
Przeglàd produkcji

“Aquastrom T plus”
termostatyczny zawór regulacyjny

do instalacji cyrkulacji c.w.u.

Innowacja +JakoÊç



W instalacjach ciep∏ej wody u˝ytkowej muszà
byç zapewnione warunki zapobiegajàce nad-
miernej koncentracji zagra˝ajàcych zdrowiu
bakterii legionelli.

ObecnoÊç tej odmiany bakterii we wdychanym
powietrzu (np. w trakcie kàpieli pod pryszni-
cem) prowadziç mo˝e do legionelli, tzw. cho-
roby legionistów. Choroba ta rozwija si´ z re-
gu∏y do ci´˝kiego zapalenia p∏uc z wysokim
wspó∏czynnikiem ÊmiertelnoÊci.

Arkusze robocze DVGW/ przepisy
Arkusze robocze W 551 do W 553 traktujà o
problematyce legionelli i koniecznoÊci dezyn-
fekcji w instalacjach cyrkulacji c.w.u. Wg arku-
sza roboczego W 552 termiczna dezynfekcja
zak∏ada podgrzanie wody w instalacji do
ponad 70 °C (temperatura powrotu > 70 °C).
Temperatura > 70 °C gwarantuje uÊmiercenie
bakterii legionelli w krótkim czasie.

WyjÊciowym za∏o˝eniem obliczeƒ instalacji
ciep∏ej wody u˝ytkowej jest tzw. stan “bez roz-
bioru”. Poniewa˝ w normalnym trybie pracy
instalacji przep∏ywy zmieniajà si´ dynamicznie
w zwiàzku ze zmieniajàcym si´ rozbiorem w
ró˝nych punktach poboru (∏azienki, kuchnie
itp.) - zmienia si´ równie˝ wielkoÊç przep∏ywu
cyrkulacyjnego.

Cechy u˝ytkowe termostatycznych zaworów
regulacyjnych optymalnie dopasowujà je do
zmiennych warunków pracy instalacji c.w.u.
Dodatkowo zawory umo˝liwiajà termicznà
dezynfecj´ instalacji.

Dane dotyczàce wydajnoÊci:
– Termostatyczny zawór regulacyjny “Aqua-

strom T plus” do przewodów cyrkulacyjnych
c.w.u. odpowiada wymogom arkuszy DVGW
W551 dla du˝ych i ma∏ych instalacji, zale-
cany zakres regulacji 55-60 °C (zakres
maksymalny 38-60 °C).

– Zawór umo˝liwia termicznà dezynfekcj´
instalacji w sta∏ym zakresie temperatury ok.
70 °C niezale˝nie od ustawionej temperatury
regulacji.

– Mo˝liwoÊç dodatkowego zd∏awienia prze-
p∏ywu. Dzi´ki temu nast´puje wzajemne
hydrauliczne zrównowa˝enie przewodów
cyrkulacyjnych, istotne szczególnie w przy-
padku spadku temperatury wody (np. w
warunkach podwy˝szonego rozbioru wody
lub przy wy∏àczonym kotle).

1 “Aquastrom T plus”, przekrój poprzeczny

2 Schemat instalacji - przewody cyrkulacyjne

Uk∏ad cyrkulacyjny
obejmujàcy przewody
rozdzielcze na pi´trach
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zasilajàce

1

2

Ogólne warunki stosowania
Opis i sposób dzia∏ania



Nastawa temperatury / przep∏ywu
Dezynfekcja termiczna

Regulacja temperatury
Fabrycznie nastawiona wartoÊç temperatury
regulacji wynosi 57 °C. W wi´kszoÊci przypad-
ków mo˝na rozpoczàç eksploatacj´ bez zmiany
nastawy. Zakres regulowania temperatury
wynosi 38 °C do 60 °C. Jednak zalecany za-
kres regulacji wynosi od 55 °C do 60 °C.

Powy˝ej nastawionej temperatury przep∏yw
d∏awiony jest do wartoÊci resztkowych.

Dezynfekcja termiczna
(w∏àczona funkcja likwidacji legionelli)
Dezynfekcja termiczna jako tryb pracy insta-
lacji c.w.u. jest z regu∏y sterowana automatykà
podgrzewacza c.w.u..
Jej rozpocz´cie w instalacji wià˝e si´ z pod-
niesieniem temperatury wody powy˝ej 70 °C.
Zawór “Aquastrom T plus” zwi´ksza ponownie
swojà wydajnoÊç (przep∏yw) w temperaturze
wy˝szej od 63 °C. WartoÊç ta (“punkt startowy”
dezynfekcji) jest sta∏a i niezale˝na od nasta-
wionej wst´pnie temperatury regulacji (diagram
1). Na dalszy wzrost temperatury (pow. 73 °C)
zawór reaguje kolejnym zd∏awieniem prze-
p∏ywu do wartoÊci resztkowych. Dzi´ki temu
równowaga hydrauliczna instalacji zostaje
zachowana i mo˝liwa jest dezynfekcja równie˝
w bardziej oddalonych od podgrzewacza frag-
mentach instalacji. WartoÊç nastawionej tem-
peratury regulacji mo˝na odczytaç ze skali na
pokr´tle równie˝ przy zamontowanej nasadce
plombujàcej.

