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Dalsze dane techniczne znajdują się w arkuszach 
danych technicznych oraz w katalogu produktów 
Oventrop w dziale 3. Zastrzega się prawo 
wprowadzania zmian technicznych produktów 
bez uprzedzenia.
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Dlaczego regulacja wstępna?
Brak wykonania wstępnej regulacji hydrau-
licznej w instalacjach grzewczych i chłodni-
czych jest częstą przyczyną występowania 
następujących trudności w ich funkcjono-
waniu:
–  temperatury niektórych pomieszczeń osią-

gają wartości zbyt niskie lub zbyt wysokie 
w stosunku do pożądanych. Przypadek 
ten ma miejsce szczególnie przy szybkich 
zmianach wydajności instalacji

–  po wejściu instalacji w tryb grzania po 
fazie osłabienia nocnego niektóre części 
instalacji nagrzewają się znacznie dłużej 
od innych

–  wahania temperatury pomieszczeń, nasi-
lające się szczególnie wtedy, kiedy insta-
lacja pracuje na niepełnym wykorzystaniu 
mocy

–  wyższe zużycie energii pomimo zastoso-
wania regulatorów temperatury pomiesz-
czeń

Rozpływ czynnika w instalacji
Główną przyczyną opisanych powyżej pro-
blemów są nieodpowiadające potrzebom 
wielkości przepływów w poszczególnych 
działkach instalacji. Aby temu zaradzić nale-
ży zastosować na pionach instalacji zawory 
regulacyjno-pomiarowe, regulatory różnicy 
ciśnień wzgl. regulatory przepływu. Poka-
zana na rysunku linia przebiegu ciśnień dys-
pozycyjnych w jednym z obiegów instalacji 
obrazuje celowość zastosowania wymienio-
nej armatury.

Dla zapewnienia odpowiedniego przepływu 
w pionie odbiorczym nr 4 istnieje koniecz-
ność zastosowania pompy, która wytwarza 
w instalacji ciśnienie o wartości min. pcałk. 
Jednocześnie jednak u podstawy pionów 
1, 2 i 3 powstają ciśnienia dyspozycyjne 
p1, p2, p3 zbyt wysokie w stosunku do 
potrzeb hydraulicznych. Nadwyżka ciśnienia 
prowadzi do zwiększenia przepływu w tych 
pionach i zwiększonego zużycia energii. 
Aby temu zapobiec należy zabudować w 
nich zawory regulacyjno-pomiarowe. Zada-
niem zaworów jest wydławienie nadwyżki 
ciśnienia w obsługiwanych obiegach. Zawo-
ry pozwalają również na ustalenie wielkości 
pożądanego przepływu i jego kontrolę. Z 
tego powodu opłaca się również montaż 
zaworu regulacyjno-pomiarowego w pionie 
nr 4. Dzięki temu istnieje możliwość spraw-
dzenia, czy każdy odbiornik jest zasilany 
odpowiednią ilością czynnika grzewczego.

Oszczędność energii
Niewłaściwe przepływy w poszczególnych 
obiegach instalacji skutkują podwyższonym 
zużyciem energii cieplnej. Dla zapewnienia 
wystarczającej ilości energii w każdym 
pionie instalacji stosuje się często przewy-
miarowaną pompę, skutkiem czego jest 
pojawienie się w niektórych obiegach prze-
pływów zawyżonych w stosunku do rzeczy-
wistych potrzeb.

Wynikiem tego będzie podwyższona tem-
peratura pomieszczeń (wzgl. obniżona – w 
przypadku instalacji klimatyzacyjnej). Pod-
wyższenie średniej temperatury pomiesz-
czeń tylko o 1°C ponad wartość normową 
skutkuje zwiększeniem zużycia energii 
cieplnej o 6–10%. W przypadku instalacji 
klimatyzacyjnej obniżenie temperatury 
pomieszczeń o 1°C prowadzi do zwięk-
szenia kosztów energii o 15%. W niewy-
regulowanej instalacji grzewczej zachodzi 
konieczność wcześniejszego przełączenia 
trybu pracy automatyki z obojętnego na 
grzanie, ze względu na konieczność osią-
gnięcia we wszystkich  pomieszczeniach 
odpowiedniej temperatury w odpowiednim 
czasie.

Zapobieganie hałasom przepływu na
zaworach termostatycznych
W dwururowych instalacjach grzewczych 
lub klimatyzacyjnych należy przewidzieć 
skutki sytuacji, w której instalacja korzysta 
z mocy dyspozycyjnej tylko częściowo. 
Należy pamiętać również o ograniczeniu 
ciśnienia dyspozycyjnego na zaworach 
termostatycznych do wartości ok. 200 
mbarów. Jeśli wartość ta nie będzie prze-
kroczona, nie zachodzi niebezpieczeństwo 
wystąpienia uciążliwych hałasów przepływu 
na zaworach termostatycznych. Zastosowa-
nie u podstaw pionów regulatorów różnicy 
ciśnień dodatkowo zapobiega opisanemu 
niebezpieczeństwu.

Linia ciśnień w obiegu instalacji
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Założenia teoretyczne
służą zrozumieniu wpływu zastosowania w instalacji 
zaworów regulacyjno-pomiarowych, regulatorów 
przepływu i regulatorów różnicy ciśnień na przebieg 
charakterystyki hydraulicznej instalacji (poniższe przy-
kłady uproszczono do niezbędnego minimum).

1 Dobór zaworów regulacyjno-pomiarowych
Właściwy dobór zaworów jest bardzo istotny dla ich 
prawidłowego funkcjonowania i możliwości dokład-
nego ustawienia przepływu. Zbyt niskie wartości 
nastawy wstępnej prowadzą do zwiększenia błędu 
regulacji, pogorszenia się jakości regulacji i mar-
notrawstwa energii cieplnej. Z diagramu 1 wynika 
wyraźnie, że małe wartości nastaw wstępnych (<1 
dla zaworu „Hydrocontrol”) prowadzą do pogorsze-
nia dokładności regulacji i należy ich unikać (patrz 
przykład 1 str. 14).

2 Dobór regulatorów przepływu i regulatorów 
różnicy ciśnień
Krzywa 1 przedstawia charakterystykę źle dobranej 
armatury regulacyjnej. W przedstawionym przy-
padku wykorzystywane jest jedynie 50% nominal-
nego skoku grzybka zaworu. W przypadku krzywej 
2 armatura została dobrana optymalnie. Pożądany 
przepływ osiągany jest przy maksymalnym wzno-
sie grzybka zaworu. Stabilność pętli regulacyjnej 
i jakość regulacji jest zdecydowanie najwyższa. 
Charakterystyka taka świadczy o starannym dobo-
rze projektowym. Skutkiem zastosowania zbyt 
małych zaworów jest brak możliwości osiągnięcia 
pożądanych przepływów, zaworów zbyt dużych 
– pogarszająca się jakość regulacji.

3 i 4 Zawory regulacyjno-pomiarowe
Wykres 4 przedstawia przebieg charakterystyki 
hydraulicznej pionu instalacji z wbudowanym 
zaworem regulacyjnym (wzgl. bez zaworu) oraz 
przesunięcie tejże charakterystyki wskutek zasto-
sowania pompy elektronicznej (z automatyczną 
regulacją obrotów). Widoczne jest zdławienie 
przepływu obliczeniowego za pomocą zaworu 
regulacyjnego, co oznacza możliwość wstęp-
nego ustawienia wielkości przepływu w każdym 
obiegu instalacji. Jeśli rośnie zapotrzebowanie 
na przepływ w którymś z obiegów (np. wskutek 
całkowitego otwarcia zaworów termostatycznych), 
to zwiększa się on jedynie nieznacznie – dzięki 
czemu zapewnione są wystarczające przepływy 
w pozostałych częściach instalacji (qmobl. ~ 
qmmax). W warunkach częściowego odbioru 
mocy i zwiększonego ciśnienia dyspozycyjnego 
wpływ zaworu regulacyjnego na przebieg charak-
terystyki jest minimalny. Nadwyżkę ciśnienia w tej 
fazie pracy instalacji może zdjąć np. zwalniająca 
obroty pompa elektroniczna.

5 i 6 Regulatory różnicy ciśnień
Na wykresie 6 przedstawiono charakterystykę 
hydrauliczną obiegu z regulacją różnicy ciśnień 
wzgl. bez niej. Wynika z niego jasno, że po zasto-
sowaniu regulatora ciśnienie dyspozycyjne w 
warunkach częściowego odbioru mocy tylko nie-
znacznie przewyższy ciśnienie obliczeniowe. Dzięki 
temu zabezpieczono zawory termostatyczne przed 
niebezpiecznym w skutkach wzrostem ciśnienia 
różnicowego ponad krytyczną wartość 200 mbar. 
W warunkach zwiększonego zapotrzebowania 
mocy (malejące ciśnienie, rosnący przepływ) wpływ 
regulatora na przebieg charakterystyki obiegu jest 
minimalny (qmobl  qmmax). Dla uniknięcia rozre-
gulowania przepływów w tej fazie pracy zaleca się 
równoległe stosowanie w obiegu zaworów termo-
statycznych z nastawą wstępną (w celu zdławienia 
strumienia przepływu – patrz przykład 2 str. 14).

Wpływ zastosowania armatury Oventrop
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7 i 8 Kombinacja regulatora różnicy ciśnień z 
zaworem regulacyjnym, do regulacji ciśnienia 
dyspozycyjnego
Wykres 8 przedstawia charakterystykę hydrau-
liczną pionu instalacji, w którym zastosowano 
regulator różnicy ciśnień i zawór regulacyjny. 
Przy częściowym odbiorze mocy ciśnienie 
dyspozycyjne rośnie tylko nieznacznie ponad 
wartość obliczeniową. Przy odbiorze ponadobli-
czeniowym zawór regulacyjny dławi dążący do 
wzrostu przepływ (jeśli w pionie zastosowano 
zawory grzejnikowe bez nastawy wstępnej).  
Dzięki temu rozpływy w instalacji pozostają pod 
kontrolą i każdy pion zasilany jest odpowiednio 
do potrzeb (qmobl. ~ qmmax) (patrz przykład 3 
strona 14).

9 i 10 Regulator przepływu
Wykres 10 przedstawia charakterystykę hydrau-
liczną instalacji z regulatorem przepływu wzgl. 
bez niego. W fazie zwiększonego zapotrzebo-
wania mocy (tendencja malejącego ciśnienia 
dyspozycyjnego i wzrostu przepływu) regulator 
przepływu pozwala na tylko nieznaczny wzrost 
przepływu w obsługiwanym obiegu (qmobl.= 
qmmax) (patrz przykład 4 strona 15).

