągnie 75°C.
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Poniższy wykres służy do ustalania ustawienia statycznego zaworu równoważącego Ballorex Thermo.
Wartość Kv zależy od liczby obrotów pokrętła regulacji przepływu.
Obroty są liczone od pozycji całkowitego zamknięcia.
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Poniższy wykres służy do ustalania ustawienia statycznego zaworu równoważącego Ballorex Thermo.
Wartość Kv zależy od liczby obrotów pokrętła regulacji przepływu.
Obroty są liczone od pozycji całkowitego zamknięcia.
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30°C - 50°C

50°C - 60°C

Ballorex Thermo

DN 20

Charakterystyka regulacji Ballorex Thermo:
» Ballorex thermo z zakresem regulowanym 30-50°C i z temperaturą ustawioną na 43°C
» Ballorex thermo z zakresem regulowanym 50-60°C i z temperaturą ustawioną na 57°C

Maksymalne ograniczenie przepływu jest osiągane, gdy temperatura wody będzie równa lub wyższa niż temperatura 
ustawiona na zaworze Ballorex Thermo.
Ballorex Thermo otwiera się w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody minimun 65°C i 
zamyka się, gdy temperatura osiągnie 75°C.
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Ballorex Thermo

DN 20
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Poniższy wykres służy do ustalania ustawienia statycznego zaworu równoważącego Ballorex Thermo.
Wartość Kv zależy od liczby obrotów pokrętła regulacji przepływu.
Obroty są liczone od pozycji całkowitego zamknięcia.
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50°C - 60°C

Ballorex Thermo

DN 25

Charakterystyka regulacji Ballorex Thermo:
» Ballorex thermo z zakresem regulowanym 50-60°C i z temperaturą ustawioną na 57°C

Maksymalne ograniczenie przepływu jest osiągane, gdy temperatura wody będzie równa lub wyższa niż temperatura 
ustawiona na zaworze Ballorex Thermo.
Ballorex Thermo otwiera się w celu przeprowadzenia dezynfekcji termicznej przy temperaturze wody minimun 65°C i 
zamyka się, gdy temperatura osiągnie 75°C.
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Poniższy wykres służy do ustalania ustawienia statycznego zaworu równoważącego Ballorex Thermo.
Wartość Kv zależy od liczby obrotów pokrętła regulacji przepływu.
Obroty są liczone od pozycji całkowitego zamknięcia.
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Dobór zaworów

Ballorex Thermo 
równoważenie instalacji ciepłej wody użytkowej w budynku 
wielorodzinnym
Dobó Ballorex Thermo dla instalacji wody użytkowej w bloku mieszkalnym obejmującego trzy piony.
Temperatura wody w każdym punkcie poboru wody powinna wynosić co najmniej 55°C. Temperatura gorącej 
wody wypływającej z wymiennika wynosi 60°C i dlatego maksymalna różnica temperatury w instalacji wynosi 5°C 
(temperatura wody w poziomych przewodach cyrkulacyjnych - od miejsca, w którym jest zainstalowany wskazany 
Ballorex Thermo (E) do wymiennika ciepła (H) - nie jest nigdy brana pod uwagę).

Ustawienie temperatury na wszystkich zaworach Ballorex Thermo powinno być wyliczone, a pompa cyrkulacyjna 
powinna być prawidłowo dobrana.
Przepływy w systemie ciepłej wody użytkowej wyliczane są w oparciu o stratę ciepła w instalacji.
Utrata ciepła na rurze jest wyliczana w oparciu o wzór:

P = π De L K [(tb + te) - ta] (1-η) [W]        2

De  – zewnętrzna średnica rury [m]

L  – długość rury  [m]

K  – współczynnik przenikania ciepła  [W/m2 K]

tb  – temperatura wody na początku rury [°C]

te  – temperatura wody na końcu rury [°C]

ta  – temperatura otoczenia [°C]

η  – współczynnik izolacji

 Instalacja z trzema 
pionami i Ballorex Thermo 
zainstalowanym pod każdym 
pionem.
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Długości i średnice rur są następujące:

