Uzavírací ventily „Flowstop“ PN 10
Datový list

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.

Popis:
Uzavírací ventily Oventrop „Flowstop“ PN 10, a 120 °C.
Automatický uzavírací ventil pro pøímé pøipojení pøed obìhovým
èerpadlem.
Nouzové nastavení pro otevøení ventilu šroubovákem, napøíklad
pro samotížnou cirkulaci.
Pøipojení: jako vloka pro pøevleènou matici obìhového
èerpadla s vnitøním nebo vnìjším závitem G 1.
Okruh pouití:
Potrubní systémy s nuceným obìhem,
napø. v teplovodním centrálním vytápìní s nuceným obìhem.
V kombinovaných systémech pro vytápìní a pøípravu teplé
vody.
Pøíprava teplé vody nebo její ukládání v zásobníku samostatnými ohøívaèi.
Teplota a 120 °C.

Rozmìry:

Pøi pouití uzavíracích ventilù je tøeba dodret otevírací tlak
cca 20 mbar (~ 200 mm vodního sloupce).
Funkce:
Uzavírací ventily Oventrop v systémech automaticky zabraòují
neádoucí samotíné cirkulaci.
Automatický uzavírací ventil, který uzavírá bezprostøednì
po poklesu tlaku obìhového èerpadla, lze pøi provozních
závadách, napø. pøi výpadku èerpadla, otevøít ruènì. Tím
je umonìn vznik cirkulace samotíí, která zpravidla staèí
k ochranì soustavy pøed zamrznutím.
Uzavírací ventil se instaluje pøed èerpadlo ve smìru proudìní.
Tímto zpùsobem instalace se zabraòuje hromadìní vzduchu
v èerpadle po zastavení èerpadla. Obìhové èerpadlo zùstává
stále naplnìno vodou, chod nasucho je vylouèen.
Tìleso z mosazi, kuel ventilu z teplotnì odolného plastu,
pruina z nerezavìjící oceli.
Dodáván jako vkládací díl s vnìjším závitem (typ SFA).
Výhody:
Uzavírací ventily Oventrop lze pøipojit pøímo na obìhové
èerpadlo. Tím odpadnou další tìsnìní (a moné zdroje
poruch); kromì toho je dosaeno niší konstrukèní výšky.
Doporuèujeme instalaci ve svislé poloze, èím se zabrání
hromadìní vzduchu v èerpadle pøi zastavení èerpadla.
Vodorovná instalace je rovnì moná.

Rozmìry a výr. è. pro uzavírací ventil s vnìjším závitem:
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pro přímé připojení k oběhovému čerpadlu
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Výkonové parametry:
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Hodnoty Zeta se vztahují k vnitønímu prùmìru trubky podle
DIN 2440.

Upozornìní:
Je-li odpojeno oběhové čerpadlo, je ve vytápěcí soustavě
v závislosti na oběhovém tlaku i přes uzavírací ventil možná
nepatrná samotížná cirkulace.
Uzavírací ventily nejsou hermeticky těsné omezovače průtoku.
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Uzavírací ventily „Flowstop“ PN 10
Výkonové údaje:

Pøíklady instalace:
Instalace pøed èerpadlem:
Tlaková ztráta ∆p [pascal]

Tlaková ztráta ∆p [mbar]

DN 25

výr. è. 107 04 . . Typ SFA

6

Hmotnostní tok qm [kg/h]

Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 6
ti 21-0/10/MW
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nebìleném chlórem.
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