11 i 12 Kombinacja regulatora różnicy ciśnień z 
zaworem regulacyjnym, do regulacji przepływu
Schemat 12 przedstawia charakterystykę 
hydrauliczną obiegu obsługiwanego przez 
zmontowane w szeregu regulator różnicy ciśnień 
i zawór regulacyjny. W fazie zwiększonego zapo-
trzebowania mocy przepływ w obiegu pozostaje 
na prawie stałym poziomie (qmobl = qmmax). 
Zastosowany układ armatury realizuje funkcje 
regulatora przepływu (ale pozwalając na obsłu-
gę większych przepływów). Wielkość przepływu 
ustawia się rozpoczynając od regulatora różnicy 
ciśnień i kończąc na zaworze regulacyjnym. 
Zawór „Hydrocontrol” i regulator „Hydromat DP” 
muszą być zastosowane na powrocie obiegu. 
Przy zastosowaniu zaworów „Hycocon V” i regu-
latorów „Hycocon DP” zasada ta nie obowiązuje, 
możliwy jest również rozdział armatury i zastoso-
wanie jej pojedynczo na zasilaniu i powrocie 
(patrz przykład str. 11, przykład 5 str. 15).

13 i 14 Kombinacja regulatora różnicy ciśnień 
z regulatorem przepływu
Schemat przedstawia charakterystykę hydrau-
liczną obiegu, w którym zabudowano regulatory 
różnicy ciśnień i przepływu. Poprzez zastosowa-
nie obu regulatorów ciśnienie dyspozycyjne w 
fazie częściowego zapotrzebowania mocy i prze-
pływy w fazie zapotrzebowania ponadobliczenio-
wego są ograniczone do wartości obliczenio-
wych (przyjętych w projekcie) (qmobl=qmmax, 
pobl=pmax). W dowolnej fazie pracy obiegi są 
hydraulicznie zrównoważone i zasilane mocami 
odpowiednimi do chwilowych potrzeb (patrz 
przykład 6 str. 15).
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Zawory regulacyjne Oventrop 
Obsługiwane zakresy przepływów

Regulacja hydrauliczna z użyciem zaworów regulacyjno-pomiarowych 
Nastawy wstępne wg projektu lub dobrane z użyciem miernika różnicy ciśnień

„Hycocon A/V/T/TM” „Hydrocontrol R/A”

Przykład: Instalacja 2-rurowa z przepływami małymi do średnich. Przykład: Instalacja 2-rurowa z przepływami średnimi do dużych.

0

2

4

6

0

2

4

6

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu
dla
p=
0,1bar

Zakres przepływu pomiędzy najmniejszym i największym stopniem nastawy wstępnej zaworu regulacyjnego przy spadku ciśnienia na zaworze 
p = 0,1 bar. Poniższe przykłady zastosowań zawierają armaturę wystarczającą dla wykonania poprawnej regulacji.

Formuła przeliczania wartości przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego wyliczonych
w projekcie na wartość przepływu przy spadku ciśnienia p = 0,1 bar, umożliwiająca 
jej naniesienie na powyższe diagramy.
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„Hydrocontrol F” „Hydrocontrol F/FR/G”

Przykład: Instalacja centralnego ogrzewania z połączeniami kołnie-
rzowymi.

Przykład: Instalacja chłodnicza z połączeniami kołnierzowymi.
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Przykład: pA = 0,15 bar, V·A = 850 kg/h

              V·0,1bar = V·A
.              = 694 kg/h

Znając wartość przepływu V· 0,1bar wyliczoną dla spadku p = 0,1 bar można wstęp-
nie dobrać zawór i jego średnicę (patrz linia przerywana)
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Zakres przepływu pomiędzy najmniejszym i największym stopniem nastawy wstępnej zaworu regulacyjnego przy spadku ciśnienia na zaworze 
p = 0,1 bar. 
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Poniższe przykłady zastosowań zawierają armaturę wystarczającą dla wykonania poprawnej regulacji

Regulatory Oventrop
Obsługiwane zakresy przepływów

Przykład: Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji z 
zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną (obiegi z prze-
pływami małymi do średnich).

Przykład: Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji z 
zaworami termostatycznymi z nastawą wstępną (obiegi z prze-
pływami średnimi do dużych).

Regulacja różnicy ciśnień

„Hycocon DP” (50–300 mbar) „Hycocon DP” (250–600 mbar) „Hydromat DP” (50–300 mbar) „Hydromat DP” (250–700 mbar)

Zakresy przepływów regulatorów różnicy ciśnień „Hycocon DP” 
dla regulowanej różnicy ciśnień w zakresie 50-300 mbar wzgl. 
250-600 mbar.

Zakresy przepływów regulatorów różnicy ciśnień „Hydromat DP” 
dla regulowanej różnicy ciśnień w zakresie 50-300 mbar wzgl. 
250-700 mbar.

Regulacja różnicy ciśnień
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Przykład: Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego z dławieniem 
przepływu, w instalacji z zaworami termostatycznymi bez nasta-
wy wstępnej (wartość regulowana uwzględnia opór zaworu na 
zasilaniu).

Przykład: Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego w instalacji z połą-
czeniami kołnierzowymi.

„Hycocon DP” (50–300 mbar)/„Hycocon V”
„Hycocon DP” (250–600 mbar)/„Hycocon V”

„Hydromat DP” (200–1000 mbar)
„Hydromat DP” (400–1800 mbar)

Zakres
przepływu

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakresy przepływów regulatorów różnicy ciśnień „Hydromat DP” 
dla regulowanej różnicy ciśnień w zakresie 200-1000 mbar wzgl. 
400-1800 mbar.

Zakresy przepływów regulatorów różnicy ciśnień „Hycocon DP” 
dla regulowanej różnicy ciśnień w zakresie 50-300 mbar wzgl. 
250-600 mbar, z zastosowanymi dodatkowo zaworami „Hycocon 
V” realizującymi funkcję dławienia przepływu.

Regulacja różnicy ciśnień Regulacja różnicy ciśnień z dławieniem przepływu

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu
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Poniższe przykłady zastosowań zawierają armaturę wystarczającą dla wykonania poprawnej regulacji

Regulatory Oventrop
Obsługiwane zakresy przepływów

Regulacja różnicy ciśnień z dławieniem przepływu Regulacja przepływu

Przykład: Regulacja przepływu np. w instalacjach chłodniczych. 
Przepływ ustawiany i odczytywalny bezpośrednio na pokrętle 
regulatora (skala w jednostkach rzeczywistych).

„Hydromat Q” „Hycocon Q”

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu

Przepływ w obiegu ustawiany na skali regulatorów przepływu „Hy-
dromat Q” lub „Hycocon Q”. Regulacja w zakresie 40–4000 kg/h.

„Hydromat DP”/„Hydrocontrol R”
„Hydromat DP”/„Hydrocontrol F”

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu

Zakresy przepływów regulatorów różnicy ciśnień „Hydromat DP” 
dla regulowanej różnicy ciśnień w zakresie 50–300, 250–700, 
200–1000 wzgl. 400–1800 mbar,  z zastosowanymi dodatkowo 
zaworami „Hydrocontrol R/F” realizującymi funkcję dławienia 
przepływu.

Przykład: Regulacja ciśnienia dyspozycyjnego z dławieniem przepły-
wu, w instalacji z zaworami termostatycznymi bez nastawy wstępnej 
(wartość regulowana uwzględnia opór zaworu na zasilaniu).
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Przykład: Regulacja przepływu z użyciem zestawu armatury skła-
dającego się z regulatora różnicy ciśnień „Hycocon DP” i zaworu 
regulacyjnego „Hycocon TM”.

Przykład: Regulacja przepływu z użyciem zestawu armatury: 
regulatora różnicy ciśnień „Hycocon DP” i zaworu regulacyjnego 
„Hycocon V”.

„Hycocon DP”/„Hycocon TM” z napędem nastawczym„Hycocon DP”/„Hycocon V”

Zakres
przepływu

Przepływ ustawiany z pomocą specjalnie zestawionej armatury. Na 
regulatorze „Hycocon DP” należy ustawić ciśnienie różnicowe w 
zakresie od 50 do 600 mbar (ustawiony spadek ciśnienia będzie 
odkładany na zaworze „Hycocon V”). Z charakterystyki hydraulicznej 
zaworu (patrz również przykład 5, str. 15) dobrać należy jego nastawę 
wstępną dla ustawionego spadku ciśnienia i założonego przepływu 
oraz ustawić ją obracając pokrętłem zaworu.

Zabudowa możliwa 
również na zasilaniu

Przepływ ustawiany z pomocą specjalnie zestawionej armatury. Na 
regulatorze „Hycocon DP” należy ustawić ciśnienie różnicowe w 
zakresie od 50 do 600 mbar (ustawiony spadek ciśnienia będzie 
odkładany na zaworze „Hycocon TM”). Z charakterystyki hydrau-
licznej zaworu (patrz arkusz danych technicznych „Hycocon TM”) 
dobrać należy jego nastawę wstępną i ustawić ją na wkładce zaworu. 
Zawór „Hycocon TM” może współpracować z napędem nastawczym 
dławiącym lub odcinającym przepływ w obiegu.

Regulacja przepływu Regulacja przepływu

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zabudowa możliwa 
również na zasilaniu



12 13

Poniższe przykłady zastosowań zawierają armaturę wystarczającą dla wykonania poprawnej regulacji

Zawory regulacyjne Oventrop ze zintegrowaną kryzą pomiarową
Obsługiwane zakresy przepływów

Regulacja przepływu i temperatury z użyciem zaworów regulacyjnych
Nastawy wstępne wg projektu lub dobrane z użyciem miernika różnicy ciśnień

Przykład: regulacja wydajności odbiornika za pomocą zaworu 
„Cocon 4”

oventrop

„Cocon 4” – czterodrogowy zawór regulacyjny ze zintegrowaną 
kryzą pomiarową

„Cocon” – zawór regulacyjny ze zintegrowaną kryzą pomiarową

Zakres przepływu pomiędzy najmniejszym i największym stopniem nastawy wstępnej zaworu regulacyjnego przy spadku ciśnienia na 
zaworze p = 0,1 bar.

Przykład: instalacja sufitowych belek chłodzących do obniżania 
temperatury pomieszczeń

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu
dla
p=0,1bar

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [k

g/
h]

Zakres
przepływu
dla
p=0,1bar

Formuła przeliczania wartości przepływu i ciśnienia dyspozycyjnego wyliczonych
w projekcie na wartość przepływu przy spadku ciśnienia p = 0,1 bar, umożliwiająca 
jej naniesienie na powyższe diagramy.

Dane doboru: pA, V
·

A 

Przeliczenie: V· 0,1bar = V·  
0,1bar

pA
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Kryzy pomiarowe Oventrop
Obsługiwane zakresy przepływów

Regulacja przepływu za pomocą kryz pomiarowych
Nastawy wstępne wg projektu lub dobrane z użyciem miernika różnicy ciśnień

Przykład: instalacja centralnego ogrzewania z połączeniami koł-
nierzowymi

Kryzy pomiarowe DN65 – DN900
Wartości przepływu na kryzie dla p=1 bar

Kryzy pomiarowe DN15 – DN50
Wartości przepływu na kryzie dla p=1 bar

Przykład: instalacja centralnego ogrzewania z połączeniami 
skręcanymi

Znając wartość przepływu V· 0,1bar wyliczoną dla spadku p = 0,1 bar można 
wstępnie dobrać zawór i jego średnicę (patrz linia przerywana)

Przykład: pA= 0,15 bar, V· A = 850 kg/h

                   V· 0,1bar = V· A .
0,1bar
0,15bar

= 694 kg/h

Mosiądz odporny na odcynkowanie Żeliwo szare Stal szlachetna

StandardMF*LF*

*LF  – niski przepływ
*MF  – średni przepływ
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* Podane przykłady zawierają tylko armaturę wystarczającą do obliczeń.

