Ventiler, regulering + system
Automatisk indregulering
med „Q-Tech”

Innovation + Kvalitet
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Automatisk / manuel indregulering
Standard varmeanlæg er udstyret
med termostatventiler, der er forindstillet
på grundlag af en beregning af rørsystemet.
Det kræver kendskab til den installerede
rørføring og den nødvendige vandmængde
til radiatorerne (manuel indregulering). Layoutet af rørsystemet er ofte ukendt, og det
gør en beregning næsten umulig,
Oventrop har udviklet en termostatventil
med “Q-Tech” til automatisk kontrol og
hydraulisk balance (automatisk indregulering). Ventilerne kan naturligvis også anvendes til indregulering af ny varme systemer,
hvor rørføringen er kendt

Fordele ved automatiske hydraulisk
balancering
- Automatisk tilpasning til forskellige
driftsbetingelser
- reducer beregning og planlægnings
omkostninger
- time- og omkostningsbesparende
installation
- færre strengreguleringsventiler påkrævet
- hydraulisk afbalancering opretholdes,
selv om terminale enheder / dele af systemet er aktiveret eller inaktiveret
- balancerede dele af systemet er ikke
hydraulisk påvirket ved installations
ændringer
- system kan sættes i drift sektion for
sektion gennem byggeperioden
- effektiv drift af lavenergi pumper i enhver
situation
- optimal udnyttelse af kondenserende
kedler
-
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Introduktion
Indregulering er altafgørende for en
energieffektiv drift og komfort af varme- og
kølesystemer. Basis design, såsom fremløb
og retur temperatur, volumen og differens
tryk opretholdes under drift. En høj
energieffektiv cirkulationspumpe er med til
at sikre disse parametre. Lave returtemperaturer sikrer en effektiv drift af den
kondenserende kedel. Varme eller køle
output reguleres hen hvor det er nødvendigt. Der er ingen over- eller underforsyning. Forkerte indstillinger, kan medføre
for høje rumtemperaturer tæt på pumpen
og for lave længst væk fra pumpen. Risiko
for høj returtemperatur og dårlig afkøling er
også en risiko og i den sidste ende kan en
konsekvens være et for højt pumpetryk.
Indregulering betyder den optimale vand
fordeling i systemet, som opnås ved at
give det nødvendige flow til radiatoren via
forindstillelige termostatventiler. Dette er
bekræftet af mange undersøgelser, så som
Optimus undersøgelsen. Op til 21% af
energien kan spares ved at udføre en
korrekt indregulering. Benefit / costforholdet på disse lave investeringer er
fremragende. Tilbagebetalingstider på tre
til fire år kan opnås.
Fordele ved indregulering
- Energi besparelser som følge af en optimal
energifordeling
- Øget komfort på grund af en korrekt fordeling af vandmængden
- Lydløs drift
Eksempler
1 System hus med “Q-Tech”
2 Varmeanlæg uden indregulering
3 Varmeanlæg med indregulering

Automatisk indregulering med “Q-Tech”
Den nye Oventrop “Q-Tech” til
automatisk flow kontrol i varme og
kølesystemer gør det muligt at tilpasse
volumen til de respektive terminalenheder.
Det nødvendige flow gennem terminal
enhed (eksempelvis radiator) bestemmes af
beregnet varmebelastningen og den valgte
temperaturdifferens. Vandmængden er
direkte aflæselig på ventilen med “Q-Tech”
og begrænses automatisk til den indstillede
værdi (illustr. 2). På denne måde udføres
den hydrauliske balancering af systemet
let ved hjælp af ventiler med „QV teknik“.
Selv hvor høje varierende differenstryk kan
forekomme, for eksempel hvis terminal
enheder eller dele af systemet aktiveres
eller inaktiveret, holdes vandmængden på et
konstant niveau i de forindstillede ventiler.
Fordele ved “Q-Tech”
- Ingen speciel ventilhus kræves,
Ventilindsatsen passer til alle standard
Oventrop termostatiske ventilhuse
fremstillet siden 1999 (M 30 x 1,5)
- Ventilindsatsen udskiftes ved hjælp
afspecialværktøj „Demo-Bloc“ uden at
dræne systemet
- Ideel til opgradering og renovering
- Dækkende justerbar flow område
(10-170 l / h)
- Dækkende differenstryk
reguleringsområde (max. 1,5 bar)
- Lydløs i drift, selv med høj differenstryk
- Den indstillede vandmængde holdes på
et konstant niveau
- Differenstryks variationer påvirker ikke
vandmængden
- Konstant, høj ventil myndighed (a = 1)
- Trinløs justerbar forindstilling
- Fin gradueret indstillings skala
- Indstillede værdier synlige udefra (uden
tabel)
- Let indstillingen ved brug af en forindstillings nøgle som forhindrer manipulation i
vid udstrækning
- Ventil indsats med udskiftelig si
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Volumen (%)

Q = Constant

Ventilindsats
“Series AQ”

Varenr.
1187065

1 Gennem skåret illustration af
ventilindsatsen med “Q-Tech”, og
forindstillings nøgle
2 Flow diagram

Differenstryk (mbar)
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Termostatventiler “Series AQ”
med standard indsats ”QA”
Ventileinsatz

QA
inside

Grafik Heizkörperanlage (aus neuem Katalog)