Rura A-B B-C C-D B-1 1-G C-2 2-F D-3 3-E

L [m] 14.0 8.0 10.0 10.5 10.5 14.0 14.0 10.0 10.0

De [mm] 35 28 22 22 15 22 15 22 15

Współczynnik przenikania ciepła ma następujące wartości:
KH = 17 W/m2K – w przypadku poziomych przewodów rozprowadzających i cyrkulacyjnych (rury w piwnicy bez 
ogrzewania) w temperaturze otoczenia 5°C,

KR = 11 W/m2K – w przypadku pionów (rury w szachtach, gdzie jest ogrzewanie), w temperaturze otoczenia 20°C

Współczynniki przenikania ciepła KH i KR zależą od materiału rur i izolacji, jak również od innych czynników i powinny 
być określane zawsze, podczas projektowania instalacji.

Rozkład temperatury wody opiera się na pewnych założeniach. Znając maksymalną różnicę temperatury pomiędzy 
wylotem z wymiennika ciepła, a wskazanym punktem odbioru wody, możliwa jest obliczenie średniego spadku 
temperatury w jednym metrze rury według następującego wzoru:

δtAV =     ∆tmax
   LAB + LBC + LCD + LD3

δtAV – średni spadek temperatury na jeden metr rurociągu

∆tmax  – maksymalna różnica temperatury pomiędzy wylotem z wymiennika ciepła, a wskazanym punktem poboru 
wody (3). 

δtAV =     5     = 0.12 K/m   14 + 8 + 10 + 10

Z uwagi na fakt, że poziomy rurociąg rozprowadzający znajduje się w piwnicy bez ogrzewania, spadek temperatury 
wody na metr rury powinien być wyższy w porównaniu do spadku temperatury wody w pionach.

∆tmax = δtH × (LAB + LBC + LCD) + δtD3 × LD3

δtH = 0.125 K/m – założony spadek temperatury wody na metrze rurociągu poziomego

δtD3 = ∆tmax - δH × (LAB + LBC + LCD) = 5 - 0.125 × (14 + 8 + 10) = 0.100 K/m        LD3           10

δtD3 = 0.100 K/m – spadek temperatury na metr na pionie D-3, (3-E).

tA = 60°C temperatura w punkcie A

tB = tA - LAB × δtH = 60 - 14 × 0.125 = 58.3°C - temperatura w punkcie B

tC = tB - LBC × δtH = 58.3 - 8 × 0.125 = 57.3°C -  temperatura w punkcie C

tD = tC - LCD × δtH = 57.3 - 10 × 0.125 = 56.0°C - temperatura w punkcie D

Minimalna temperatura wody we wskazanym punkcie poboru wody (3) powinna wynosić co najmniej 55°C.
Ze względu na działanie Ballorex Thermo, możliwe jest osiągnięcie tej samej temperatury wody także w punktach 
poboru wody 1 i 2. W efekcie cała instalacja może być zaprojektowana tak, aby temperatura wody we wszystkich 
punktach poboru wody na szczycie każdego pionu wynosiła 55°C.

t1 = 55.0°C temperatura wody w punkcie 1

t2 = 55.0°C temperatura wody w punkcie 2

t3 = 55. 0°C temperatura wody w punkcie 3



Ballorex® Thermo

Precision made easy www.ballorex.pl  

tE = t3 - L3E × δtR = 55.0 - 10 × 0.10 = 54.0°C  temperatura na Ballorex Thermo w punkcie E

δtC2 = tC - t2 = 57.3 - 55 = 0.160K/m – spadek temperatury na jednym metrze pionu C-2, (2-F)    LC2    14

tF = t2 - LC2 × δtC2 = 55.0 - 14 × 0.160 = 52.8°C temperatura na Ballorex Thermo w punkcie  F

δtB1 = tB - t1 = 58.3 - 55 = 0.310 K/m – spadek temperatury na jedenym metrze pionu B-1, (1-G)    LB1   10.5

tG = t1 - L1G × δtB1 = 55.0 - 10.5 × 0.310 = 51.8°C temperatura na Ballorex Thermo w punkcie G

 W celu doboru przepływu cyrkulacyjnego, obliczane są straty ciepła w rurach rozprowadzających  i pionach.

