
Cocon QTZ PN 25
Zawór regulacyjny

z funkcjà automatycznego równowa˝enia

Dane techniczne
Za kres za sto so wa nia: 
Co con QTZ PN25 to wie lo funk cyj ny za wór do au to ma tycz ne go
rów no wa ̋ e nia hy drau licz ne go i re gu la cji wy daj no Êci in sta la cji
grzew czych i chło dzà cych. Za wór in te gru je funk cje za wo ru rów no -
wa ̋ à ce go (na sta wa przy u˝y ciu po kr´ tła r´cz ne go) i za wo ru re gu -
la cyj ne go. Funk cja re gu la cji wy ma ga mon ta ̋ u na nim na p´ du na -
staw cze go, re gu la to ra tem pe ra tu ry lub po kr´ tła r´cz ne go (z na kr´t -
kà o gwin cie M 30 x 1,5).

Za wór Co con QTZ mo˝ na sto so waç w za mkni´ tych in sta la cjach
grzew czych lub chło dzà cych (np. w in sta la cjach cen tral ne go
ogrze wa nia lub ogrze wa nia pod ło go we go, w in sta la cjach z u˝y -
ciem su fi tów chło dzà cych, urzà dzeƒ ty pu Fan -Co il, kon wek to rów
itp.) do au to ma tycz ne go dła wie nia na t´ ̋ e nia prze pły wu do za da nej
war to Êci mak sy mal nej (rów no wa ̋ e nie hy drau licz ne) i do dat ko -
wo – po za mon to wa niu na p´ dów na staw czych, ter mo sta tów lub re -
gu la to rów tem pe ra tu ry – do re gu la cji tem pe ra tu ry po miesz czeƒ.

Dane techniczne: 
Parametry pracy
Max. temperatura robocza :  120 °C
Min. temperatura robocza :  –10 °C
Max. ciÊnienie robocze: 1,6 MPa (16 barów)
Czynnik: woda lub mieszaniny wody i glikoli

(etylenowego lub propylenowego,
st´˝enie max. 50%), współczynnik
pH od 6,5 do 10

Szczelne zamkni´cie przy
ciÊnieniu ró˝nicowym max:     0,6 MPa (6 barów)

Da ne do do bo ru na p´ du:
Przy łà cze gwin to we: M 30x1,5
Wy miar za mkni´ cia: 11,8 mm
Si ła za mkni´ cia (na p´ du): 90 – 150 N
Skok re gu lo wa ny: dol na gra ni ca sko ku ≤ 11,3

gór na gra ni ca sko ku ≥ 14,6 (30-210 l/h)
≥ 15,8

Ma te ria ły kon struk cyj ne:
Kor pus za wo ru wy ko na ny jest z od por ne go na od cyn ko wa nie mo -
sià dzu, uszczel ki z EPDM, trzpieƒ za wo ru ze sta li nie rdzew nej.

Dzia ła nie:
Po kr´ tłem r´cz nym (patrz stro na 3) na sta wia my prze wi dzia ne dla
da ne go za wo ru mak sy mal ne na t´ ̋ e nie prze pły wu. Na sta wa jest
za bez pie czo na przed nie upraw nio nà in ge ren cjà po przez od po -
wied nie wy sprz´ gle nie po kr´ tła i za blo ko wa nie po¬zy cji przy u˝y ciu
pier Êcie nia blo ku jà ce go. Ist nie je mo˝ li woÊç plom bo wa nia wy bra ne -
go usta wie nia. Po za mon to wa niu na p´ du za wór re gu lu je prze pływ
w za kre sie od ze ra do wiel ko Êci ogra ni czo nej wy bra nà na sta wà. 

Ob ja Ênie nie skró tów:
GZ – gwint ze wn´trz ny, GW – gwint we wn´trz ny, NZ – na kr´t ka
złàcz na