Pokrętło nastawy regulowanej

różnicy ciśnień pE

Regulacja hydrauliczna w obliczeniach projektowych*
Zawór regulacyjny Regulator różnicy ciśnień Regulator różnicy ciśnień i zawór regu-

lacyjny z funkcją dławienia przepływu

Powrót

P
io

nZawór regulacyjny

Zasilanie

Zawór regulacyjny

Powrót

P
io

n

Rurka impulsowa

Zasilanie

p

Regulator 
różnicy ciśnień

Przykład 1:
Szukane:
Nastawa wstępna zaworu „Hydrocontrol R”

Dane:
Przepływ w pionie qm = 2000 kg/h.
Spadek ciśnienia na zaworze 
pv= 100 mbar 
Średnica zaworu DN 25

Rozwiązanie:
Nastawa wstępna 5.0 (z diagramu 106 01 08)
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a 
 

p 
[m
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Zawór regulacyjny z brązu 106 01 08
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p 
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l]

Przepływ qm [kg/h]

Nastawa wstępna

Przykład 2:
Szukane:
Średnica regulatora „Hydromat DP”

Dane:
Przepływ w pionie qm = 30 000 kg/h.
Spadek ciśnienia w pionie p= 800 mbar
(odpowiada wartości ustawianej na regu-
latorze „Hydromat DP”)

Rozwiązanie:
Średnica regulatora „Hydromat DP” DN 65.
Przepływ 30 000 kg/h jest mniejszy od 
maksymalnego dopuszczalnego qmmax

Wskazówka:
Spadek ciśnienia w pionie = strata 
ciśnienia na zaworach grzejnikowych i 
zaworach powrotnych + strata ciśnienia 
na grzejniku + strata ciśnienia w rurach

Przykład 3:
Szukane:
Nastawa wstępna zaworu regulacyjnego

Dane:
Spadek ciśnienia w pionie pA= 50 mbar
Przepływ w obiegu qm = 2400 kg /h
Różnica ciśnień u podstawy pionu
(regulowana na regulatorze „Hydromat DP”)
pE = p = 200 mbar
Średnica rury DN 32

Rozwiązanie:
Nastawa wstępna 3.0
(z diagramu zaworu 106 01 10)
Spadek ciśnienia na zaworze
pV = p – pA= 200-50 mbar
pV = 150 mbar
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Zawór regulacyjny z brązu 106 01 10
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Nastawa wstępna

pV

pA

pV

Powrót

Zasilanie

Regulator różnicy 
ciśnień
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Zasilanie

Regulator różnicy 
ciśnień

P
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n

p



15

Przykład 4:
Szukane:
Średnica regulatora „Hydromat Q” i spa-
dek ciśnienia na regulatorze  pQ

Dane:
Przepływ w pionie          qm = 1000 kg/h
Ciśnienie dyspozycyjne
u podstawy pionu            pO = 300 mbar 
Spadek ciśnienia w pionie p = 100 mbar
Rozwiązanie:
Średnica regulatora „Hydromat Q” DN 20
(z diagramu straty ciśnienia DN 15 – DN 40)
Na podstawie diagramu dla przepływu 
qm = 1000 kg/h wybrano najmniejszy 
regulator z oferowanego typoszeregu.
Na pokrętle regulatora należy ustawić 
przepływ 1000 kg/h.
Spadek ciśnienia na regulatorze
pQ = pO – p = 300 - 100 mbar 
pQ = 200 mbar

200

1200

1000

800

600

400

200

500 1000 1500 2000

P
rz

ep
ły

w
 q

m
 [

kg
/h

]

Regulator przepływu Kombinacja zaworu regulacyjnego z 
regulatorem różnicy ciśnień, do regu-
lacji przepływu w obiegu instalacji

Kombinacja regulatora przepływu z regula-
torem różnicy ciśnień, do realizacji funkcji 
regulacji przepływu i różnicy ciśnień

Powrót

Zasilanie

p

Regulator różnicy 
ciśnień

Pokrętło 
nastawy 
regulowanej 
różnicy  
ciśnień

Regulator przepływu

Powrót

P
io

n

Zasilanie

p
Zawór regulacyjny

pQ

pO

Regulator przepływu

Powrót

Rurka impulsowa

Zasilanie

p

Regulator różnicy 
ciśnień

Różnica ciśnień [mbar]

Wskazówka:
Nadwyżka ciśnienia dyspozycyjnego 
przewidziana do wytracenia na regulatorze 
wynosi w niniejszym przykładzie pQ = 200 
mbar.
Wartość ta pokrywa się z wystarczającym 
do poprawnego funkcjowania regulatora 
przepływu minimalnym ciśnieniem dyspo-
zycyjnym 200 mbar!

Przykład 5:
Szukane:
Nastawa wstępna „Hydrocontrol R”

Dane:
Przepływ w pionie qm = 2000 kg/h 
Regulator różnicy ciśnień DN 25 
Zawór regulacyjny DN 25

Rozwiązanie:
Dobrana na regulatorze różnicy ciśnień 
nastawa p= 150 mbar 

Zawór regulacyjny należy wstępnie 
nastawić na wartość nastawy = 4.0
(z diagramu straty ciśnienia dla zaworu 
106 01 08, strata na długości przewodów 
rurowych pomijalna)
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Zawór regulacyjny z brązu 106 01 08
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Przepływ qm [kg/h]

Nastawa wstępna

Wskazówka:
Regulowana różnica ciśnień może być 
ustawiona na regulatorach
„Hydromat DP“ w zakresie 0,05–0,3 bar 
lub                                       0,25–0,7 bar (DN50)
„Hycocon DP“ w zakresie   0,05–0,3 bar        
lub                                       0,25–0,6 bar 

Przykład 6:
Regulator różnicy ciśnień i regulator 
przepływu dobrane są zgodnie z przykła-
dami 2 i 4.

P
io

n

P
io

n

W podanym zakresie nastaw mieści 
się duży zakres przepływów, z którego 
wybrać można przepływ pożądany (prze-
widziany do regulacji).
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    Ventil-Setup

     Oventrop

Typ:     Hydrocon

Größe:  020

0

6
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2
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6
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2
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4
3

6

98

5

2

0

„OV-DMC 2”

Regulacja wstępna na zaworze „Hydro-
control R”

Regulacja wstępna na zaworze „Hycocon V”

Regulacja hydrauliczna przeprowadzona na
wykonanej instalacji grzewczej lub klima-
tyzacyjnej może okazać się niezbędnym 
warunkiem jej optymalnej pracy (oznacza-
jącej wystarczający stopień zasilenia w 
energię każdego pionu instalacji). Regulację 
należy przeprowadzić zarówno w instalacji 
nieznacznie odbiegającej wykonaniem od 
przewidzianego w projekcie, jak i takiej, w 
której dokonano istotnych zmian. Regulację 
wykonać można za pomocą komputerowego 
miernika różnicy ciśnień „OV-DMC 2” Oven-
trop. Urządzenie to zostało skonstruowane 
specjalnie z myślą o regulacji hydraulicznej 
instalacji grzewczych i chłodniczych. Opa-
kowanie miernika zawiera igły pomiarowe 
do pomiarów w technikach „classic” i „eco”. 
W pamięci miernika zawarto charakterystyki 
zaworów regulacyjnych Oventrop.

Technika pomiarowa „classic”:
Funkcje:
– pomiar różnicy ciśnień
Króćce pomiarowe są oddzielnymi elemen-
tami armatury wkręcanymi w nią w razie 
potrzeby.

Technika pomiarowa „eco”:
Funkcje:
– pomiar różnicy ciśnień
– opróżnianie
– napełnianie
– odpowietrzanie
– przepłukiwanie kanału impulsowego
Króćce pomiarowe są zintegrowane z arma-
turą.

Metody pomiaru:
Oprogramowanie miernika pozwala na 
wykonanie regulacji metodami: komputero-
wą, ciśnień wyrównanych, metodą współ-
czynników kv oraz szczególnie zalecaną 
metodą OV-Balance (do 2-rurowych instalacji 
grzewczych).
Do wykonania prostego pomiaru różnicy 
ciśnień (np. między zasilaniem i powrotem) 
można użyć podstawowej funkcji pomiarowej.

Metoda komputerowa:
W metodzie tej komputerowy miernik róż-
nicy ciśnień „OV-DMC 2” Oventrop wylicza 
nastawę wstępną zaworu regulacyjnego dla 
pożądanej wielkości przepływu. Po zadekre-
towaniu typu zaworu następuje pomiar prze-
pływu dla dwóch różnych nastaw wstępnych 
i wyliczenie nastawy wstępnej dla zadekreto-
wanego, pożądanego przepływu.

Metoda ciśnień wyrównanych:
Pomiar podobnie jak w metodzie kompute-
rowej, jednakże wykonany jedynie dla jednej 
nastawy wstępnej. Metoda ta stosowana jest 
głównie dla pomiarów sprawdzających.

Metoda współczynników kv:
Stosowana do pomiarów przepływu na 
zaworach dowolnego typu (również innych 
producentów) lub na kryzach, ze znanymi 
wartościami kv.

Pomiar różnicy ciśnień:
Funkcja wykorzystywana do prostego 
pomiaru różnicy ciśnienia.

Regulacja hydrauliczna na budowie

Technika pomiarowa „classic” Technika pomiarowa „eco”
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Metoda OV-Balance:
Największą zaletą tej metody regulacji wstęp-
nej jest wyliczenie nastaw wstępnych zaworów 
na placu budowy, z użyciem miernika „OV-
DMC 2”, i zaangażowanie do tych czynności 
tylko jednej osoby obsługującej. Dzięki temu 
powstaje możliwość znacznej oszczędności 
czasu koniecznego dla wykonania regulacji. 
Założeniem wyjściowym do wykonania regula-
cji tą metodą jest jednak jasny podział instala-
cji przewidzianej do regulacji.

Przed przystąpieniem do właściwej regulacji 
należy sprawdzić, czy w przewidzianym do 
regulacji obiegu otwarte są wszystkie zawory 
odcinające. Należy poza tym stwierdzić, czy 
aktualny stan instalacji odpowiada warun-
kom obliczeniowym, tzn. czy np. zawory 
termostatyczne są wstępnie nastawione i 
zdjęto z nich głowice termostatyczne. 

Przebieg regulacji:
Wyjaśnienie metody zilustrowano na przykładzie 
instalacji grzewczej 2-rurowej. Wszystkie zawory 
regulacyjne zabudowane w instalacji należy 
przyporządkować grupie regulacyjnej. Po wyko-
naniu podziału instalacji na grupy należy prze-
strzegać następującej kolejności czynności:
 1.  Należy odpowiednio ponumerować 

wszystkie zawory regulacyjne wewnątrz 
grup regulacyjnych i przyporządkowane 
im zawory grupowe.