Efektywność izolacji wymagana do obliczeń opiera się na średniej wartości i jest szacowana tak: η = 0.8

PAB = 3.14 × 0.035 × 14 × 17 × [60 + 58.3 - 5] × (1 - 0.8) = 283.3 W                2
strata ciepła w rurze dystrybucyjnej (wyliczona wzdłuż przewodu ( A-B)

PBC = 3.14 × 0.028 × 8 × 17 × [ 58.3 + 57.3  - 5] × (1 - 0.8) = 126.3 W                2
strata ciepła w rurze dystrybucyjnej (wyliczona wzdłuż przewodu B-C)

PCD = 3.14 × 0.022 × 10 × 17 × [57.3 + 56,0 - 5] × (1 - 0.8) = 121.3 W                 2
strata ciepła w rurze dystrybucyjnej (wyliczona wzdłuż przewodu C-D)

PRB1 = 3.14 × 0.022 × 10.5 × 11 × [58.3 + 55.0 - 20] × (1 - 0.8) = 58.5 W                 2
strata ciepła w pionie 1 (wyliczona wzdłuż przewodu B-1a-1b-1c-1) W

PR1G = 3.14 × 0.015 × 10.5 × 11 × [55.0 + 51.8 - 20] × (1 - 0.8) = 36.3 W                 2
strata ciepła w pionie 1 (wyliczona wzdłuż przewodu 1-G)

PRC2 = 3.14 × 0.022 × 14.0 × 11 × [57.3 + 55.0 - 20] × (1 - 0.8) = 76.9 W                 2
strata ciepła w pionie 2 (wyliczona wzdłuż przewodu C-2a-2b-2c-2)

PR2F = 3.14 × 0.015 × 14.0 × 11 × [55.0 + 52.8 - 20] × (1 - 0.8) = 49.2 W                 2
strata ciepła w pionie 2 (wyliczona wzdłuż przewodu 2-F)

PRD3 = 3.14 × 0.022 × 10.0 × 11 × [56.00 + 55.00 - 20] × (1 - 0.8) = 54.0 W                 2
strata ciepła w pionie 2 (wyliczona wzdłuż przewodu C-2a-2b-2c-2)

PR3E = 3.14 × 0.015 × 10.0 × 11 × [55.00 + 54.00 - 20] × (1 - 0.8) = 35.8 W                 2
strata ciepła w pionie 2 (wyliczona wzdłuż przewodu 2-F)

PTS = PAB + PBC + PCD + PRB1 + PR1G + PRC2 + PR2F + PRD3 + PR3E

PTS = 283.3 + 126.3 + 121.3 + 58.5 + 36.3 + 76.9 + 49.2 + 54.0 + 35.8 = 841.6 W

Całkowita strata ciepław instalacji ciepłej wody użytkowej z cyrkulacją.
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Całkowity przepływ cyrkulacyjny jest wyliczany w oparciu o wzór:

QTS =   PTS   [m3/s]   ρ cW ∆tW

ρ - gęsdtość wody – 1000 kg/m3

cW – ciepło właściwe wody – 4190 J/kg K

∆tw – - różnica temperatury wody przy wylocie wymiennika ciepła (A) w punkcie referencyjnym (3), 5°C

QTS =    841.6    = 4.01 × 10–5 m3/s = 144.6 l/h   1000 × 4190 × 5

Przepływ cyrkulacyjny w pionie 1 jest obliczany w opaciu o wzór:

QR1 =   QTS (PRB1 + PR1G)   [m3/s]   (PRB1 + PR1G) + Pp1

Pp1 – strata ciepła za pionem 1 (wyliczona wzdłuż przewodu B-C-D i w pionie: PRC2, PR2F i PRD3, PR3E) [W]

Pp1 = PBC + PCD + PRC2 + PR2F + PRD3 + PR3E = 126.3 + 121.3 + 76.9 + 49.2 + 54.0 + 35.8 = 463.5 W

QR1 = 144.6 × (58.5 + 36.3) = 24.6 l/h    58.5 + 36.3 + 463.5

Przepływ cyrkulacyjny w pionie 2 jest obliczany w opaciu o wzór:

QR2 =   QTS (PRC2 + PR2F)   [m3/s]   (PRC2 + PR2F) + Pp2

Pp2 – trata ciepła za pionem 2 (wyliczona wzdłuż przewodu C-D i pionu PRD3, PR3E) [W]