De nye termostatventil “Serie AQ”
begrænser vandmængden til en
forudindstillet værdi. En kompleks
beregning af forindstillings værdier er ikke
længere nødvendig.
Kun den nødvendige vandmængde skal
være kendt. Styring af volumen udføres
ved hjælp af ventilen, når den korrekte
vandmængde til terminalen enheden er
beregnet. På denne måde udføres en
hydraulisk balancering af systemet meget
let.
Den nye ventil “Serie AQ“ kombinerer en
termostatventil og en membran kontrolleret flow regulator. Den nominelle værdi
indstilles ved hjælp af en forindstillings
nøgle. Funktionerne af termostatventil og
flow controller er integreret i en kompakt
ventilindsats, som kan erstattes ved hjælp
af specialværktøj „Demo-Bloc“ uden at
dræne systemet. Mange Oventrop produkter er forsynet med indsats ”AQ”
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Ventileinsatz
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Ventiler “Serie AQ”
Vare nr.
Vinkel ventil
DN 10
1183063
DN 15
1183064
DN 20
1183066
Lige ventil
DN 10
1183163
DN 15
1183164
DN 20
1183166
Omvendt vinkel ventil
DN 10
1183263
DN 15
1183264
DN 20
1183266
Dobbelt omvendt vinkel ventil
DN 10 Right
1183361
DN 15 Right
1183363
DN 10 Venstre
1183360
DN 15 Venstre
1183362
1 Tværsnit af en lige ventil “Serie AQ”
2 Tegning af et varmesystem med
“Serie AQ”
a Ventil “Serie AQ”
b Termostat „Uni LH“
c Radiator Returkobling „Combi 2/3/4“
d Bronze afspærrings ventil PN 25 med
aftap
e Bronze afspærringsventil ventil PN 25
uden aftap
3 “Demo-Bloc“ for udskiftning af
termostatventil indsatse til “Serie AQ”
(uden at tømme systemet)
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Forskellige ventilserier
med standard ”AQ” indsats

Ventileinsatz

QA
inside

1 „Series EQ“
Udformningen af de eksklusive
radiatorventiler af „Serie EQ“ kombinerer
eksklusivt design og høj funktionsdygtighed især i kombination med
moderne radiatorer og håndklæde
radiatorer. De integrerede ventil indsatse
med “Q-Tech” giver mulighed for automatisk indregulering.
Ventiler „Serie EQ“
Vinkel ventil DN 15
forkromet
hvid pulverlakeret
(RAL 9016)
Lige ventil DN 15
forkromet
hvid pulverlakeret
(RAL 9016)

Vare nr.
1163552
1163562

1163652
1163662

1
Ventileinsatz

QA
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2 „Multiblok TQ“
Tilslutningen „Multiblok-“ er en praktiske
kombination af en termostatisk radiator
ventil og et tilslutningsstykke til at bruge
på håndklæderadiatorer med fremløb og
retur.
Ventilen er lavet af nikkel belagte messing.
Afstanden mellem rør centre er 50 mm.
Det stilfulde design dækker en en smart
optisk integration med moderne radiatorer
og håndklæde radiatorer. Den integrerede
ventil indsats med „QV teknik“ giver automatisk indregulering.

„Multiblock TQ“
To rør fittings
Lige
Vinkel

Vare nr.
1184073
1184074

2
Ventileinsatz

QA
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3 „Unibox TQ / Q plus“
„Unibox TQ“
Monteringsboks til enkelte rum,
temperaturstyring med termostatisk ventil
(rumtemperatur) til gulvvarme , bestående
af:
vægboks enhed med ventil indsats „QA“.
„Unibox Q plus“
Monteringsboks til enkelte rum
rumtemperatur styring med termostatventil og for retur temperaturbegrænsning af
gulvvarme monteret med returtemperaturen termostat bestående af: Vægboks
med forudindstilles ventil indsats „QA“ og
RTLH ventil til retur temperatur begrænsning.
Gulvvarme boks
„Unibox TQ“
„Unibox Q plus“

Varenr.
1022686
1022684
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Ventilindsatse
til forskellige applikationer

GHQ

inside

Særlige applikationer, såsom radiatorer med
integrerede ventiler / gulvvarme opvarmning
og meget andet. Fordelese til gulvvarmesystemer. Her tilbyder Oventrop også
løsninger med integreret „Q-Tech“ for
automatisk indregulering.
1 Ventilindsatse „GHQ“
Ventilindsatse „GHQ“ til radiatorer med integreret ventilsæt med „Q-Tech“ tillader automatisk indregulering. Ventilen er med trinlød
regulering og er installeret i radiator ventil
sæt eller en radiator (Fx panel radiatorer).
Ventilindsats „GHQ“
med front tilslutning
med intern O-ring
for sæde diameter
16 H 11

Vare nr.
1019080
1019083
1019082
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2 „Multidis SFQ“
Den nye generation af rustfrit stål fordelerrør
til gulvvarme systemer med integreret ventil
indsat med „Q-Tech“. Indregulering af
gulvvarmeanlæg kan udføres nemt ved
hjælp af disse ventilindsatse.
De for monterede fordelerrør er udstyret
med påfyld og aftap kugleventiler samt
udluftning og blindpropper.
„Multidis SFQ“
for 2 kredsløb
op til
12 kredsløb

Vare nr.
1404752
...
1404762

Yderligere oplysninger kan findes på vores
hjemmeside:
www.oventrop.de
Med forbehold for tekniske ændringer uden
varsel.
Privatpersoner kan købe vores produkter
fra deres kvalificeret installatør.
Præsenteret af:
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OVENTROP GmbH & Co.KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Telefon +49 29 62 82 0
Telefax +49 29 62 82 400
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.de
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