 2.  Wszystkie zawory w grupach regulacyj-
nych „1” do „6” jak również zawory gru-
powe należy ustawić wstępnie w pozycji 
„półotwartej”.

 3.  Używając miernika komputerowego 
wykonać pomiar na każdym zaworze 
wewnątrz grupy regulacyjnej „1” w 
pozycjach „półotwartej” i „zamkniętej”. 
Po wykonaniu pomiaru ustawiać zawory 
znów do pozycji „półotwartej”.

 4.  Wykonać pomiar (w pozycji „zamkniętej”) 
na zaworze grupowym „G1”, obsługującym 
wcześniej zmierzoną grupę regulacyjną „1”.

 5.  Miernik komputerowy wylicza nastawy 
wstępne dla wszystkich zaworów grupy 
regulacyjnej „1”, oprócz zaworu grupo-
wego.

 6.  Ustawić nastawy wstępne zaworów 
przyporządkowanych grupie regulacyj-
nej „1” wg wartości wyliczonych przez 
miernik komputerowy. Jeśli instalacja 
zawiera większą liczbę grup regulacyj-
nych należy powtórzyć czynności od 1 
do 5 dla każdej grupy regulacyjnej (w 
przykładzie: grupy „2” do „6”).

 7.  Po wykonaniu powyższych czynności 
wykonać pomiary na każdym zaworze 
grupowym w pozycjach „półotwartej” i 
„zamkniętej”, powracając każdorazowo do 
pozycji „półotwartej” na każdym zaworze. 

 8.  Wykonać pomiar na głównym zaworze 
regulacyjnym (za pompą) w pozycji 
„zamkniętej”.

 9.  Miernik komputerowy wylicza nastawy 
wstępne dla zaworów grupowych.

 10.  Ustawić nastawy wstępne zaworów 
grupowych odpowiednio do wartości 
wyliczonych przez miernik.

 11.  Wyregulować wstępnie główny zawór 
regulacyjny za pompą poprzez ustawie-
nie go zgodnie z wartością wyliczoną 
przez miernik komputerowy „OV-DMC 
2” dla przepływu całkowitego. Ta war-
tość liczona jest z użyciem metody kom-
puterowej.

G6G5G4G3G2G1

V16

V17

V18V15

V14

V13V10

V11

V12

V7

V8

V9

V4

V5

V6

V1

V2

V3

Grupy regulacyjne 1 – 6

Zawory grupowe

Główny zawór regulacyjny za pompą

Zawór regulacyjny za pompą

Przykład: Metoda OV-Balance
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Zastosowania
w instalacjach grzewczych i chłodniczych

Staranne dobranie średnic rur, zaworów 
regulacyjnych, pompy i odbiorników ciepła 
bądź chłodu wystarcza zasadniczo do uzy-
skania optymalnego rozdziału przepływów 
w instalacjach grzewczych i chłodniczych. 
Powstające na placu budowy, często nie do 
uniknięcia, odchyłki od stanu obliczeniowe-
go można zniwelować poprzez zastosowanie 
zaworów regulacyjnych i pomp elektronicz-
nych (płynna regulacja obrotów). Wstępne 
założenia do regulacji są wyliczane już w 
fazie projektowania instalacji grzewczej lub 
chłodniczej. Programy inżynierskie obliczają-
ce zapotrzebowanie ciepła i hydraulikę sieci 
rur instalacji uwzględniają nie tylko wszystkie 
obowiązujące normy i przepisy, ale również 
optymalizują dobór typoszeregów armatury i 
rur oraz wyliczają straty w instalacji koniecz-
ne do przeprowadzenia właściwej regulacji 
hydraulicznej.

Algorytm postępowania obowiązujący 
zarówno dla obliczeń ręcznych jak i kompu-
terowych wygląda następująco:
1.  obliczenie zapotrzebowania ciepła bądź 

chłodu,
2.  obliczenie powierzchni grzejnych bądź 

wymienników ciepła i przypisanych im 
strumieni przepływów, z uwzględnieniem 
zakładanych schłodzeń czynnika (w insta-
lacji chłodniczej – podgrzewu czynnika),

3.  wyliczenie średnic rur w instalacji (wg 
wartości strumieni przepływów w poszcze-
gólnych działkach); przy czym należy 
przestrzegać zasady utrzymania, np. w 
instalacji grzewczej, ciśnienia dyspozycyj-
nego w pionie miedzy 100 a 200 mbar,

4.  dobór i wyliczenie nastaw wstępnych 
zaworów regulacyjnych, regulatorów róż-
nicy ciśnień i przepływu, 

5.  wyliczenie nastaw wstępnych zaworów 
obsługujących grzejniki bądź wymienniki 
ciepła,

6.   wyliczenie ciśnienia podnoszenia pompy 
obiegowej.

W końcowej fazie wykonania instalacji należy 
założyć, że jeśli instalacja wykonana została 
zgodnie z założeniami projektowymi (w tym 
zwłaszcza rzeczywiste nastawy wstępne 
zaworów pokrywają się z danymi projekto-
wymi), to instalacja jest właściwie wyregu-
lowana hydraulicznie. W takim przypadku 
dodatkowe czynności regulacyjne są zatem 
z reguły zbędne.

Ilustracją zastosowania wyżej opisanych 
metod obliczeniowych są przykłady poka-
zane obok tekstu i na następnych stronach 
broszury.

Przykład:
Schemat instalacji ogrzewania powietrznego, w której moce wymienników woda-powietrze 
są w przybliżeniu porównywalne. Wstępnie nastawione zawory regulacyjne dbają o równo-
wagę hydrauliczną instalacji natychmiast po jej wykonaniu i oddaniu do użytku.

Przykład:
Schemat instalacji grzewczej dwururowej, regulowanej w obliczeniowym punkcie pracy 
nastawami wstępnymi zaworów regulacyjnych, dokładnie według projektu.
Regulacja wstępna:
Bezpośrednio poprzez nastawę wstępną zaworów regulacyjnych.
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Przykład:
Schemat instalacji chłodniczej, w której 
strumień przepływu przez wymienniki chłodu 
pozostaje stały i niezależny od wahań ciśnie-
nia w pozostałych częściach instalacji (ogra-
niczenie przepływu). W projektowaniu tego 
typu instalacji należy wyliczyć rozpływy w 
poszczególnych pionach instalacji. Wszyst-
kie wyliczone wartości mogą być nastawione 
bezpośrednio na skali pokręteł regulatorów 
przepływu. Niezależnie od występujących w 
instalacji wahań ciśnienia dyspozycyjnego 
automatyczny regulator przepływu dopaso-
wuje stale obsługiwany przepływ do wartości 
nastawionej na skali pokrętła.

Przykład:
Schemat dwururowej instalacji centralnego 
ogrzewania z zaworami termostatycznymi 
bez nastawy wstępnej (wzgl. z grzejnikami 
bez zaworów powrotnych), w której prze-
pływ zmienia się od zera do górnej granicy 
określonej nastawą wstępną zaworu regu-
lacyjno-pomiarowego (podpionowego). 
Ciśnienie dyspozycyjne w pionie nie powin-
no przekraczać wartości określonej nastawą 
wstępną regulatora. Kombinacja armatury 
ograniczającej przepływ i ciśnienie dyspozy-
cyjne uzyskiwana jest poprzez zastosowanie 
zaworu regulacyjno-pomiarowego w pionie 
zasilającym i regulatora różnicy ciśnień w 
pionie powrotnym. Optymalny punkt pracy 
instalacji (parametry obliczeniowe) okre-
ślony jest w trakcie projektowania instalacji 
poprzez dobór nastaw wstępnych dla zawo-
ru regulacyjnego i regulatora różnicy ciśnień. 
Ich zadaniem jest zapewnienie właściwego 
zrównoważenia hydraulicznego instalacji. 
Kombinacja regulatora różnicy ciśnień z 
zaworem regulacyjno-pomiarowym przejmie 
funkcję ograniczającą zarówno dla wzrasta-
jącego przepływu (otwierające się zawory 
termostatyczne), jak również rosnącego 
ciśnienia dyspozycyjnego (zamykające się 
zawory termostatyczne).

Przykład:
Schemat instalacji grzewczej dwururowej, w 
której strumień przepływu zmienia się dyna-
micznie w zależności od zapotrzebowania 
mocy, przy czym ciśnienie różnicowe nie 
może przekroczyć założonej wielkości mak-
symalnej (regulacja różnicy ciśnień). Wyliczo-
ne podczas projektowania nastawy wstępne 
zaworów termostatycznych dbają o właściwy 
rozdział przepływu w instalacji (w warunkach 
obliczeniowych). Dzięki temu każdy z grzejni-
ków utrzymuje odpowiednią do potrzeb ilość 
czynnika grzewczego. Zastosowanie dodat-
kowych regulatorów różnicy ciśnień w tym 
przypadku jest sensowne, jeśli w instalacji 
występują duże wahania ciśnienia dyspozy-
cyjnego (np. kiedy większa liczba odbior-
ników ciepła jest zamknięta przez zawory 
termostatyczne i ciśnienie dyspozycyjne 
przypadające na zawory grzejnikowe mocno 
wzrasta – np. ponad 200 mbar). Wartość 
regulowanej na regulatorze różnicy ciśnień 
może być wyliczona już w fazie projektowa-
nia instalacji. Dzięki zastosowaniu regulatora 
różnicy ciśnień w obsługiwanym przez niego 
obiegu trwa stałe dopasowywanie aktualne-
go ciśnienia dyspozycyjnego do nastawionej 
na nim wartości.



20

Przykłady zastosowań
 w instalacjach grzewczych i chłodniczych

2

1. Instalacja chłodnicza 2-rurowa
Najprostszą możliwością obniżenia tem-
peratury pomieszczenia jest zastosowanie 
sufitowych belek chłodzących podłączonych 
do instalacji dwururowej. Do instalacji takiej 
firma Oventrop dostarcza następujące ele-
menty:
–  do regulacji przepływu czynnika chłodzą-

cego zawór regulacyjny „Cocon” stosowa-
ny na gałązce powrotnej belki chłodzącej

–  na zaworze „Cocon” montowany jest 
elektryczny napęd nastawczy, sterowany 
sygnałami z termostatu pokojowego

–  na gałązce zasilającej belki chłodzącej 
zamontowany jest zawór kulowy do ewen-
tualnego odcięcia przepływu czynnika. Na 
gałązce zasilającej montowany jest rów-
nież czujnik punktu rosy, który zapobiega 
wykraplaniu się pary wodnej na belce 
chłodzącej

–  instalacje obsługujące większą liczbę 
belek chłodzących mogą być wyposażo-
ne dodatkowo w armaturę do stabilizacji 
hydraulicznej, np. zawory regulacyjno-
pomiarowe i regulatory różnicy ciśnień

2. Instalacja grzewczo / chłodząca, 2-rurowa
W instalacji chłodzącej pełniącej dodatkowo 
funkcję grzewczą można zastosować nastę-
pującą armaturę:
–  zawór regulacyjny „Cocon” z napędem 

elektrycznym
– czujnik punktu rosy
– zawór regulacyjno-pomiarowy
– regulator różnicy ciśnień
Przełączenie trybów pracy z grzania na 
chłodzenie i odwrotnie następuje z użyciem 
centralnego przełącznika change-over, 
zmieniającego charakter sygnału wycho-
dzącego z termostatów. W fazie chłodzenia 
przy rosnącej temperaturze pomieszczenia 
zawór regulacyjny „Cocon” otrzymuje od 
termostatu pokojowego polecenie otwierania 
przepływu. W fazie grzania zawór regulacyj-
ny „Cocon” rozpoczyna zamykanie po otrzy-
maniu od termostatu pokojowego sygnału o 
rosnącej temperaturze pomieszczenia.