Na prze kro ju za wo ru po ka za no trzy stre fy ró˝ nià ce si´ war to Êcià
pa nu jà ce go w nich ci Ênie nia:
„p1” – ci Ênie nie na wlo cie, „p3” – ci Ênie nie na wy lo cie, „p2” –
ciÊnie nie ro bo cze w ko mo rze mem bra ny, od dzia ły wu jà ce na mem -
-bra n´ w spo sób za pew nia jà cy sta łoÊç ró˝ ni cy ci Ênieƒ „p1 – p2”.
W za wo rze „Co con QTZ” zin te gro wa no funk cje re ali zo wa ne do -
tych¬czas przez trzy ró˝ ne za wo ry. Ele ment mem bra no wy (1a) dzia -
ła jak re gu la tor ró˝ ni cy ci Ênieƒ utrzy mu jàc sta ły spa dek ci Ênie nia
„p1 –p2”, od kła da jà cy si´ na dwóch po zo sta łych ele men tach – re -
gu la cyj nym, wy po¬sa ̋ o nym w na p´d (2) i r´cz nie ob słu gi wa nym
za wo rze rów no wa¬˝à cym (1b).
Ró˝ ni ca ci Ênieƒ „p1 -p2” utrzy my wa na jest na sta łym po zio mie rów -
nie˝ w przy pad kach na głych zmian war to Êci ró˝ ni cy ci Ênieƒ „p1 -p3”,
wy wo ła nych np. włà cza niem lub wy łà cza niem urzà dzeƒ pod łà¬czo -
nych do in sta la cji. Dzi´ ki te mu za wór uzy sku je 100 % au to ry te tu
(a = 1). Rów nie˝ w fa zie cz´ Êcio we go od bio ru mo cy w przy pad ku
re gu la cji cià głej (np. w kom bi na cji z na p´ dem 0 – 10 V) war toÊç au -
to ry te tu w za kre sie sko ku sku tecz nej re gu la cji wy no si 100 % (a=1).

Legenda:
1 Element równowa˝àcy
1a Element membranowy
1b Element nastawy wst´pnej
2 Element regulacyjny

Cocon QTZ PN 25

DN Regulowany skok
grzybka (mm)

Zakres nastawy (l/h)
(min.-max.)

Ró˝nica ciÊnienia p1–p3
(min.-max.)

10 2,8 30-210 10-600 kPa

10 4 90-700 13-600 kPa

15 2,8 30-210 10-600 kPa

15 4 150-700 13-600 kPa

15 4 200-1300 16-600 kPa

20 4 250-1800 18-600 kPa

25 4 400-2500 20-600 kPa

32 4 600-4800 23-600 kPa

Zakres regulacji:
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Cocon QTZ PN 25
Zawór regulacyjny

z funkcjà automatycznego równowa˝enia

Za le ty:
– sta ły, wy so ki au to ry tet
– ma łe roz mia ry
– do st´p do po kr´ tła na sta wy oraz mo˝ li woÊç kon tro li usta wie nia
na wet przy za mon to wa nym na p´ dzie

– wst´p ne usta wie nie za bez pie czo ne przed nie upraw nio nà lub
przy pad ko wà zmia nà po przez od po wied nie wy sprz´ gle nie po -
kr´ tła i blo ka d´ po zy cji

– w ka˝ dej po zy cji za bu do wy wy god ny od czyt na sta wy ze ska li na -
dru ko wa nej na od po wied nio wy pro fi lo wa nym po kr´ tle

– ska la w jed nost kach na tu ral nych [l/h]
– mo˝ li woÊç blo ko wa nia i plom bo wa nia wy bra nej na sta wy
– mo˝ li woÊç opty ma li za cji li nii ci Ênieƒ w in sta la cji na pod sta wie
po mia ru ci Ênie nia re gu lo wa ne go

– pra wie li nio wa cha rak te ry sty ka prze pły wu w ukła dzie z od po -
wied nio wy ste ro wa nym na p´ dem na staw czym

– du ̋ y skok grzyb ka rów nie˝ przy ma łych na sta wach
– mi´k kie uszczel nie nie za wo ru
– mo˝ li woÊç opró˝ nia nia, na peł nia nia, płu ka nia i od po wie trza nia
in sta la cji z wy ko rzy sta niem króç ców po mia ro wych
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Ró˝nica ciÊnieƒ p1-p3 [bar]

Po przez od po wied nie usta wie nie po kr´ tła za da wa na jest mak sy mal -
na wiel koÊç prze pływ w za kre sie re gu la cji da ne go za wo ru.  W fa zie
cz´ Êcio we go od bio ru mo cy prze pływ re gu lo wa ny jest do wy ma ga -
nej wiel ko Êci przez od po wied nie usta wie nie grzyb ka za wo ru.

W za kre sie sko ku sku tecz nej re gu la cji za wór re gu la cyj no -rów no wa -
˝à cy Co con QTZ po sia da w przy bli ̋ e niu li nio wà cha rak te ry sty k´
re gu la cji. Ce cha ta jest po ̋ à da na przy za sto so wa niu ste ro wa nych
na pi´ cio wo si łow ni ków (elek tro ter micz nych lub elek tro mo to rycz -
nych) z li nio wym prze su wem po py cha cza. Za wór mo ̋ e byç ze sta -
wia ny rów nie˝ z re gu la to rem tem pe ra tu ry.

