Obtoková vìtev
Datový list

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

Okruh pouití:

Rozmìry:

Soustavy pro zmìkèování pitné vody PN 10 pro prùmyslové
a komerèní prostory i domácnosti. Teplota vody max. 90 °C.
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Popis:
Obtoková vìtev je konstruována jako kombinovaná pøipojovací
armatura pro zmìkèovací zaøízení a integrované rozdìlovací
zaøízení. Obsahuje 2 ventily (1 a 2), kterými lze uzavøít vstup
a výstup zmìkèovaèe, aby jej bylo mono vyjmout napøíklad
pro údrbu. V tomto stavu lze pomocí obtokového ventilu
odebírat nezmìkèenou vodu. Oproti výr. è. 610 51 08 je obsluha
obtokového ventilu (3) výr. è. 610 50 08 zajištìna nástrèkovým klíèem namísto otoèné hlavice, èím je chránìn pøed
neádoucímu otevøení.
Aby bylo mono odebírat vzorky pro posouzení tvrdosti vody,
je obtoková vìtev opatøena odbìrným ventilem. Kromì toho
je k dispozici pøípojka uzavøená zátkou G 1/2, ke které lze pøipojit výstupní ventil pro odebírání nezmìkèené vody (napøíklad
pro zahradu). Oba ventily lze volitelnì pøipojit k jedné z obou
stran armatury.
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Výhody:
Kompaktní armatura se všemi potøebnými funkcemi pro pøipojení
zmìkèovacího zaøízení s integrovaným smìšovaèem.
Provedení:
Tìleso a vnitøní prvky vyrobeny z mosazi, mìkké tìsnìní
ze speciální perbunanové smìsi.
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Odbìrný ventil pro posouzení tvrdosti vody

** Monost pøipojení výstupního ventilu G 1/2
°)

Obtokový ventil s otoènou hlavicí : max. 132 mm

Výr. è.: 610 50 08
Obtoková vìtev PN 10, Rp 1 IG x IG, G1 AG x AG
Obtokový ventil s obsluným nástrèkovým klíèem
Výr. è.: 610 51 08
Obtoková vìtev PN 10, Rp 1 IG x IG, G1 AG x AG
Obtokový ventil ovládaný otoènou hlavicí
Hodnoty kv:
Ventily 1 a 2 uzavøeny, ventil 3 otevøen:
610 50 08 hodnota kv = 7,2
610 51 08 hodnota kv = 6,4
Ventily 1 a 2 otevøeny, ventil 3 uzavøen:
610 50 08 a 610 51 08 hodnota kv = 8,8
Hodnota kv znaèí hmotnostní tok v m3/h pøi tlakové ztrátì
1 bar.

Výpoèet prùtoku (pøíklad):
Q = kv . √∆p
kv = 8,8
∆p = 0,1 bar

Q = 8,8 . √0,1 m3/h = 2,78 m3/h
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