1
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2

1 System grzewczo-chłodzący, 3-rurowy
Z instalacją 3-rurową mamy do czynienia 
wówczas, gdy czynnik chłodzący dostar-
czany jest do belki sufitowej inną gałązką 
niż czynnik grzewczy, natomiast gałązka 
powrotna obsługuje obydwa czynniki. W 
układzie jak obok instalacje w trybie chło-
dzenia obsługuje napęd „Uni EIB” sterowa-
ny poprzez szynę energetyczno-sterującą 
i współpracujący z zaworem typoszeregu 
„P”. Podwójne wejście napędu „Uni EIB” 
umożliwia dodatkowe podłączenie termo-
statu pokojowego połączonego z czujnikiem 
punktu rosy lub z kontaktem okiennym. W 
podobny sposób regulowana jest również 
wydajność belki chłodzącej w trybie grzania. 
Dławienie maksymalnego przepływu możli-
we jest z użyciem wspólnego dla obu typów 
zaworu powrotnego „Combi 3”, zainstalowa-
nego na gałązce powrotnej. Umożliwia on 
również napełnianie i opróżnianie instalacji.

2 Instalacja grzewczo-chłodząca, 4-rurowa
Jeśli w instalacji istnieje oddzielny system 
przewodów zasilająco-powrotnych dla 
grzania i chłodzenia – mamy do czynienia 
z instalacją 4-rurową. W instalacji takiej na 
gałązkach powrotnych za punktami rozdzia-
łu strumieni montowane są zawory regula-
cyjno-pomiarowe „Cocon”, z zamontowany-
mi  napędami elektrotermicznymi. Mają one 
za zadanie chwilową regulację wydajności 
bądź całkowite odcięcie przepływu. Również 
w trybie grzania zawór „Cocon” z elektro-
termicznym napędem nastawczym reguluje 
wydajność instalacji poprzez dopasowanie 
wielkości strumienia przepływu w odpo-
wiedniej gałązce powrotnej. Na oddzielnych 
gałązkach zasilających instalacji chłodniczej 
i grzewczej zamontowane są (w przykładzie 
obok) zawory typoszeregu „AZ”, o wysokim 
współczynniku kvs, obsługiwane również 
poprzez elektrotermiczne napędy nastaw-
cze. Dla zapobieżenia wykraplaniu się pary 
wodnej na suficie pomieszczenia instalacja 
monitorowana jest przez czujnik punktu rosy.
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Przykłady montażu w instalacji chłodzącej

1

3

2

Stale rośnie ilość zastosowań w instalacjach 
chłodzących belek sufitowych, wykorzysty-
wanych również (przy zachowaniu pewnych 
warunków brzegowych) do ogrzewania 
pomieszczeń. Bardzo ważną rolę w instala-
cjach tego typu odgrywa dobór odpowied-
niego systemu hydraulicznego.
Do wyposażenia takich instalacji firma Oven-
trop stawia do dyspozycji armaturę regula-
cyjną „Cocon” i odpowiednie regulatory oraz 
napędy nastawcze. Program dostaw zawiera 
również zawory z nastawami wstępnymi do 
dławienia i pomiaru przepływu (techniką 
kryzy pomiarowej). Służą one do hydrau-
licznego doregulowania instalacji z użyciem 
mierników do pomiaru spadku ciśnienia.
W zaworach zintegrowane są również 
funkcje napełniania, opróżniania i odcięcia. 
Zawory wyposażone mogą być w różnorod-
ne napędy nastawcze; do napędów propor-
cjonalnych firma Oventrop oferuje zawory o 
charakterystyce liniowej (przepływ zależny 
liniowo od skoku grzybka).

Przykłady praktyczne:
1. Zawór regulacyjny „Cocon” firmy Oven-
trop, z napędem nastawczym, zainstalowany 
na gałązce powrotnej belki chłodzącej.
2. Zawór regulacyjny „Cocon”, regulowany z 
użyciem komputera pomiarowego „OV-DMC 2”.
3. Zawór regulacyjno-pomiarowy „Cocon”, 
z elektrotermicznym napędem nastawczym.
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Przykłady montażu przy Fan-Coil-u

1

2 3

1. Ukryta pod kasetonem sufitowym grupa 
armatury składająca się z dwóch cztero-
drogowych zaworów regulacyjnych „Cocon 
4” i dwóch napędów elektrotermicznych. 
Regulacja wydajności odbiornika w trybach 
grzania lub chłodzenia.
2. Szczegół montażowy grupy armatury 
składającej się z dwóch czterodrogowych 
zaworów regulacyjnych „Cocon 4” i dwóch 
napędów elektromotorycznych (proporcjo-
nalnych, 0–10 V)
3. Jednostka stojąca, z czterodrogowym 
zaworem regulacyjnym „Cocon 4” i napę-
dem elektrotermicznym.
4. Czterodrogowy zawór regulacyjny „Cocon 
4” i napędy:
– 2-punktowy napęd elektrotermiczny
– proporcjonalny napęd elektromotoryczny
– napęd elektromotoryczny EIB lub LON
5. Czterodrogowy zawór regulacyjny „Cocon 
4” z komputerowym miernikiem różnicy 
ciśnień „OV-DMC2”. Możliwość bezpośred-
niego odczytu wielkości mierzonego prze-
pływu. 

4 5
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„Hycocon” – armatura

1

3

Armatura „Hycocon” produkowana jest z 
mosiądzu odpornego na odcynkowanie. 
Znajduje zastosowanie w instalacjach grzew-
czych, chłodniczych lub klimatyzacyjnych, 
PN 16, w temp. od –10°C do +120°C.
Typoszereg „Hycocon” składa się z następu-
jących produktów:
„Hycocon V”:  zawory regulacyjno-pomia-

rowe
„Hycocon A”: zawory odcinające
„Hycocon T”:  zawory regulacyjno-pomia-

rowe z wkładką AV6, sto-
sowane z termostatami lub 
napędami nastawczymi

„Hycocon TM”:  zawory regulacyjno-pomia-
rowe ze specjalną wkładką 
(odciążoną ciśnieniowo), do 
obsługi wyższych wartości 
przepływu, do stosowania 
w połączeniu z termostata-
mi i napędami nastawczymi

„Hycocon B”:  korpus bazowy do komple-
towania z różnymi typami 
wkładek zaworowych

„Hycocon DP”: regulator różnicy ciśnień
„Hycocon Q”:  regulator przepływu (tylko 

DN 15)
Armatura dostarczana jest w średnicach DN 
15, DN 20, DN 25, DN 32 i DN 40, korpusy  
z obustronnym gwintem wewnętrznym lub 
zewnętrznym. Zabudowa armatury możliwa 
jest zarówno na gałązce zasilającej, jak i 
powrotnej. Zawory „Hycocon V” i „Hycocon 
A” dostarczane są w opakowaniu styropia-
nowym, mogącym służyć jako izolacja ter-
miczna w temperaturze do 80°C. Nowy typ 
wkładki zaworowej zastosowanej w zawo-
rach „Hycocon” umożliwia szybką zamianę 
pokręteł zaworu na siłowniki służące do 
regulacji przepływu bądź różnicy ciśnień 
(bez opróżniania instalacji; DN 15, DN 20, 
DN 25 z użyciem przyrządu „Demo-Bloc”) 
(wyjątek „Hycocon Q”). Zawory regulacyjne 
„Hycocon T/TM” umożliwiają również dyna-
miczną regulację wydajności po zastosowa-
niu termostatu, regulatora temperatury oraz 
elektromotorycznego wzgl. elektrotermiczne-
go napędu nastawczego lub inteligentnego 
napędu nastawczego systemu EIB bądź 
LON®. System proponowany przez firmę 
Oventrop umożliwia zastosowanie praktycz-
nych i komfortowych rozwiązań umożliwia-
jących automatyczną lub ręczną regulację 
instalacji w obiektach.
1. Zawór podstawowy i nasadki:
– pokrętło zaworu regulacyjno-pomiarowego
– siłownik regulatora różnicy ciśnień
– pokrętło zaworu odcinającego
2. Zawór „Hycocon TM”, termostat, napędy
nastawcze elektromotoryczny i elektroter-
miczny.
3. Przykład zabudowy
Zawór odcinający „Hycocon A” z zaworem
regulacyjno-pomiarowym „Hycocon V”,
w pionie instalacji centralnego ogrzewania.

2
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„Hycocon V” – zawór regulacyjno-pomiarowy

1

3

Zawory regulacyjno-pomiarowe „Hycocon 
V” firmy Oventrop stosowane są w instala-
cjach centralnego ogrzewania lub chłodzą-
cych w celu hydraulicznego zrównoważenia 
obiegów. Regulacja możliwa jest dzięki 
zastosowaniu płynnej nastawy wstępnej 
(odtwarzalnej, z możliwością blokowania i 
plombowania).
W zaworach średnic DN 15 – DN 25 skala 
podstawowa nastawy wstępnej zawiera 
sześć stopni, dla średnic DN 32 i DN 40 
– osiem stopni nastawy. Podział skali głów-
nej na działki dziesiętne (60 wzgl. 80 punk-
tów zdławienia) gwarantuje wysoką precyzję 
regulacji przy małym błędzie tolerancji prze-
pływu. Zawór może być montowany zarów-
no na pionie zasilającym jak i powrotnym.
Zalety:
–  fabryczna dostawa zawiera łupki izolacyj-

ne (zastosowanie do 80°C)
–  zawory są poręczne w montażu i obsłudze 

dzięki ulokowaniu wszystkich elementów 
funkcyjnych na jednej stronie korpusu

– jeden zawór regulacyjny – 5 funkcji:
 nastawa wstępna
 pomiar
 odcięcie
 napełnianie
 opróżnianie
–  zaworki pomiarowo-opróżniające wbudo-

wane seryjnie w kadłub zaworu
–  prosty sposób napełniania i opróżniania 

poprzez wkręcenie oddzielnego przyrządu 
(osprzęt dodatkowy) na króciec pomiaro-
wy

–  płynna nastawa wstępna. Spadek 
ciśnienia i przepływ dokładnie mierzalne 
poprzez zaworki pomiarowe

–  gwint przyłączeniowy wg DIN 2999 przy-
stosowany do złączek skręcanych Oven-
trop (do rury miedzianej o średnicy maks. 
22 mm) wzgl. do wielowarstwowej rury 
„Copipe” 14 i 16 mm.

