Armatura Premium + Systemy
„Cocon QTZ/QTR/QFC”
Zawór z funkcjà automatycznego równowa˝enia do regulacji
wydajnoÊci instalacji grzewczych i chłodniczych
Przeglàd produkcji

„Cocon QTZ”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Działanie, Budowa

Legenda:
1a Element membranowy
1b Element nastawy wst´pnej
2

2 Element regulacyjny
3 Pokr´tło
4 Membrana
5 Tuleja regulacyjna
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Przepływ V [l/h]

Ró˝nica ciÊnieƒ p1-p3 [bar]
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1 Za pomocà pokr´tła r´cznego (3) nastawiamy wielkoÊç przepływu maksymalnego przewidzianà dla danego zaworu. Nastawa jest
zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà poprzez odpowiednie zaz´bienie pokr´tła
z korpusem zaworu i zablokowanie pozycji
za pomocà pierÊcienia blokujàcego.
Po zamontowaniu nap´du zawór reguluje
przepływ w ograniczonym nastawà zakresie.
Na przekroju zaworu „Cocon QTZ” pokazano
trzy strefy ró˝niàce si´ wartoÊcià panujàcego
w nich ciÊnienia: „p1” – ciÊnienie na wlocie,
„p3” – ciÊnienie na wylocie, „p2” – ciÊnienie
robocze w komorze membrany, oddziaływujàce na element membranowy (1a) w sposób
zapewniajàcy stałoÊç ró˝nicy ciÊnieƒ (p2–p3).
2 Element membranowy (1a) utrzymuje stały
spadek ciÊnienia („p2”–„p3”) na obu głównych elementach zaworu: regulacyjnym (2),
współpracujàcym przez nap´d z regulatorami
temperatury oraz równowa˝àcym, nastawionym na przepływ maksymalny (1b).
Ró˝nica ciÊnieƒ „p2-p3” utrzymywana jest
na stałym poziomie nawet w razie nagłych
zmian ró˝nicy ciÊnieƒ „p1-p3”, wywołanych
np. włàczaniem lub wyłàczaniem urzàdzeƒ
podłàczonych do instalacji.
Konstrukcja taka zapewnia utrzymanie autorytetu zaworu na poziomie 100%. Równie˝ w fazie cz´Êciowego odbioru mocy
przy regulacji ciàgłej (np. w kombinacji
z nap´dami 0-10 V) autorytet zaworu wynosi 100% w zakresie skutecznego skoku
grzyba zaworu.

2

3

W zaworze „Cocon QTZ” zintegrowano funkcje regulacji i automatycznego, niezale˝nego
od wahaƒ ciÊnienia, zdławienia przepływu
do wartoÊci nastawionej.
W korpusie zaworu znajdujà si´ element regulatora przepływu maksymalnego (nastawa
wartoÊci po˝àdanej za pomocà pokr´tła r´cznego) oraz element regulacji przepływu w wyznaczonym nastawà paÊmie regulacji.
Zawór mo˝e byç wyposa˝ony w nap´d nastawczy, regulator temperatury lub pokr´tło
r´cznej regulacji (przyłàcze M 30 x 1,5).
Odpowiednio doposa˝ony zawór słu˝y do automatycznego równowa˝enia instalacji i regulacji temperatury pomieszczeƒ ogrzewanych
bàdê chłodzonych z u˝yciem belek sufitowych, klimakonwektorów, instalacji podłogowych i innych.
Zawory wykonane sà z mosiàdzu odpornego
na odcynkowanie; uszczelki z EPDM wzgl.
z PTFE. Trzpieƒ zaworu ze stali nierdzewnej.
Wykonania:
– DN 10 do DN 32
– z króçcami pomiarowymi lub bez
– wlot: półÊrubunek,
wylot: GW (gwint wewn´trzny)
lub wlot i wylot: GZ (gwint zewn´trzny)

Pozycja grzybka
elementu
regulacyjnego

Nastawa wst´pna

3 Za pomocà pokr´tła r´czne
. go ustawiany
jest przepływ maksymalny (V) w zakresie regulacji przewidzianym dla danego zaworu;
funkcjonalnoÊç zaworu jest zapewniona w zakresie ciÊnienia od 0,15 do 4 barów. W fazie
cz´Êciowego odbioru mocy przepływ (i tym
samym dopływ energii do pomieszczenia)
dławiony jest stosownie do zapotrzebowania
przez grzybek elementu regulacyjnego.

