
                                                                      „Cocon QTR“ - zawór regulacyjny     
z funkcją automatycznego  równoważenia  

Instrukcja montażu i obsługi  

Przed rozpoczęciem montażu zaworu należy dokładnie 
przeczytać niniejszą instrukcję!   
Instrukcję montażu i obsługi oraz inne dostarczone  
dokumenty  należy przekazać użytkownikowi instalacji! 
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Rys.1.  „Cocon QTR“ – zawór regulacyjny 
 
    
1. Informacje ogólne 
1.1. Informacje o instrukcji montażu i obsługi 
Niniejsza instrukcja zawiera informacje, które 
instalator powinien wykorzystać w celu prawidłowego 
montażu i uruchomienia zaworu „Cocon QTR”. 
Dokumenty zależne: 
Instrukcje do pozostałych elementów instalacji oraz 
obowiązujące normy i  przepisy. 
 
1.2. Przechowywanie instrukcji obsługi 
Niniejszą instrukcję należy przechowywać w celu 
późniejszego wykorzystania. 
 
 
OVENTROP Sp. z o.o. 
ul. Świerkowa 1B, Bronisze 
05-850  Ożarów Mazowiecki 
Telefon +48 (022) 722 96 42 
Telefax +48 (022) 722 96 41 
Internet: www.oventrop.pl 
 
E-Mail: info@oventrop.pl 
Internet: http://www.oventrop.pl    
 
Listę przedstawicieli na świecie znajdziesz na 
www.oventrop.com. 
 
 
 
Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian technicznych bez 
uprzedzenia. 
114611280 03/2011 

1.3. Objaśnienia symboli 
Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa oznaczono odpowiednimi 
symbolami. Należy ich  przestrzegać, w celu zapobieżenia 
wypadkom, szkodom i zakłóceniom w pracy urządzenia. 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Bezpośrednie zagrożenie zdrowia lub życia osób! 

 

 UWAGA! 
Możliwość  zagrożenia dla produktu, instalacji lub  środowiska! 

 

 WSKAZÓWKA! 
Użyteczne informacje i wskazówki! 
 
1.4. Prawa autorskie 
Niniejsza instrukcja montażu i obsługi jest chroniona prawem 
autorskim.  

2. Wskazówki bezpieczeństwa 
2.1.  Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem 
Prawidłowa praca urządzenia jest zagwarantowana jedynie  
w przypadku zastosowania zgodnego przeznaczeniem. 
Zawór regulacyjny “Cocon QTR”  jest  przeznaczony  do 
stosowania w  zamkniętych instalacjach grzewczych i chłodniczych 
(np. w instalacjach  belek sufitowych, klimakonwektorów, 
instalacjach podłogowych itp.). Zawór posiada funkcję 
automatycznego dławienia natężenia przepływu do zadanej 
wartości maksymalnej (równoważenie hydrauliczne). Po uzbrojeniu 
w napęd, termostat lub regulator temperatury można go użyć do 
kontroli innego parametru (np. temperatury  pomieszczenia); 
regulacja odbywa się poprzez zmianę natężenia przepływu w 
zakresie od zera do zadanego przepływu maksymalnego. 
Jakiekolwiek inne zastosowanie odbiegające od opisanego jest 
niedozwolone i będzie rozumiane jako niezgodne 
z przeznaczeniem.  Jakiekolwiek roszczenia wynikające 
z zastosowania niezgodnego z przeznaczeniem nie będą 
rozpatrywane. 
Jako zgodne z przeznaczeniem należy rozumieć również 
postępowanie zgodne z instrukcją montażu i obsługi. 
 
2.2. Potencjalne zagrożenia w miejscu zastosowania 
 

 NIEBEZPIECZEŃSTWO!  Gorące powierzchnie! 
 W trakcie pracy zawór może się nagrzać do temperatury 
czynnika. Przy wysokich temperaturach czynnika należy 
stosować rękawiczki ochronne. 
Konstrukcja zaworu nie zapewnia odporności na pożar w jego 
bezpośrednim otoczeniu. 
 
3. Transport, składowanie  i opakowanie 
3.1  Kontrola przesyłki 
Po otrzymaniu przesyłki należy skontrolować dostawę pod kątem 
kompletności i ewentualnych uszkodzeń w transporcie. W razie 
stwierdzenia jakichkolwiek wad dostawy należy ją przyjąć 
wymieniając pisemnie zastrzeżenia  i wdrożyć procedurę 
reklamacyjną. Wymagane jest przestrzeganie terminów reklamacji 
zawartych w ogólnych warunkach sprzedaży Oventrop Sp. z o.o. 
 