Wykonanie z gwintem wewnętrznym lub 
zewnętrznym.
Średnice i współczynniki przepływu:
DN 15 kvs = 1,7
DN 20 kvs = 2,7
DN 25 kvs = 3,6
DN 32 kvs = 6,8
DN 40 kvs = 10,0
1. „Hycocon V” – zawór regulacyjno-pomia-
rowy
Wykonanie: obustronny gwint wewnętrzny 
wg DIN 2999
Wyróżnienia:

ISH Frankfurt
„Design plus”
Design Preis Schweiz
International Forum
Design Hannover
iF design award

2. „Hycocon V” – zawór regulacyjno-pomia-
rowy połączony z komputerem pomiarowym
„OV-DMC 2”
3. Nastawa wstępna
Skala podstawowa i precyzyjna
4. Króćce pomiarowe do podłączenia kom-
putera pomiarowego „OV-DMC2”

2

4
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Zawór regulacyjno-pomiarowy „Hydrocontrol”

1

2

System regulacyjny oferowany przez firmę 
Oventrop zawiera armaturę do stabilizacji 
hydraulicznej układów grzewczych lub 
chłodzących. Szeroki wybór produktów 
umożliwia projektantom sprostanie wymaga-
niom inwestora, w zgodzie z odpowiednimi 
normami i wytycznymi. Produkty mogą być 
zastosowane w systemie lub pojedynczo. 
Komplementarność oferty pozwala znaleźć 
odpowiednie rozwiązanie dla prawie każdej 
spotykanej w praktyce sytuacji budowlanej. 
Zawory z brązu  „Hydrocontrol R” i „Hydro-
control FR” stosowane są w instalacjach 
centralnego ogrzewania („Hydrocontrol R” 
PN 25/150°C, „Hydrocontrol FR” PN 16/
150°C) i w instalacjach chłodzących celem 
hydraulicznej stabilizacji układu. Dodatko-
wym obszarem stosowania zaworów z brązu 
są instalacje słonej wody morskiej (max 
38°C) i ciepłej wody użytkowej. Wyliczony 
strumień przepływu wzgl. spadek ciśnienia 
może być precyzyjnie doregulowany w każ-
dym obsługiwanym przez armaturę obiegu. 
Możliwość montażu zaworu na przewodzie 
zasilającym lub powrotnym.
Zalety:
–  łatwy montaż i obsługa armatury dzięki 

ułożeniu wszystkich elementów funkcyj-
nych na jednej stronie korpusu

– jeden zawór realizujący 5 funkcji:
 nastawa wstępna
 pomiar
 odcięcie
 napełnianie
 opróżnianie
–  małe opory hydrauliczne dzięki skośnemu 

ułożeniu wrzeciona
–  płynna nastawa wstępna, spadek ciśnie-

nia i przepływ dokładnie mierzalne przez 
zaworki pomiarowe

–  gwinty przyłączeniowe zaworu „Hydro-
control R” wg DIN 2999 przystosowane 
do złączek skręcanych Oventrop (do rur 
miedzianych o średnicy max 22 mm)

–  kołnierze zaworu „Hydrocontrol F i FR” wg 
DIN EN 1092-2, dł. zabudowy wg DIN EN 
558-1, szereg 1

–  kanały w korpusie zaworów „Hydrocontrol 
G” do złączy sprzęgłowych systemu Victu-
alic i Grinnell

–  kurki napełniająco-opróżniające  z ogra-
nicznikiem obrotu oraz króćce pomiarowe 
z O-ringiem uszczelniającym (zbędne 
dodatkowe uszczelnienie połączenia)

–  opatentowane ułożenie kanałów impulso-
wych (kanał obiega w korpusie wkładkę 
zaworową) pozwala na wysoce miarodajny 
pomiar spadku ciśnienia i wyniki pomiaru 
bardzo zbliżone do rzeczywistych

1. „Hydrocontrol R”
Zawór regulacyjno-pomiarowy
Wyróżnienia:

Internationaler Designpreis
Baden-Württemberg
Good Design Award Japan

Industrie Forum Design Hannover
iF-Auszeichnung

2. „Hydrocontrol F”
Przekrój zaworu regulacyjnego
Wyróżnienie:

Pragotherm Prag Diplom
Für das beste Exponat

kurki napełniająco-opróżniające 
i zaworki pomiarowe z uszczelka-
mi typu o-ring

* mosiądz odporny na odcynkowanie

bezpośredni odczyt nastawy

korpus z brązu (Rg5)

podwójna uszczelka typu o-ring
gwarantująca bezawaryjną pracę zaworu

wrzeciono i grzybek 
z mosiądzu (Ms EZB*)

chronione patentem uło-
żenie kanałów 
impulsowych

przyłącze gwintowe (DlN)

•

•

••

•

•

•

•

•

•

•

••

zaworki pomiarowe 
z uszczelkami typu o-ring 

przyłącze kołnierzowe (DlN)

* mosiądz odporny na odcynkowanie

bezpośredni odczyt nastawy

korpus z żeliwa szarego (EN-GJL-250)

podwójna uszczelka typu 
o-ring gwarantująca 
bezawaryjną pracę zaworu

wrzeciono z mosiądzu (Ms EZB*) 
grzybek z brązu (Rg 5)

chronione patentem ułożenie 
kanałów impulsowych

•

•

•
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„Hydrocontrol R”, „Hydrocontrol F”
„Hydrocontrol FR”, „Hydrocontrol G”

Zawory regulacyjno-pomiarowe

 Zasilanie
 Zawór reg.-pom.
 z nast. wstępną

 Powrót
 Zawór odcinający
 bez nast. wstępnej

1. Zawór regulacyjno-pomiarowy „Hydrocontrol 
R” z gwintem wewnętrznym (obustronnie), śred-
nice DN 10 do DN 65, lub z gwintem zewnętrz-
nym (obustronnie) i nakrętkami złącznymi, 
średnice DN 10 do DN 50. Korpus i głowica z 
brązu Rg 5, grzyb zaworu z uszczelnieniem z 
PTFE, wrzeciono i gniazdo z mosiądzu Ms-EZB  
(odpornego na odcynkowanie). Dopuszczenie 
DVGW, SVGW i WRAS dla średnic DN 15 do 
DN 32. Atest PZH. Możliwość jednoznacznego 
oznakowania zaworów na zasilaniu wzgl. na 
powrocie przy pomocy wymienialnych, koloro-
wych krążków nakładanych na pokrętło.
2. Warianty połączeń dla zaworu „Hydro-
control R” z gwintem zewnętrznym:
– końcówki do spawania
– końcówki do lutowania
– końcówki z gwintem zewnętrznym
– końcówki z gwintem wewnętrznym
– przejściówki do innych rur
3. „Hydrocontrol F” – PN 16 – zawór regulacyj-
no-pomiarowy, obustronnie kołnierzowy, średni-
ce DN 20 do DN 300. Kadłub z żeliwa szarego 
EN-GJL-250 DIN EN 1561, grzyb zaworu z 
uszczelnieniem z PTFE, głowica z brązu (DN 
200 do DN 300 z żeliwa sferoidalnego), wrze-
ciono i grzyb zaworu z mosiądzu Ms-EZB (od-
pornego na odcynkowanie), od średnicy DN 
65 grzyb zaworu z brązu. Kołnierze okrągłe wg 
DIN EN 1092-2, długość zabudowy wg DIN EN 
558-1 szereg 1. Dostępne również wykonania z 
otworami pod śruby  wg ANSI-Class 150.
4. „Hydrocontrol FR” (PN16) / „Hydrocontrol 
FS” (PN25) – zawory regulacyjno-pomiarowe
•  „Hydrocontrol FR” – PN16 – zawory regu-

lacyjno-pomiarowe, obustronnie kołnierzo-
we, średnice DN 50 do DN 200. Kadłub, 
głowica i grzyb zaworu z brązu, wrzeciono 
ze stali szlachetnej. Wymiary kołnierzy jak 
w zaworach „Hydrocontrol F”. Kołnierze 
okrągłe wg DIN EN 1092-2. Długość zabu-
dowy wg DIN EN 558-1 szereg 1.

•  „Hydrocontrol FS” – PN25 – zawory regula-
cyjno-pomiarowe, obustronnie kołnierzowe, 
średnice DN 65 do DN 300. Kadłub zaworu 
z żeliwa sferoidalnego EN-GJS-500. Kołnie-
rze okrągłe wg DIN EN 1092-2. Długość 
zabudowy wg DIN EN 558-1 szereg 1.

5. Plomba do zaworów „Hydrocontrol F, FR, 
FS, G”, średnice DN 65 do DN 300.
6. „Hydrocontrol G”, zawór regulacyjno-pomia-
rowy, obustronnie kanał uszczelniający do 
złączy sprzęgłowych, średnice DN 65 do DN 
300. Przystosowany do złączy systemu Victu-
alic i Grinnell. Kadłub zaworu z żeliwa szarego 
EN-GJL-250 DIN EN 1561, grzyb zaworu z 
uszczelnieniem z PTFE, głowica i grzyb zawo-
ru z brązu (DN 200 do DN 300 głowica zaworu 
z żeliwa sferoidalnego), wrzeciono z mosiądzu 
Ms-EZB (odpornego na odcynkowanie).
7. Łupiny izolacyjne do zaworu „Hydrocontrol 
R”. Przedłużka wrzeciona do zaworów „Hy-
drocontrol R, F, FR, G”. Łupiny izolacyjne do 
dokładnej izolacji termicznej armatury zgod-
nie z wytycznymi projektowania instalacji (do-
stępne również dla zaworów „Hydrocontrol F” 
i „Hydrocontrol FR”). Przedłużka wrzeciona 
umożliwia bezproblemową obsługę zaworu 
zaizolowanego z użyciem typowych materia-
łów izolacyjnych (DN 10 do DN 150)
8. Armatura na piony zasilające i powrotne. 
Armatura na pionie powrotnym posiada - oprócz 
nastawy wstępnej – wszystkie pozostałe funkcje 
zaworu regulacyjnego „Hydrocontrol R”.