„Cocon QTZ”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Zalety

Zalety:
• stały, wysoki autorytet (a=1)
• zawór pracuje niezale˝nie od wahaƒ ciÊnienia
• małe rozmiary
• obsługa wielu funkcji równoczeÊnie
• wst´pne równowa˝enie instalacji wyłàcznie
poprzez wykonanie nastaw
• w razie rozbudowy instalacji nie ma koniecznoÊci dostosowywania nastaw zaworu
1 Dost´p do pokr´tła nastawy oraz mo˝liwoÊç
kontroli ustawienia równie˝ po zamontowaniu nap´du.

1

2

2 Nastawionà wartoÊç przepływu zadanego
mo˝na odczytaç przy zamontowanym nap´dzie, co jest szczególnie wa˝ne dla
sprawnej kontroli instalacji i sporzàdzenia
protokołu regulacji. Nastawa jest zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà poprzez odpowiednie zaz´bienie pokr´tła
z korpusem zaworu i zablokowanie pozycji
za pomocà czerwonego pierÊcienia blokujàcego.
3 Dla zwi´kszenia czytelnoÊci skal´ nastawy
naniesiono na dwóch kraw´dziach pokr´tła
r´cznego, sfazowanych pod kàtem 45°.
Umo˝liwia to jej odczyt pod dowolnym kàtem w ró˝nych warunkach zabudowy.
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4 Skala wyra˝ona jest w jednostkach naturalnych (l/h) i umo˝liwia odczyt nastawionej
wartoÊci przepływu bez koniecznoÊci przeliczania. Dobrze widoczny zakres nastawy
jest nadrukowany na pokr´tle.
5 Wybrana nastawa mo˝e byç dodatkowo zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà przez zaplombowanie pierÊcienia blokujàcego.
6 Przy u˝yciu komputera pomiarowego „OVDMC2” podłàczonego do króçców pomiarowych zaworu mo˝na zoptymalizowaç wydajnoÊç pompy obiegowej. Jej wysokoÊç
podnoszenia mo˝na obni˝yç do wartoÊci,
przy której zawory „Cocon QTZ” pracujà
w przewidzianych dla nich zakresach regulacji.
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Wzgl´dny skok grzybka [%]
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7 Zawory regulacyjno-równowa˝àce „Cocon
QTZ” posiadajà liniowà charakterystyk´
przepływu. Umo˝liwia to ich optymalnà
współprac´ z nap´dami elektrotermicznymi
i elektromotorycznymi sterowanymi napi´ciowo, w których przesuw popychacza jest
linearnie zale˝ny od wartoÊci podanego napi´cia. Mogà jednak współpracowaç te˝ ze
zwykłymi regulatorami temperatury.

max.
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„Cocon QTR/QFC”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Działanie, budowa

Legenda:
1a Element membranowy
1b Element nastawy wst´pnej

6

2 Element regulacyjny
3 Pokr´tło
4 Membrana

3

5 Tuleja regulacyjna

1b

6 Tuleja nastawcza
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Przepływ V [l/h]

Ró˝nica ciÊnieƒ p1-p3 [bar]

4

1 Za pomocà pokr´tła r´cznego (3) nastawiamy wielkoÊç przepływu maksymalnego przewidzianà dla danego zaworu. Nastawa jest
zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà poprzez zablokowanie z u˝yciem klipsa
blokujàcego.
Po zamontowaniu nap´du zawór reguluje
przepływ w ograniczonym nastawà zakresie.
Na przekroju zaworu „Cocon QFC” pokazano
trzy strefy ró˝niàce si´ wartoÊcià panujàcego
w nich ciÊnienia: „p1” – ciÊnienie na wlocie,
„p3” – ciÊnienie na wylocie, „p2” – ciÊnienie
robocze w komorze membrany, oddziaływujàce na element membranowy (1a) w sposób
zapewniajàcy stałoÊç ró˝nicy ciÊnieƒ (p2–p3).
2 Element membranowy (1a) utrzymuje stały
spadek ciÊnienia („p2”–„p3”) na obu głównych elementach zaworu: regulacyjnym (2),
współpracujàcym przez nap´d z regulatorami
temperatury oraz równowa˝àcym, nastawionym na przepływ maksymalny (1b).
Ró˝nica ciÊnieƒ „p2-p3” utrzymywana jest
na stałym poziomie nawet w razie nagłych
zmian ró˝nicy ciÊnieƒ „p1-p3”, wywołanych
np. włàczaniem lub wyłàczaniem urzàdzeƒ
podłàczonych do instalacji.
Konstrukcja taka zapewnia utrzymanie autorytetu zaworu na poziomie 100%. Równie˝ w fazie cz´Êciowego odbioru mocy
przy regulacji ciàgłej (np. w kombinacji
z nap´dami 0-10 V) autorytet zaworu wynosi 100% w zakresie skutecznego skoku
grzyba zaworu.
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W zaworze „Cocon QTR/QFC” zintegrowano
funkcje regulacji i automatycznego, niezale˝nego od wahaƒ ciÊnienia, zdławienia przepływu do wartoÊci nastawionej.
W korpusie zaworu znajdujà si´ element regulatora przepływu maksymalnego (nastawa
wartoÊci po˝àdanej za pomocà pokr´tła r´cznego) oraz element regulacji przepływu w wyznaczonym nastawà paÊmie regulacji.
Zawór mo˝e byç wyposa˝ony w nap´d nastawczy.
W najbardziej typowym zastosowaniu zawór
mo˝e byç u˝yty do automatycznego równowa˝enia instalacji i regulacji wydajnoÊci (nat´˝enia przepływów w odbiornikach lub w gał´ziach) instalacji grzewczych, klimatyzacyjnych
lub chłodzàcych.
Wykonania:
– DN 40 do DN 150
– „Cocon QFC”: korpus z ˝eliwa szarego,
przyłàcza kołnierzowe
– „Cocon QTR”: korpus z bràzu, przyłàcza
gwintowane GZ (gwint zewn´trzny) lub GW
(gwint wewn´trzny)