Si łow ni ki:
Za wór Co con QTZ mo ̋ e byç u˝y ty z si łow ni ka mi (na p´ da mi) Oven -
trop (z na kr´t kà M 30 x 1,5). 
Uwa ga!: Na p´ dy ze sko kiem mniej szym ni˝ 4 mm nie osià gnà
w kom bi na cji z opi sy wa ny mi za wo ra mi mak sy mal ne go mo˝ li we go
prze pły wu (za strze ̋ e nie nie do ty czy za wo rów DN10 (30-210 l/h)
i DN15 (30-210 l/h)).

Za wo ry Co con QTZ mo gà byç sto so wa ne rów nie˝ z ter mo sta ta mi
i re gu la to ra mi tem pe ra tu ry Oven trop (patrz: Da ne Tech nicz ne Na -
p´ dy i Da ne Tech nicz ne Re gu la to ry tem pe ra tu ry Oven trop).
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Przepływ V [l/h]

DN L1 L2 H1 H2 D1 D2
15 72 100,8 57 44 R ½ Rp ½
20 91 122,7 63,8 48,8 R ¾ Rp ¾
25 101 136 61,8 50,5 R 1 Rp 1
32 129 169,9 71,4 70,3 R 1¼ Rp 1¼

DN L1 H1 H2 D
10 71 57 44 G ½
15 71 57 44 G ¾
20 91 63,8 48,5 G 1
25 103 61,8 50,58 G 1½
32 129 71,4 70,3 G 1¼

Wymiary:

DN L1 H1 H2 D

15 76 57 44 Rp ½

20 91 63,8 48,5 Rp ¾

25 101 61,8 50,5 Rp 1

32 130 71,4 70,3 Rp 1¼

Wymiary:

Wymiary:
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Cocon QTZ PN 25
Zawór regulacyjny

z funkcjà automatycznego równowa˝enia

Mi ni mal ne ci Ênie nie ró˝ ni co we:
Mi ni mal ne wy ma ga ne ci Ênie nie „p1 – p3” mo˝ na od czy taç z po ni˝ -
szych wy kre sów:

Ob ja Ênie nia do wy kre sów:
W za wo rach ze zin te gro wa nà re gu la cjà prze pły wu wy ma ga ne mi ni -
mal ne ci Ênie nie ró˝ ni co we zmie nia si´ w za le˝ no Êci od na sta wy
wst´p nej. Dia gra my do bo ro we uwzgl´d nia jà t´ za le˝ noÊç.

Mon ta˝:
– kie ru nek prze pły wu czyn ni ka mu si byç zgod ny ze zwro tem
strzał ki na kor pu sie za wo ru, 

– za wór mo ̋ e byç mon to wa ny w do wol nej po zy cji (ale nie któ re na -
p´ dy elek trycz ne nie mo gà byç mon to wa ne pio no wo od do łu)

– przy mon ta ̋ u za wo ru nie na le ̋ y u˝y waç sma rów i olei, po nie wa˝
mo gà one znisz czyç uszczel ki w nim za sto so wa ne. Wszel kie za -
nie czysz cze nia, sma ry i po zo sta ło Êci ole ju mu szà zo staç usu ni´ -
te z rur do lo to wych po przez grun tow ne ich prze płu ka nie
przed przy stà pie niem do mon ta ̋ u za wo ru

– za wór po wi nien zo staç za mon to wa ny tak, aby nie od dzia ły wa ły
na nie go na pr´ ̋ e nia po wsta jà ce w ru rach in sta la cji,

– przy wy bo rze czyn ni ka ro bo cze go na le ̋ y kie ro waç si´ ak tu al -
nym sta nem wie dzy i tech ni ki,

– w ce lu uła twie nia eks plo ata cji i kon ser wa cji za le ca si´ mon ta˝ fil -
tra siat ko we go przed za wo rem oraz za wo rów od ci na jà cych
przed i za za wo rem,

– przy usta la niu mak sy mal ne go na t´ ̋ e nia prze pły wu w przy pad ku
mie sza nin gli ko lo wych na le ̋ y uwzgl´d niç współ czyn ni ki ko ry gu -
jà ce, 

– po zmon to wa niu za wo rów na le ̋ y prze pro wa dziç pró by szczel no -
Êci wszyst kich po łà czeƒ. 