Pp2 = PCD + PRD3 + PR3E = 121.3 + 54.0 + 35.8 = 211.1 W

QR2 = 144.6 × (76.9 + 49.2) = 54.1 l/h    76.9 + 49.2 + 211.1

Przepływ cyrkulacyjny w pionie 3 jest obliczany w opaciu o wzór:
QR3 = QTS - QR1 - QR2 [m3/s]

QR3 = 144.6 - 24.6 - 54.1 = 65.9 l/h

Należy zauważyć, że im bliżej punktu poboru wody zainstalowany jest Ballorex Thermo, tym mniejszy przepływ 
cyrkulacyjny jest wymagany w systemie.

Nastawy temperatury na Ballorex Thermo powinny być następujące:

Ballorex Thermo G: 52°C

Ballorex Thermo F: 53°C

Ballorex Thermo E: 54°C
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Wysokość podnoszenia pompy cyrkulacyjnej jest obliczana jako suma straty ciśnienia:

- ∆pAB w rurociągu A-B przy przepływie QTS

- ∆pBC w rurociągu B-C przy przepływie QTS - QR1

- ∆pCF w rurociągu C-D-3a-3b-3c-3-E-F przy przepływie QTS - QR1 - QR2

- ∆pFG w rurociągu F-G przy przepływie QTS - QR1

- ∆pGH w rurociągu G-H przy przepływie QTS 

- ∆pH w wymienniku ciepła H-A, przy przepływie QTS

- ∆pThermo na referencyjnym zaworze Ballorex Thermo zamontowany 3 (E), przy przepływie QR3

W oparciu o obliczenia:

∆pAB = 0.7 kPa, 

∆pBC = 0.4 kPa, 

∆pCF = 7.5 kPa, 

∆pFG = 2.5 kPa, 

∆pGH = 2.0 kPa, 

∆pH = 1.0 kPa

Strata ciśnienia na Ballorex Thermo jest zawsze wyliczana przy:

Kv = 0.2 m3/h dla Ballorex Thermo DN15, 

Kv = 0.4 m3/h dla Ballorex Thermo DN20,

Kv = 0.6 m3/h dla Ballorex Thermo DN25,

i dlatego przy przepływie  QR3 = 65.9 l/h na zaworze Ballorex Thermo DN15, ∆pThermo = 10.9 kPa.

Całkowita strata ciśnienia wynosi:

∆pTS = 0.7 + 0.4 + 7.5 + 2.5 + 2.0 + 1.0 + 10.9 = 25.0 kPa.

Pompa powinna być dobrana na:

QTS = 144.6 l/h, ∆pTS = 25.0 kPa

Uwaga!
Podczas dezynfekcji termicznej straty ciepła w rurociągu są dużo wyższe i dlatego wymagana jest dużo większa pompa 
cyrkulacyjna.
Dobór pompy powinien być dokonany także na warunki panujące podczas dezynfekcji termicznej.
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Specyfikacja

Ballorex Thermo 
1. Termostatyczny zawór cyrkulacyjny DN 15 - 25

 1.1.  Wykonawca musi zamontować termostatyczne zawory z cyrkulacją w miejscach wskazanych na rysunkach

2.  Korpus zawou. 

 2.1.  Korpus zaworu musi być wykonany z brązu armatniego wg EN-1982

 2.2.    Klasyfikacja ciśnieniowa nie może być niższa niż PN10.

3. Funkcje

 3.1.  Zawór musi umożliwiać regulację temperatury w zakresach od 30°C do 50°C lub od 50°C do 60°C

     3.2.  Zawór musi posiadać funkcję odcięcia

     3.3.    Zawór musi mieć wbudowany kruciec odwadniający podłączeniem do węża.

     3.4.  Zawór musi umożliwiać ustawienie Kv w celu ograniczenia przepływu przy określonym ciśnieniu różnicowym

     3.5.   Zawór musi umożliwiać automatyczną dezynfekcję cieplną systemu wody pitnej w zakresie temperatur od    
                65°C do 75°C.
     3.4.     Zawór musi umożliwiać wstawienie termometru do obudowy również w warunkach roboczych bez wpływania   
               na szczelność instalacji
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