Pozycja grzybka
elementu
regulacyjnego

Nastawa wst´pna

3 Za pomocà pokr´tła r´czne
. go ustawiany
jest przepływ maksymalny (V) w zakresie regulacji przewidzianym dla danego zaworu;
funkcjonalnoÊç zaworu jest zapewniona w zakresie ciÊnienia od 0,20 do 4 barów. W fazie
cz´Êciowego odbioru mocy przepływ (i tym
samym dopływ energii do pomieszczenia)
dławiony jest stosownie do zapotrzebowania
przez grzybek elementu regulacyjnego.

„Cocon QTR/QFC”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Zalety

Zalety:
• stały, wysoki autorytet (a=1)
• zawór pracuje niezale˝nie od wahaƒ ciÊnienia
• obsługa wielu funkcji równoczeÊnie
• grzybek zaworu odcià˝ony ciÊnieniowo
• mo˝liwa optymalizacja kosztów pompowania poprzez pomiary i dopasowanie ciÊnienia czynnego
• równowa˝enie wst´pne wyłàcznie poprzez
wykonanie nastawy przepływu
• w razie rozbudowy instalacji nie ma koniecznoÊci dostosowywania nastaw
1 Zwarta budowa, brak zewn´trznych rurek
impulsowych.
1

2

2 Nastawionà wartoÊç przepływu zadanego
mo˝na odczytaç równie˝ po zamontowaniu
nap´du, co jest szczególnie wa˝ne dla
sprawnej kontroli instalacji i sporzàdzenia
protokołu regulacji. Nastawa jest zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà poprzez zablokowanie z u˝yciem klipsa blokujàcego.
3 Skala nastawy nadrukowana jest trzykrotnie
na tworzywowym elemencie wchodzàcym
w skład obudowy głowicy zaworu. Umo˝liwia to odczyt nastawy pod dowolnym kàtem, w ró˝nych warunkach zabudowy.
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4 Skala wyra˝ona jest w jednostkach naturalnych (m3/h) i umo˝liwia odczyt wielkoÊci
przepływu bez koniecznoÊci przeliczenia.
Dobrze widoczny zakres nastawy jest nadrukowany na pokr´tle.
5 Wybrana nastawa mo˝e zostaç dodatkowo
zabezpieczona przed nieuprawnionà ingerencjà przez zaplombowanie klipsa blokujàcego.
6 Działanie zaworu zapewnione jest równie˝
bez nap´du. Dostarczana wraz z zaworem
tuleja nastawcza umo˝liwia obsług´ zaworu
z zachowaniem nastawionego wst´pnie
przepływu maksymalnego.
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Wzgl´dny skok grzybka [%]
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7 Zawory regulacyjne „Cocon QFC/QTR” posiadajà liniowà charakterystyk´ przepływu.
Dzi´ki temu współpracujà optymalnie z nap´dami, w których przesuw popychacza
jest linearnie zale˝ny od wartoÊci podanego
napi´cia.
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„Cocon QTZ”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Nap´dy nastawcze