Wst´pne zd∏awienie przep∏ywu
Zawór “Aquastrom T plus” jest regulatorem sa-
moczynnym. Istnieje jednak dodatkowa mo˝li-
woÊç mechanicznego, wst´pnego zd∏awienia
przep∏ywu, jeÊli stopieƒ tego zd∏awienia obli-
czony zosta∏ wczeÊniej na przyk∏ad z u˝yciem
komputerowego programu in˝ynierskiego.
Samoczynna regulacja wielkoÊci przep∏ywu
stosownie do nastawionej temperatury regu-
lacji odbywa si´ wewnàtrz wst´pnie usta-
wionego zakresu przep∏ywu (patrz diagram nr
4). Wzrost temperatury wody wywo∏any na
przyk∏ad podwy˝szonym rozbiorem wody
powoduje samoczynne zd∏awienie przep∏ywu
od wielkoÊci okreÊlonej nastawà wst´pnà do
przep∏ywu resztkowego. Zawór posiada
funkcj´ ca∏kowitego odci´cia przep∏ywu wyko-
rzystywanà np. w czasie remontu instalacji.

Dost´pny osprz´t:
– kurek opró˝niajàcy z przy∏àczem w´˝owym G 3/4”

– termometr do kontroli temperatury

1 Charakterystyka zaworu w zale˝noÊci od
nastawionej temperatury regulacji

2 Skala temperatury - zdj´cie szczegó∏owe
3 Skala nastawy zd∏awienia - zdj´cie szcze-

gó∏owe
4 Charakterystyka zaworu w zale˝noÊci od

stopnia wst´pnego zd∏awienia przy zadanej
wartoÊci temperatury regulacji

5 Termometr na zaworze - zdj´cie szczegó-
∏owe

6 Kurek opró˝niajàcy - zdj´cie szczegó∏owe.

Przep∏yw 1
Przep∏yw 2
Przep∏yw 3
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Pozosta∏a armatura sanitarna

1 “Aquamodu∏”- system rozdzia∏u wody pitnej
umo˝liwia szybkie wykonanie domowego
w´z∏a wodnego bez koniecznoÊci gwintowa-
nia, dodatkowego uszczelniania lub lutowania.
Elementy uszczelniane sà wzajemnie na p∏a-
sko i skr´cane. Rozdzielacz 1” posiada ze
strony wlotowej nakr´tk´ z∏àcznà 1 1/4 “, a od
strony wylotowej odpowiedni gwint zewn´-
trzny. D∏ugoÊç zabudowy 140 mm. Do syste-
mu mo˝na w prosty sposób do∏àczyç filtr
wody. EAS (jednorurowy element przy∏à-
czeniowy) stosuje si´ do po∏àczenia z filtrem
wodnym lub filtrem z przep∏ukaniem zwrotnym
“Aquanova”. Instalacje uzdatniania wody lub
do p∏ukania rur mo˝na pod∏àczyç poprzez zas-
tosowanie armatury bypassowej. Korpus wy-
konany z bràzu (elementy stykajàce si´ 
z wodà sà wolne od mosiàdzu).

2 “Aquastrom” zawory pe∏noprzekrojowe
PN 16, wykonanie skoÊne, z bràzu, DN15 –
DN50. Wykonania z przy∏àczem z gwintem
zewn´trznym, wewn´trznym, z koƒcówkami
do lutowania. Atest PZH. Wszystkie elementy
funkcyjne po stronie pokr´t∏a, uszczelnienie
trzpienia niewymagajàce konserwacji.

3 Termostatyczne zawory mieszajàce
“Brawa Mix” do wody u˝ytkowej, z bràzu, do
bezstopniowego nastawiania temperatury
wody u˝ytkowej. Umo˝liwiajà ograniczenie
temperatury wody u˝ytkowej maksymalnie
do 60 °C.

4 Filtr wody “ Aquanova Compact”, z bràzu

5 Filtr wody “ Aquanova Magnum”

6 Wielowarstwowa rura po∏àczeniowa
“Copipe” ze z∏àczkami prasowanymi i skr´-
canymi

Dost´pne w firmie:

OVENTROP Sp. z o.o.
ul. Polna 36 B
05-082 Stare Babice 
tel. 0-22 722 96 42

752 94 47
752 94 48

fax 0-22 722 96 41
e-mail: info@oventrop.pl
www.oventrop.pl
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