Przy łà cza rur:
– su ge ru je my sto so wa nie od po wied nich złà czek, tu le jek i in nych
ak ce so riów z pro gra mu do staw Oven trop. 

DN 10 / DN 15

DN 20 / DN 25

DN 32
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Zadany przepływ maksymalny [l/h]

Zadany przepływ maksymalny [l/h]

Zadany przepływ maksymalny [l/h]
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Zawór odcinajàcy 
Czujnik punktu rosy 

Zawór
odcinajàcy 

Zawór
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Zawór
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QTZ PN 25
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Sys tem 4-ru ro wy
Usta wia nie na t´ ̋ e nia prze pły wu:
Prze pływ mak sy mal ny mo ̋ e byç usta wio ny z u˝y ciem po kr´ tła za -
wo ru ze ska là i na wy bra nej na sta wie za blo ko wa ny.

1. Wysuƒ pierÊcieƒ blokujàcy

2. WciÊnij pokr´tło i nastaw dobranà wartoÊç

3. Zwolnij pokr´tło i po jego wyraênym zaz´bieniu wsuƒ
pierÊcieƒ blokujàcy
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Cocon QTZ PN 25
Zawór regulacyjny

z funkcjà automatycznego równowa˝enia

Po miar ró˝ ni cy ci Ênieƒ p1 – p3
Przy rzàd po mia ro wy OV-DMC 2 mo˝ na pod łà czyç do za wo ru po -
przez króç ce po mia ro we (do ty czy wy ko na nia z króç ca mi po mia ro -
wy mi). Dzi´ ki po mia ro wi mo˝ na skon tro lo waç, czy za wór pra cu je
w prze wi dzia nym za kre sie re gu la cji. Dzi´ ki po mia ro wi mo˝ li wa jest
rów nie˝ opty ma li za cja usta wieƒ pom py.
Wy so koÊç po no sze nia pom py mo˝ na zre du ko waç do war to Êci,
w któ rym naj nie ko rzyst niej po ło ̋ o ne za wo ry pra cu jà w prze wi dzia -
nych za kre sach re gu la cji.
W trak cie po mia ru za wór po wi nien byç w peł ni otwar ty (w tym ce lu
na le ̋ y od kr´ ciç kap tu rek ochron ny lub usta wiç si łow nik w po zy cji
peł ne go otwar cia). Kie dy mie rzo na ró˝ ni ca ci Ênieƒ ΔPM osià gnie
lub prze kro czy war toÊç wy ma ga nà dla usta wio ne go na t´ ̋ e nia
prze pły wu – za wór za czy na pra co waç w prze wi dzia nym za kre sie
re gu la cji.

Za wór Co con QTZ umo˝ li wia opró˝ nia nie, na peł nia nie, płu ka nie
oraz od po wie trza nie włà czo ne mu za nim ele men tu lub frag men tu
in sta la cji. W tym ce lu w króç ce po mia ro we za wo ru na le ̋ y wkr´ ciç
od po wied nie za wor ki spu sto we (patrz ak ce so ria).

Pomiar ró˝nicy ciÊnieƒ p1 – p3

DN
Zakres 
nastawy 
[l/h] 

kvs –
współczynnik
przepływu 

Numer katalogowy 

bez króçców pomiarowych z króçcami pomiarowymi 

GZ / GZ GW / półÊrubunek GW / GW GZ / GZ GW / półÊrubunek GW / GW 

10 30-210 l/h 0,55 1143563 – – 1143163 – –

10 150-700 l/h 1,7 1143663 – – 1143263 – –

15 30-210 l/h 0,55 1143564 1143504 1147204 1143164 1143104 1149204

15 150-700 l/h 1,7 1143664 1143604 1147304 1143264 1143204 1149304

15 200-1300 l/h 2,1 1143764 1143704 1147404 1143364 1143304 1149404

20 250-1800 l/h 3,1 1143666 1143606 1147306 1143266 1143206 1149306

25 400-2500 l/h 4,1 1143668 1143608 1147308 1143268 1143208 1149308

32 600-4800 l/h 8,4 1143670 1143610 1147310 1143270 1143210 1149310

OVENTROP Sp. z o.o.
ul. Âwierkowa 1B, Bronisze
05-850 O˝arów Mazowiecki
Telefon +48 22 722 96 42
info@oventrop.pl
www.oventrop.pl

Za strze ga my so bie pra wo wpro wa dze nia 
zmian tech nicz nych bez uprze dze nia.
Wy da nie 2018