1

2

3

4
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1 „Cocon QTZ” – zawór z elektromotorycznym
nap´dem nastawczym do regulacji modulowanej (0-10 V), z gwintem pod nap´d M 30 x 1,5,
nr kat. 101 27 05
Dopasowanie funkcji i charakterystyki przy u˝yciu przełàcznika DIP. Zastosowanie w instalacjach grzewczych, chłodniczych lub klimatyzacyjnych do precyzyjnej regulacji przepływu i temperatury.
2 Nap´d elektrotermiczny, przyłàcze gwintowane M 30 x 1,5, do regulacji temperatury pomieszczenia po połàczeniu z regulatorem 2–punktowym, długoÊç kabla 1m.
Wykonania:
nr kat. 101 29 15 (bezpràdowo zamkni´ty, 230 V)
nr kat. 101 29 25 (bezpràdowo otwarty, 230 V)
nr kat. 101 29 16 (bezpràdowo zamkni´ty, 24 V)
nr kat. 101 29 26 (bezpràdowo otwarty, 24 V)
nr kat. 101 29 52 (bezpràdowo zamkni´ty, 24 V; 0-10 V)
3 Nap´d elektromotoryczny, przyłàcze gwintowane M 30 x 1,5,
nr kat. 101 27 03,
do regulacji temperatury pomieszczenia po połàczeniu z regulatorem 3-punktowym. Zastosowanie w instalacjach sufitowego ogrzewania promiennikowego, w instalacjach sufitów chłodzàcych i aparatach indukcyjnych.
Wykonanie:
230 V, nap´d 3-punktowy, bez funkcji antyblokujàcej
4 Nap´d elektromotoryczny, przyłàcze gwintowane M 30 x 1,5,
nr kat. 101 27 10/11,
do regulacji temperatury pomieszczenia po połàczeniu z regulatorem 2-punktowym. Zastosowanie w instalacjach sufitowego ogrzewania promiennikowego, w instalacjach sufitów chłodzàcych i aparatach indukcyjnych.
Wykonanie:
– 230 V, nap´d 2-punktowy, bez funkcji antyblokujàcej
– 24 V, nap´d 2-punktowy, bez funkcji antyblokujàcej
5 Elektromotoryczne nap´dy nastawcze
systemu EIB lub LON®, ze zintegrowanym
złàczem do magistrali Bus, z nakr´tkà M 30
x 1,5.
Elektromotoryczne nap´dy nastawcze
systemu EIB i LON® sà przystosowane do
bezpoÊredniego podłàczenia do szyny
energetyczno-sterujàcej systemu EIB lub
LONWORKS®. Dzi´ki niskiemu poborowi mocy
nie wymaga dodatkowego zasilania.
Tabela nap´dów
pi´Nap´d Nacie

Charakterystyka działania
2-punktowa

3-punktowa Proporcjonalna

101 28 16/26*
Elek- 24 V
101 29 16/26
trotermicz101 28 15/25/17*
230
V
ny
101 29 15/25

27 00/05
101 27 01 101(0-10
V)

24 V
Elektromo- 230 V
toryczny EIB
LON

101 29 52
(0-10 V)*

101 27 10

101 27 03*
115 60 65/66*
115 70 65*

*nap´dy o skoku popychacza krótszym od 4 mm zestawione z zaworami o Êrednicach DN 25 i DN 32 nie osiàgnà maksymalnego mo˝liwego przepływu. W sprawie
szczegółów prosz´ o kontakt z doradcà technicznym
Oventrop.
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„Cocon QTR/QFC”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Nap´dy nastawcze /Regulacja

2

„Cocon QTZ”

„Cocon QTR/QFC”

1

1 „Cocon QFC” – zawór regulacyjny z elektromotorycznym nap´dem nastawczym do regulacji modulowanej (0-10 V lub 4-20 mA); alternatywnie mo˝liwoÊç zastosowania do regulacji 2lub 3-punktowej; dot. zaworów „Cocon
QTR/QFC” DN 40 – DN 150
nr kat. 115 80 30 (24 V) złàcze zaciskowe
nr kat. 115 80 31 (24 V) ze spr´˝ynà powrotnà*,
złàcze zaciskowe.
Dopasowanie funkcji i charakterystyk przy u˝yciu przełàcznika DIP.
Zastosowanie w instalacjach grzewczych,
chłodniczych i klimatyzacyjnych do precyzyjnej
regulacji przepływu i temperatury**; mo˝liwoÊç
podłàczenia do automatyki budynku.
*spr´˝yna powrotna powoduje samoczynne
otwarcie zaworu w przypadku braku napi´cia
elektrycznego
*do regulacji temperatury w pomieszczeniach
nale˝y stosowaç specjalne termostaty
2 Nap´d elektromotoryczny do regulacji modulowanej (0-10 V); alternatywnie mo˝liwoÊç zastosowania do regulacji 2- lub 3-punktowej; tylko
do zaworów „Cocon QTR/QFC” DN 40 – DN 50.
nr kat. 115 80 10, złàcze zaciskowe.
Dopasowanie funkcji i charakterystyk przy u˝yciu przełàcznika DIP.
Zastosowanie w instalacjach grzewczych,
chłodniczych i klimatyzacyjnych do precyzyjnej
regulacji przepływu i temperatury; mo˝liwoÊç
podłàczenia do automatyki budynku.
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„Cocon QTZ/QTR/QFC”
Zawór regulacyjny z funkcjà automatycznego równowa˝enia
Przykłady zastosowaƒ