8
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Regulatory różnicy ciśnień
„Hycocon DP”, „Hydromat DP”

1

2

1. Regulator różnicy ciśnień „Hycocon DP”. 
Proporcjonalny, bezpośredniego działania.  
Przystosowany do zabudowy w instalacjach 
grzewczych lub chłodzących w obiegach, 
w których wymagana jest regulacja spad-
ku ciśnienia (w niezbędnym technicznie 
paśmie proporcjonalności). Nastawa płynna 
w zakresie od 50 do 300 wzgl. od 250 do 
600 mbar.
PN 16, do 120°C.
Zalety:
– duży zakres przepływu
– blokada nastawy wstępnej
–-  nastawa wstępna odczytywalna w każ-

dym położeniu regulatora
–  zabudowa w pionie zasilającym lub 

powrotnym
– funkcja odcięcia przepływu
– seryjnie wbudowany zawór opróżniający
–  prosty sposób napełniania i opróżniania 

instalacji poprzez wkręcenie na króciec 
pomiarowy oddzielnego przyrządu 
fabrycznego (możliwość przyłączenia 
węża spustowego)

– grzybek zaworu odciążony ciśnieniowo
–  wszystkie elementy funkcyjne po jednej 

stronie korpusu
–  gwint przyłączeniowy wg DlN 2999 przy-

stosowany do złączek skręcanych Oven-
trop (do rur miedzianych max 22 mm, jak 
również do wielowarstwowej rury „Copi-
pe”, 14 lub 16 mm)

–  wykonanie z gwintami wewnętrznymi lub 
zewnętrznymi

2. Regulator różnicy ciśnień „Hydromat DP” 
Proporcjonalny, bezpośredniego działania.  
Przystosowany do zabudowy w instalacjach 
grzewczych lub chłodzących, nowych lub 
remontowanych, do centralnej lub wycinko-
wej regulacji spadku ciśnienia (w niezbęd-
nym technicznie paśmie proporcjonalności).
Regulatory średnic DN 15 do DN 50 można 
ustawiać płynnie (bezstopniowo) w zakresie 
od 50 do 300 mbar wzgl. (DN 50) w zakresie 
od 250 do 700 mbar.  Regulatory średnic 
DN 65 do DN 100 można ustawiać płynnie 
(bezstopniowo) w zakresie od 200 do 1000 
mbar wzgl. od 400 do 1800 mbar. Dodatko-
we informacje techniczne: PN 16, od minus 
10 do 120°C. Połączenia regulatorów śred-
nic DN 15 do DN 50:
– obustronnie gwint wewnętrzny
–  obustronnie gwint zewnętrzny z nakrętka-

mi złącznymi
Połączenia regulatorów średnic DN 65 do 
DN 100:
–  obustronnie kołnierze wg DIN EN 1092-2, 

PN 16 (odpowiada normie ISO 7005-2, PN 
16), długość zabudowy wg DIN EN 558-1, 
szereg 1 (lub ISO 5752 seria 1)

Zalety:
– podwyższony zakres przepływu
–  nastawa wstępna z możliwością bloko-

wania
–   nastawa wstępna odczytywalna w każdym 

położeniu regulatora
–  zabudowa w pionie powrotnym (DN 15 do 

DN 50)
–  zabudowa w pionie powrotnym lub zasila-

jącym (DN 65 do DN 100)
– funkcja odcięcia
– na wyposażeniu kurek napełniająco-
opróżniający
– grzyb zaworu odciążony ciśnieniowo
– możliwość przezbrojenia zabudowanych 
wcześniej zaworów regulacyjno-pomiaro-
wych (identyczność korpusów)
–  wszystkie elementy funkcyjne na jednej 

stronie korpusu
Wzór zastrzeżony patentem
Wyróżnienia:

Industrie Forum Design Hannover
iF-Auszeichnung
Pragotherm Prag, Grand Prix
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Regulatory przepływu „Hydromat Q”, „Hycocon Q”

2

„Hydromat Q”, „Hycocon Q” – regulatory 
przepływu. Proporcjonalne, bezpośredniego 
działania. Przystosowane do zabudowy w 
instalacjach grzewczych lub w chłodzących, 
w obiegach, w których wymagane jest utrzy-
manie stałej wartości przepływu (w technicz-
nie niezbędnym paśmie proporcjonalności).
1. „Hycocon Q”
PN 16, od minus 10 do 120°C
Roboczy zakres ciśnienia dyspozycyjnego 
0,15 do 1,5 bar
Zakres nastawialnych przepływów od 40 do 
150 l/h.
Średnica DN 15:
Obustronnie gwint wewnętrzny przystosowa-
ny m.in. do stosowania złączek skręcanych 
Oventrop. Korpus zaworu i siłownik wyko-
nane z mosiądzu odpornego na odcynko-
wanie. Ustawianie regulowanego przepływu 
przed uruchomieniem instalacji!
Zalety:
– małe gabaryty
–  dwa zintegrowane króćce pomiarowo-

opróżniające
–  wszystkie elementy funkcyjne na jednej 

stronie korpusu
–  zastosowanie w pionie zasilającym lub 

powrotnym

2. „Hydromat Q” – regulator przepływu
PN 16,  do 120°C
Warianty przyłączy:
– obustronnie gwint wewnętrzny
–  obustronnie gwint zewnętrzny z nakrętkami 

złącznymi
Podwyższona odporność na korozję dzięki 
wykonaniu z brązu.
DN 15 do DN 40
Zalety:
–  roboczy zakres ciśnienia dyspozycyjnego 

0,2 do 2 bar
– podwyższony zakres przepływu
–  zabudowa w pionie zasilającym lub 

powrotnym
– funkcja pełnego odcięcia
–  na  wyposażeniu kurek spustowo-napeł-

niający
– grzyb regulatora odciążony ciśnieniowo
– nastawa wstępna na pokrętle zaworu
–  możliwość blokady i plombowania nasta-

wionej wartości
–  możliwość przezbrojenia zabudowanych 

wcześniej zaworów regulacyjnych (iden-
tyczność korpusu)

–  wszystkie elementy funkcyjne na jednej 
stronie korpusu

–  brak konieczności wymiany wkładek regu-
latora przy zmianie wartości zadanej

Wzór regulatora zastrzeżony patentem.
Wyróżnienia:

Industrie Forum Design Hannover
iF-Auszeichnung

Aqua-Therm Prag

Interclima Paris
Trophée du Design

Design Preis Schweiz
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Zawory regulacyjne „Cocon”

1

2

1. Zawór regulacyjny „Cocon” do belek 
chłodzących i grzewczych (ilustr. z króćcami 
„classic”). Zawór regulacyjny „Cocon” zesta-
wiony z odpowiednim napędem nastawczym 
(termicznym lub motorycznym) umożliwia 
– oprócz wstępnego zdławienia przepływu 
– regulację temperatury pomieszczenia 
(dzięki dopasowanej, liniowej charakterysty-
ce przepływu (nie dotyczy wykonania kvs = 
1,8 i 4,5)).
Montowany jest na gałązce powrotnej belki 
sufitu chłodzącego w instalacjach grzew-
czych lub chłodzących. Ustawianie pożąda-
nego przepływu może być wykonane 
poprzez pomiar spadku ciśnienia na zinte-
growanej w korpusie zaworu kryzie pomiaro-
wej, z pomocą miernika „OV-DMC2”. Na jego 
monitorze można bezpośrednio odczytać 
wielkość mierzonego przepływu. Jeśli zmie-
rzona wartość odbiega od pożądanej – nale-
ży doregulować zawór za pomocą śruby 
nastawczej. Zmiany przepływu wywołane 
ruchem śruby można monitorować na podłą-
czonym mierniku spadku ciśnienia, jeśli rurki 
impulsowe podłączone są do króćców 
pomiarowych zaworu „Cocon”. Śruby 
nastawczej można również użyć do pełnego 
odcięcia przepływu, po jej wkręceniu do 
oporu. Odkręcenie do oporu w kierunku 
odwrotnym do zamykania ustawia zawór w 
pozycji ustalonej nastawy wstępnej. Zawór 
regulacyjny „Cocon” produkowany jest w 
czterech wersjach różniących się wartością 
współczynnika kvs:
– średnica 1⁄2'' kvs = 0,45
– średnica 1⁄2'' kvs = 1,0
– średnica 1⁄2'' kvs = 1,8
– średnica 1⁄2'' kvs = 4,5
Wskazówki ogólne:
Dla zapewnienia długotrwałej niezawodno-
ści i funkcjonalności instalacji chłodzącej 
należy przedsięwziąć środki zmierzające do 
utrzymania jej w idealnym stanie w całym 
okresie eksploatacji. Szczególną uwagę 
należy poświęcić zapobieganiu możliwym 
szkodom korozyjnym w instalacjach, gdzie 
równolegle pracują elementy wykonane z 
rożnych surowców wyjściowych (miedzi, stali 
lub tworzywa sztucznego). Należy również 
odpowiednio dobrać nastawy wstępne i inne 
parametry pracy instalacji (np. dla uniknięcia 
strat energii w kombinowanym systemie 
grzewczo-chłodzącym).
2. Przepływ w zależności od skoku grzybka.
Diagram przedstawia charakterystyki zawo-
rów regulacyjnych „Cocon” średnicy 1⁄2'', kvs 
=0,45, 1,0 i 1,8 oraz średnicy 3⁄4'', kvs 4,5.
3. Zawory regulacyjne „Cocon” (ilustr. z 
króćcami „eco”), do belek chłodzących lub 
grzewczych, z gwintem przyłącza do napędu 
M 30x1,5,  mogą być stosowane  w połącze-
niu z:
–  2-punktowym, elektrotermicznym napędem 

nastawczym Oventrop
–  elektrotermicznym, ciągłym (0–10 V),  

napędem nastawczym Oventrop
–  3-punktowym lub proporcjonalnym (0–10 

V), elektromotorycznym napędem nastaw-
czym Oventrop

–  elektromotorycznym napędem nastaw-
czym Oventrop systemu EIB lub LON®.

4. Mostek pomiarowy do  szybkiego pomia-
ru spadku ciśnienia na zaworach „Cocon” z 
króćcami do techniki „eco”

4
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„Cocon 4” – czterodrogowy zawór regulacyjny

1

Czterodrogowy zawór regulacyjny „Cocon 4” 
jest przeznaczony do stosowania w systemach 
grzewczych wzgl. chłodzących, do regulacji 
wydajności sufitowych lub stojących urządzeń 
typu Fan-Coil. Zestawiony z odpowiednim 
napędem nastawczym reguluje temperaturę 
pomieszczenia zmieniając natężenie przepływu 
czynnika w obiegu wtórnym  (obiegu odbiorni-
ka – np. Fan-Coil-a, belki sufitowej lub wentylo-
konwektora). Natężenie przepływu czynnika w 
obiegu pierwotnym (przez źródło) pozostaje 
przy tym na poziomie prawie niezmienionym.
Wstępne zdławienie przepływu wykonywane 
jest na zintegrowanym w zaworze, ukrytym, 
bocznie zorientowanym organie nastawy 
wstępnej (płynnej, odtwarzalnej). Po podłą-
czeniu miernika komputerowego „OV-DMC2” 
do króćców pomiarowych zaworu powstaje 
możliwość bezpośredniego odczytu wielko-
ści chwilowego natężenia przepływu.
Istnieje możliwość szczelnego odcięcia prze-
pływu w obiegu wtórnym. Przy użyciu spe-
cjalnego przyrządu (zamawianego oddziel-
nie) można instalację opróżnić, napełnić, 
odpowietrzyć lub przepłukać.
Korpus czterodrogowego zaworu regula-
cyjnego „Cocon 4” wykonany jest z brązu, 
uszczelnienia z EPDM wzgl. z PTFE. Głowica 
zaworu z mosiądzu odpornego na odcyn-
kowanie, wrzeciono ze stali nierdzewnej, 
podwójnie uszczelnione.
Szczególną zaletą zaworu „Cocon 4” jest 
zintegrowanie w nim wielu funkcji wyko-
nywanych uprzednio przez większą liczbę 
armatury.
Inne zalety:
– możliwość dokładnej regulacji wstępnej
–  możliwość pomiaru spadku ciśnienia i tem-

peratury czynnika w obiegu wtórnym
–  możliwość odcięcia przepływu i przepłuka-

nia obiegu wtórnego
–  możliwość napełniania, opróżniania i odpo-

wietrzania instalacji
Zawór posiada przyłącze gwintowe M 30x1,5 
i może współpracować z posiadającymi 
odpowiednią nakrętkę napędami nastaw-
czymi elektromotorycznymi lub elektroter-
micznymi.   
Czterodrogowe zawory regulacyjne „Cocon 
4” dostępne są w trzech wykonaniach z 
następującymi współczynnikami kvs:
– 0,45
– 1,0
– 1,8
Dane techniczne:
max. ciśnienie robocze: 10 bar
zakres temperatury roboczej: od minus 10 
do 120°C 
max. ciśnienie różnicowe: 1 bar
Dopuszczalny czynnik: woda lub mieszaniny 
wodno-glikolowe (etylenowe lub propyleno-
we), stężenie max. 50%, ph od 6,5 do 10
1. „Cocon 4” – czterodrogowy zawór regu-
lacyjny z króćcami do techniki pomiarowej 
„classic”, gwint zewnętrzny 1⁄2'' ze złączkami 
skręcanymi 15mm, z obustronnie zamonto-
wanymi króćcami pomiarowymi, zestawiony z 
elektromotorycznym napędem nastawczym.
2. „Cocon 4” – czterodrogowy zawór regu-
lacyjny z króćcami do techniki pomiarowej 
„eco”, z obustronnie zamontowanymi króć-
cami pomiarowo-opróżniającymi, z gwintem 
zewnętrznym 3⁄4'' do uniwersalnych połączeń 
z rurami instalacji.    

