Válvulas, controlos + sistemas
Inovação e Qualidade

“Cocon QTZ/QTR/QFC”
Válvulas Reguladoras e de Controlo
Gama de produtos

MADE IN
GERMANY

“Cocon QTZ”
Válvula Reguladora e de Controlo
Função, Construção
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A válvula reguladora e de controlo
independente de pressão diferencial “Cocon
QTZ” com controlo automático de caudal é
uma combinação de válvulas que consiste
num regulador de caudal e numa válvula
reguladora. O valor nominal do regulador de
caudal pode ser ajustado manualmente
(com um manípulo).
A válvula reguladora pode ser equipada com
um actuador, controlador de temperatura ou
com uma cabeça manual (roscado M 30x1,5).
Esta válvula é utilizada para efectuar
balanceamento hidráulico e controlo de
temperatura em aplicações ou secções de
sistemas em tectos arrefecidos, ventiloconvectores (Fan-coils), convectores,
aquecimento central e sistemas de
superfícies radiantes.
A válvula é fabricada em latão resistente à
deszincagem, e os vedantes em EPDM ou
PTFE. A haste da válvula é de aço
inoxidável.
Modelos:
- DN 10 até DN 32
- Com ou sem tomadas de pressão
- Porta de entrada: acoplamento
Porta de saída: Rosca fêmea
Porta de entrada e saída: Rosca Macho
1 O caudal desejado é regulado no manípulo
(pos. 3). A regulação nominal é protegida
contra regulações não autorizadas, com a
ajuda do manípulo, que engrena
automaticamente. Esta regulação pode ser
adicionalmente protegida através da
colocação de um anel de segurança.
Durante períodos de baixa utilização
(necessidade), a regulação pode ser
efectuada com a ajuda de um actuador ou
de um controlador de temperatura, que
pode ser aparafusado à válvula.
A secção ilustrada da válvula reguladora
“Cocon QTZ”, mostra três gamas de
pressão.
“p1” é a entrada e “p3” a pressão de saída
da válvula. “p2” é a pressão que actua na
unidade de diafragma (pos. 1a), que mantém
a pressão diferencial “p2” - “p3” constante.
2 A unidade de diafragma (pos. 1a) mantém
a pressão diferencial “p2” - “p3” constante
através da unidade de regulação (pos. 2)
que é activada através do actuador e
através da unidade de valor nominal (pos.
1b) que pode ser ajustada ao valor máximo
de caudal. Mesmo onde ocorram grandes
variações de pressão diferencial “p1” - “p3”,
e.g. se secções do sistema são activadas ou
desactivadas, a pressão diferencial “p2” “p3” é mantida num nível constante.
Deste modo, a autoridade da válvula de
100% é mantida (a=1). Mesmo durante
períodos de baixa utilização com controlo
estacionário (e.g. com actuadores 0-10V),
a autoridade da válvula ao longo do curso
da válvula será 100% (a=1).
.
3 O valor máximo de caudal volúmico (V)
dentro do intervalo de controlo (0,15 - 4 bar)
é regulado com a ajuda do manípulo.
Durante períodos de baixa carga
(necessidade), o caudal é regulado no valor
requerido, pela posição do curso da válvula
reguladora.
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Válvula Reguladora e de Controlo
Vantagens
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Vantagens:
- autoridade da válvula alta (a=1), constante
- válvula de pressão diferencial
independente
- dimensões reduzidas
- a válvula combina várias funções
- dinâmica, balanceamento hidráulico com
ajuste do valor de caudal requerido
- as válvulas instaladas não necessitam de
um reajuste no caso da instalação ser
modificada ou aumentada
1 Mesmo com o actuador colocado, os
valores nominais desejados podem ser
regulados e controlados com a ajuda do
manípulo, que é de fácil acesso.
2 Mesmo com o actuador instalado, o valor
nominal regulado pode ser lido, o que é
importante para o controlo e registo dos
valores de caudal. A regulação nominal está
protegida contra utilizações não autorizadas,
com a ajuda do manípulo que engrena
automaticamente. Esta regulação pode ser
adicionalmente protegida através da
colocação de um anel de segurança.
3 Os valores nominais estão gravados em
duas superfícies oblíquas (45º) do manípulo,
garantindo assim uma excelente
visualização dos valores, em qualquer
posição de instalação.
4 O anel de segurança pode ser selado com
chumbo, de forma a evitar utilizações não
autorizadas de regulação.
5 A regulação da bomba pode ser
optimizada com a ajuda de um caudalímetro
(e.g. “OV-DMC 2”), que pode ser ligado às
tomadas de pressão da válvula. Para este
propósito, a potência da bomba (“pump
head”) é reduzida até que a válvula
reguladora “Cocon QTZ” esteja a trabalhar
dentro do intervalo de controlo.
6 A válvula reguladora “Cocon QTZ” tem
uma linha característica linear, o que é
vantajoso quando se utilizam actuadores
(electrotérmicos ou electromecânicos) que
também possuem um comportamento do
curso linear. Geralmente, a válvula pode
também ser combinada com um controlador
de temperatura.
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“Cocon QTR/QFC”
Válvulas Reguladoras e de Controlo
Função, Construção