1

2

3

4

1 Regulacja wydajnoÊci sufitów chłodzàcych.
Zawory regulacyjno-równowa˝àce „Cocon QTZ”
stosowane sà do równowa˝enia hydraulicznego
i regulacji wydajnoÊci belek sufitowych wchodzàcych w skład sufitów chłodzàcych (i tym samym
umo˝liwiajà regulacj´ temperatury w obsługiwanych przez system pomieszczeniach).
Zawór zapewnia poprawnà prac´ sufitu chłodzàcego równie˝ wtedy, gdy w pozostałych cz´Êciach instalacji dochodzi do nagłych włàczeƒ bàdê wyłàczeƒ podłàczonych elementów.
W pokazanym przykładzie zawór „Cocon QTZ” zamontowany jest na powrocie belki chłodzàcej.
Na zasilaniu belki mo˝na zastosowaç zawór odcinajàcy, np. zawór kulowy „Optibal” z oferty Oventrop. Po zamontowaniu nap´du i podłàczeniu termostatu pokojowego uzyskuje si´ mo˝liwoÊç regulacji temperatury pomieszczenia.
2 Regulacja wydajnoÊci urzàdzeƒ typu fan-coil.
Zawory regulacyjne „Cocon QTZ” umo˝liwiajà hydrauliczne zrównowa˝enie instalacji, w której zamontowano urzàdzenia typu fan-coil. Dzi´ki wysokim wartoÊciom autorytetu zaworów instalacja zapewnia dobrà regulacj´ temperatury pomieszczeƒ
równie˝ w fazie cz´Êciowego zapotrzebowania
na energi´ (np. kiedy cz´Êç pomieszczeƒ jest nieu˝ywanych). Równie˝ w tym przypadku znajdujà
zastosowanie inne elementy oferty Oventrop – zawory kulowe „Optibal”, nap´dy nastawcze i elektryczne termostaty pokojowe.
3 Równowa˝enie jednorurowych instalacji
grzewczych.
Po zamontowaniu zaworów regulacyjnych „Cocon
QTZ” na pionie opadowym w instalacji ogrzewania
jednorurowego uzyskujemy mo˝liwoÊç jej hydraulicznego zrównowa˝enia. W pokazanym przykładzie zawór wyposa˝ono w pokr´tło r´czne słu˝àce
do ew. odci´cia przepływu w obiegu.
4 Regulacja wydajnoÊci konwektorów podpodłogowych.
Zawory regulacyjno-równowa˝àce „Cocon QTZ”
z nap´dami nastawczymi umo˝liwiajà zrównowa˝enie i regulacj´ wydajnoÊci instalacji, w której
do ogrzewania pomieszczeƒ u˝yto konwektorów
podpodłogowych. Mo˝liwoÊç regulacji wydajnoÊci
i równowa˝enia hydraulicznego.
5 Regulacja temperatury pomieszczeƒ w kombinowanych instalacjach grzewczych i chłodzàcych.
Równowa˝enie elementów grzewczych i chłodniczych. Przepływ nominalny nale˝y ustawiç przy pomocy pokr´tła zaworu „Cocon QTR/QFC”. Przy obcià˝eniu cz´Êciowym poło˝enie grzyba regulacyjnego b´dzie ustalane przez nap´d nastawczy.
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Dost´pne w firmie:

Pozostałe informacje znajdà Paƒstwo w Katalogu
lub na stronie www.oventrop.pl, w grupie
produktowej 3.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzenia zmian
technicznych bez uprzedzenia.
Grupa produktowa 3
01/2012
OVENTROP Sp. z o.o.
ul. Âwierkowa 1B, Bronisze
05-850 O˝arów Mazowiecki
Telefon
+48 (22) 722 96 42
Telefax
+48 (22) 722 96 41
E-Mail:
Internet:
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info@oventrop.pl
http://www.oventrop.pl