3.2. Składowanie 
Składując zawory  „Cocon QTR” należy przestrzegać poniższych 
wytycznych: 
 nie składować na powietrzu 
 pomieszczenie składowania  powinno być suche i  wolne od pyłu  
 chronić przed  działaniem czynników 

agresywnych i nadmiernym nagrzaniem 
 chronić przed promieniowaniem  

słonecznym i wstrząsami 
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 temperatura składowania: od -20 do 55°C,   
 względna wilgotność powietrza max. 95% 
 

UWAGA: 
 chronić zawór przed gwałtownymi  uderzeniami, 

wstrząsami, wibracjami, itd. 
  wystające elementy armatury (pokrętło, króćce pomiarowe) 

nie mogą być użyte do przenoszenia jakichkolwiek 
obciążeń zewnętrznych (np. do zawieszania na nich 
ciężkich przedmiotów) 

 do transportu należy używać odpowiednich do tego 
środków 

 
4. Dane techniczne 
4.1 Parametry 
Max. temperatura pracy:  120 °C 
Min. temperatura pracy :  -10 °C 
Max. ciśnienie pracy:  16 bar (1600 kPa) 
Max. różnica ciśnień  4 bar (400 kPa) 
Czynnik: Woda lub mieszaniny wody i glikoli etylenowego lub 
propylenowego (stężenia maks. 50%), ph - 6.5-10 
 
 
 
Dane do doboru siłownika: 
Przyłącze zaciskowe:  Ø 33mm 
Skok regulowany:   10mm 
Wymiar zamknięcia:  35 mm 
Siła zamknięcia (napęd): 500 N 
   

 NIEBEZPIECZEŃSTWO! 
Instalację należy tak wyposażyć, aby spełniony był warunek 
nieprzekraczania zarówno maksymalnych jak i minimalnych 
parametrów ciśnienia i temperatury pracy (np. montując 
zawory bezpieczeństwa). 
 
4.2. Materiały 
Korpus zaworu wykonany jest z brązu, elementy wewnętrzne 
z odpornego na odcynkowanie mosiądzu, uszczelnienie 
wrzeciona  z niewymagającego konserwacji podwójnego o-
ringu. 
 
5. Budowa i działanie 
5.1. Opis funkcji zaworu 
Zawór regulacyjno-równoważący „Cocon QTR” Oventrop 
ogranicza automatycznie przepływ w obiegu do zadanego 
natężenia obliczeniowego, a po wyposażeniu w napęd 
dodatkowo może regulować różnice ciśnień na stałym 
poziomie. Łącznie z napędami może być użyty np. do 
regulacji temperatury w pomieszczeniu. 
 

 
Rys.2.  Trzpień nastawny 
 
 
 
 

Trzpień nastawny umożliwia ręczną obsługę. Nastawa wstępna 
ogranicza przepływ do maksymalnego możliwej wartości. 
Obracając pokrętłem można wykonać nastawę wstępna – ustalić 
maksymalny przepływ. 
Nastawa wstępna może być zabezpieczona poprzez przesuniecie 
klipsa oraz dodatkowe zaplombowanie. 

 
 Rys. 3 Przykłady wykonania nastaw 
 
Montaż siłownika wykonywać należy zgodnie z instrukcjami obsługi 
dołączonymi do siłownika. 
 
Miernik komputerowy “OV-DMC 2” można podłączyć do zaworu 
poprzez króćce pomiarowe (jeżeli zastosowano wykonanie  z 
króćcami pomiarowymi). Pomiar pozwala skontrolować, czy zawór 
pracuje w ustawionym zakresie regulacji. Dzięki pomiarowi 
ciśnienia dyspozycyjnego możliwe jest również optymalne 
ustawienie pompy. 
Wysokość ponoszenia pompy może zostać redukowana do 
wartości, przy której zawory położone hydraulicznie 
najniekorzystniej pracują w przewidzianym paśmie regulacji. 
 

 
Rys. 4 Różnica ciśnienia 
 
Przyrząd pomiarowy (np. “OV-DMC 2”) mierzy spadek ciśnienia na 
elemencie równoważącym.  
 