2
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„Tri-D”, „Tri-D plus”, „Tri-M” – zawory trójdrogowe
„Tri-M plus” – zawór czterodrogowy

1. „Tri-D” – trójdrogowy zawór rozdziela-
jący DN 15, z mosiądzu, do stosowania w 
instalacjach grzewczych lub chłodzących. 
Przyłącze gwintowe pod napęd – M 30x1,5. 
Przyłącza do rur – 3 x 3⁄4'', gwint zewnętrzny 
(z tzw. „eurokonusem”), do łączenia z różny-
mi rodzajami rur za pomocą końcówek ruro-
wych, końcówek gwintowanych, końcówek 
do lutowania, końcówek wtykowych, złączek 
skręcanych do rur miedzianych, tworzywo-
wych lub wielowarstwowych. Armatura może 
być zabudowana np. na gałązce powrotnej 
belki chłodzącej w celu regulacji temperatu-
ry zasilania (z uwzględnieniem wilgotności 
pomieszczenia). Dopasowanie temperatury 
zasilania sufitu chłodzącego przebiega bez 
przerywania pracy instalacji chłodzącej. W 
instalacji takiej wymagane jest zainstalowa-
nie czujnika temperatury na zasilaniu belki 
chłodzącej jak również czujnika punktu rosy.
2. „Tri-D plus” - trójdrogowe zawory rozdzie-
lające skręcone z trójnikiem DN 15, przy-
łącze gwintowe pod napęd lub termostat 
– M 30x1,5. Przyłącza do rur – 4 x 3⁄4'', gwint 
zewnętrzny (z tzw. „eurokonusem”), do 
łączenia z różnymi rodzajami rur za pomocą 
tulejek lub złączek skręcanych.
Zastosowanie:
– belki chłodzące
– Fan-Coil’e
– instalacje centralnego ogrzewania
–  do dzielenia strumienia przepływu, z 

dodatkową możliwością np. regulacji tem-
peratury pomieszczenia  i/lub uwzględnia-
nia temperatury punktu rosy.

3. „Tri-D”– trójdrogowe zawory rozdzielające, 
z brązu 
„Tri-M” – trójdrogowe zawory mieszające, z 
brązu. 
Armatura z brązu w średnicach DN 20, DN 
25, DN 40, z płaskouszczelnianymi gwintami 
zewnętrznymi do łączenia z rurami instalacji 
oraz przyłączem gwintowym M 30x1,5 pod 
termostaty lub napędy nastawcze. Zastoso-
wanie zaworów w instalacjach grzewczych 
lub chłodzących, do rozdziału, zmieszania 
lub przełączenia kierunku strumienia prze-
pływu. Częste stosowanie do przełączania 
podgrzewaczy ciepłej wody lub instalacji 
grzewczych opartych na dwóch źródłach 
ciepła.
4. Schemat instalacji:
Trójdrogowy zawór rozdzielający regulujący 
wydajność belki sufitowej, zestawiony z 
elektromotorycznym napędem nastawczym 
i czujnikiem punktu rosy na gałązce zasila-
jącej.
5. „Tri-M plus” – czterodrogowy zawór regu-
lacyjny do stosowania w instalacji grzewczej 
lub chłodzącej, do regulacji wydajności 
sufitowych lub stojących urządzeń typu Fan-
Coil. Wykonany z mosiądzu, DN 15, z przy-
łączem gwintowym M 30x1,5 pod napęd lub 
termostat. 4 x 1⁄2'' gwinty zewnętrzne płasko-
uszczelniane do łączenia z rurami instalacji.
Dane techniczne:
max. ciśnienie robocze: 10 bar
zakres temperatury roboczej: od minus 10 
do 120°C
max. ciśnienie różnicowe: 1 bar
Trzy wykonania, ze współczynnikami kvs: 
0,45; 1,0; 1,8
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Zawór regulacyjny z odwróconą logiką działania
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1. Typoszereg „KT”
Zawory do regulacji wydajności urządzeń 
typu Fan-Coil lub aparatów indukcyjnych.
Zawory termostatyczne Oventrop stosowane
w obiegach wody chłodzącej są regulatora-
mi proporcjonalnymi bezpośredniego działa-
nia. Ich zadaniem jest regulacja temperatury 
pomieszczenia poprzez zmianę natężenia 
przepływu czynnika chłodzącego. Zawór 
otwiera się przy rosnącej temperaturze czuj-
nika.
Zawory kątowe i proste, DN 15 do DN 25.
2. Termostaty
Termostaty Oventrop ze zdalnym zadajni-
kiem lub ze zdalnym zadajnikiem i dodat-
kowym zdalnym czujnikiem znajdują zasto-
sowanie w funkcji regulatorów wydajności 
instalacji. 
3. Schemat przykładowy:
2-rurowa instalacja chłodu.
Zawór typoszeregu „KT” z zainstalowanym 
termostatem Uni LH (ze zdalnymi zadajni-
kiem i czujnikiem).
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Napędy nastawcze, termostaty pokojowe

1. Elektrotermiczne napędy nastawcze z 
nakrętką M 30x1,5.
Do regulacji temperatury pomieszczeń (w 
zestawach z regulatorami 2-punktowymi). 
Kabel długości 1 m.
Dostępne wykonania:
– bezprądowo zamknięty 230 V
– bezprądowo zamknięty 24 V
– bezprądowo zamknięty 230 V z dodatko-
wym przełącznikiem – 0–10V
2. Elektromotoryczne napędy nastawcze z 
nakrętką M 30x1,5.
Do regulacji temperatury pomieszczeń (w 
zestawach z regulatorami 3-punktowymi lub 
proporcjonalnymi (0–10 V)).
Zastosowanie w instalacjach ogrzewania 
sufitowego promiennikowego, w instalacjach 
sufitów chłodzących i w aparatach indukcyj-
nych.
Wykonania:
–  napęd proporcjonalny 24 V (sygnał 0–10 V) 

z funkcją antyblokowania
–  3-punktowy napęd 24 V bez funkcji anty-

blokowania
3. Elektromotoryczne napędy nastawcze 
systemu EIB lub LON® ze zintegrowanym 
złączem kablowym, z nakrętką M 30x1,5.
Elektromotoryczne napędy nastawcze 
systemu ElB lub LON® są dostosowane 
do bezpośredniego podłączenia do szyny 
energetyczno-sterującej systemu EIB lub 
LONWORKS®. Pobór mocy jest tak niski, 
że oddzielne zasilanie energetyczne jest 
zbędne.
4. Termostat pokojowy 230 V z zegarem i 
termostat pokojowy 230 V lub 24 V.
Regulacja temperatury pomieszczenia z cza-
sowym obniżeniem temperatury możliwa jest
poprzez zastosowanie termostatów poko-
jowych z zegarem lub poprzez połączenie 
zwykłych termostatów ze zdalnym zegarem 
sterującym.
5. Elektroniczne termostaty pokojowe 24 V.
Stosowane w połączeniu z elektromotorycz-
nym, proporcjonalnym napędem nastaw-
czym, do regulacji temperatury pojedynczych 
pomieszczeń. Wyjście analogowe 0–10 V do 
trybów grzania bądź chłodzenia, nastawialna 
strefa nieczułości od 0,5 do 7,5 K.
6. Czujnik punktu rosy 24V.
Stosowany w połączeniu z termostatami do 
zabezpieczenia instalacji sufitów chłodzą-
cych przed wykraplaniem się pary wodnej.
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Przykład doboru
Szukane:   wartość przepływu na 

kryzie pomiarowej
Dane:   różnica ciśnień na kry-

zie pomiarowej = 
100 mbar

  średnica DN 25
Rozwiązanie:  wartość przepływu = 

2750 kg/h (z diagramu 
dla kryzy pomiarowej 
z brązu)

Kryzy pomiarowe
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Średnica DN

Sprawdzenie wielkości przepływów i hydrau-
liczne doregulowanie instalacji możliwe jest 
również przy użyciu kryz pomiarowych. Mon-
towane są one (odnosząc się do kierunku 
przepływu) przed armaturą regulacyjną, taką 
jak na przykład zawory „Hycocon”, „Hydro-
control” wzgl. „Hydromat”. W odróżnieniu 
od pomiaru wykonywanego na zaworach 
regulacyjno-pomiarowych, pomiar na kryzie 
jest prowadzony na stałym polu powierzchni 
otworu kryzy (przekrój czynny).
Kryzy pomiarowe Oventrop są wyposażone
w króćce pomiarowe identyczne do stosowa-
nych w zaworach regulacyjno-pomiarowych
„Hydrocontrol”. W trakcie pomiaru przepły-
wu na kryzie za pomocą komputera pomia-
rowego „OV-DMC 2” (w którego pamięci 
przechowywane są charakterystyki kryz) 
można obserwować na monitorze zmiany 
natężenia przepływu nadążające za zmia-
ną przekroju przepływu w zabudowanym 
szeregowo zaworze (wywołaną obracaniem 
pokrętła zaworu).
1. „Hydroset” stacja regulacyjna
Zawory regulacyjno-pomiarowe z kryzami 
pomiarowymi z brązu.
Średnice: DN 15 do DN 50
2. Kryzy pomiarowe międzykołnierzowe, ze 
stali lub żeliwa szarego.
Średnice: DN 65 do DN 600
3. „Hydroset F”, stacja regulacyjna – zawór 
regulacyjno-pomiarowy, kołnierzowy, z kryzą
pomiarową międzykołnierzową.
4. Przepustnice odcinające z kryzami
pomiarowymi międzykołnierzowymi.
Średnice: DN 32 do DN 600
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