 
 
 
 
 
 
 

Trzpień 
nastawny 

Nastawa 
wstępna 

Klips zabezpieczający 
Położenie blokujące 

Klips zabezpieczający 
Położenie otwarte 

pokrętło 
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Zawór „Cocon QTR” posiada liniową charakterystykę  
w zakresie pracy. Ma to znaczenie w przypadku stosowania 
siłowników również z linowymi charakterystykami. 

 
Rys.  Charakterystyka pracy zaworu „Cocon QTR” 
 
 
 
5.2. Zastosowanie 
Zawory regulacyjno-równoważące “Cocon QTZ” Oventrop 
znajdują zastosowanie w instalacjach grzewczych lub 
chłodzących, z obiegiem wymuszonym, do regulacji 
przepływu i temperatury pomieszczeń. 
Zawór regulacyjno-równoważący “Cocon QTZ” może być 
użyty z następującymi siłownikami (napędami) firmy Oventrop  
 
115 80 10  Napęd z przyłączem zaciskowym 24V, 

regulacja proporcjonalna 0-10V 
 
115 80 30  Napęd z przyłączem zaciskowym 24V, 

regulacja proporcjonalna 0-10V i 4-20mA  
 

115 80 30  Napęd z przyłączem zaciskowym 24V, 
regulacja proporcjonalna 0-10V i 4-20mA  
dodatkowo ze sprężyną powrotną 

 
 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
6. Montaż 
6.1 Zakres dostawy 
Przed montażem armatury należy skontrolować dostawę po kątem 
kompletności i ewentualnych szkód w transporcie. 
 
6.2 Miejsce montażu i pozycja zabudowy   
 
Kierunek przepływu czynnika musi być zgodny z kierunkiem 
strzałki umieszczonej na korpusie zaworu. Zawór może być 
montowany w dowolnym położeniu, z uwzględnieniem tego iż 
napędy nie mogą być instalowane pionowo od dołu (stosowac się 
do zaleceń instrukcji napędów).  
Zawór należy chronić przed naprężeniami poprzecznymi mogącymi 
powstać  w rurach instalacji. 
 
 
 

Uwaga: 
Ze względu na niebezpieczeństwo zniszczenia uszczelek użytych 
w zaworach nie należy używać żadnych smarów i olei podczas 
montażu zaworu. Jeśli okaże się to konieczne, to wszelki brud, 
drobiny, smar i pozostałości oleju muszą zostać usunięte  
z instalacji przez jej staranne wypłukanie. 
Przy wyborze czynnika należy uwzględnić przestrzegać aktualnych 
wytycznych i norm. 
Przed i za zaworem radzimy zamontować filtry siatkowe oraz 
zawory odcinające; ułatwi to jego konserwację. 
 
Po zmontowaniu zaworów należy przeprowadzić próby szczelności  
wszystkich połączeń.  
 
 
7. Uruchamianie 
7.1. Ustawienie wartości przepływu 
Przepływ maksymalny może być ustawiony z użyciem blokowalnej 
nastawy na pokrętle zaworu. 
 
7.2. Regulacja za pomocą siłownika  
Regulacja bieżącej wydajności instalacji  grzewczych (lub 
chłodzących) w fazie częściowego zapotrzebowania mocy z 
użyciem zaworów “Cocon QTR” wymaga zamontowania na nich 
odpowiednich siłowników połączonych z regulatorami temperatury 
(np. elektrycznymi termostatami pokojowymi). Zespół termostat-
napęd-zawór będzie zmieniać natężenie przepływu czynnika w 
zależności od kontrolowanej zmiennej (np. temperatury 
pomieszczenia). 
 
7.3. Odcięcie 
W celu całkowitego i stałego odcięcia zaworu należy przekręcić 
pokrętło nastawy wstępnej w prawo aż do oporu.  
 
7.4. Współczynniki korekcyjne dla mieszanin wody i glikolu 
Przy ustalaniu wartości przepływu w przypadku mieszanin 
glikolowych należy uwzględniać współczynniki korygujące. 
 
 
8. Konserwacja 
W przypadku zakłóceń w  działaniu zawór należy poddać 
przeglądowi serwisowemu. 
 
9. Gwarancja 
Obowiązują warunki gwarancji firmy Oventrop  Sp. z o.o.  na dzień 
dostawy armatury 
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