Legenda:
1a

Unidade de Diafragma

1b

Unidade de Valor
Nominal

2

Unidade de Regulação

3

Manípulo

3

4

Diafragma

1b

5

Manga

6

1a

4

p2
5
2
p1

p3

1

2
p2

p1

p3
1a

1b
p1 - p2 = const.

p1 - p3

2

.

Caudal [l/h]

V

0
4

Pressão Diferencial p1-p3 [bar]

3
4

Posição do
curso da
Válvula
Reguladora

Posições no
manípulo

A válvula reguladora e de controlo
independente de pressão diferencial “Cocon
QTR/QFC” com controlo automático de
caudal é uma combinação de válvulas que
consiste num regulador de caudal e numa
válvula reguladora. O valor nominal do
regulador de caudal pode ser ajustado
manualmente (com um manípulo).
A válvula reguladora pode ser equipada com
um actuador.
Esta válvula é utilizada para efectuar
balanceamento hidráulico e controlo de
temperatura em aplicações ou secções de
sistemas de aquecimento, arrefecimento e
ar condicionado.
Modelos:
- DN 40 até DN 150
- Porta de entrada e saída: Flangeada
Corpo em ferro fundido: “Cocon QFC”
ou
Porta de entrada e saída: Rosca fêmea ou
macho (DN 40/50)
Corpo em bronze: “Cocon QTR”
1 O caudal desejado é regulado no manípulo
(pos. 3). A regulação nominal é protegida
contra regulações não autorizadas através
da colocação de um anel de segurança.
Durante períodos de baixa utilização
(necessidade), a regulação pode ser
efectuada com a ajuda de um actuador que
pode ser aparafusado à válvula.
A secção ilustrada da válvula reguladora
“Cocon QFC”, mostra três gamas de
pressão.
“p1” é a entrada e “p3” a pressão de saída
da válvula. “p2” é a pressão que actua na
unidade de diafragma (pos. 1a), que mantém
a pressão diferencial “p2” - “p3” constante.
2 A unidade de diafragma (pos. 1a) mantém
a pressão diferencial “p2” - “p3” constante
através da unidade de regulação (pos.2) que
é activada através do actuador e através da
unidade de valor nominal (pos. 1b) que pode
ser ajustada ao valor máximo de caudal.
Mesmo onde ocorram grandes variações de
pressão diferencial “p1” - “p3”, e.g. se
secções do sistema são activadas ou
desactivadas, a pressão diferencial “p2” “p3” é mantida num nível constante.
Deste modo, a autoridade da válvula de
100% é mantida (a=1). Mesmo durante
períodos de baixa utilização com controlo
estacionário (e.g. com actuadores 0-10V),
a autoridade da válvula ao longo do curso
da válvula será 100% (a=1).
3 O valor máximo de caudal volúmico (V)
dentro do intervalo de controlo (0,20 – 4 bar)
é regulado com a ajuda do manípulo.
Durante períodos de baixa carga
(necessidade), o caudal é regulado no valor
requerido, pela posição do curso da válvula
reguladora.

“Cocon QTR/QFC”
Válvulas Reguladoras e de Controlo
Vantagens
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Vantagens:
- autoridade da válvula alta (a=1), constante
- válvula de pressão diferencial
independente
- a válvula combina várias funções
- válvula de disco
- optimização da instalação através da
medição da pressão diferencial
- dinâmica, balanceamento hidráulico com
ajuste do valor de caudal requerido
- as válvulas instaladas não necessitam de
um reajuste no caso da instalação ser
modificada ou aumentada
1 Construção compacta sem capilaridades
externas.
2 Os valores nominais estão gravados em
três escalas periféricas, garantindo assim
uma excelente visualização dos valores, em
qualquer posição de instalação.
3 Os valores nominais podem ser lidos em
m3/h, sem necessidade de conversão. Os
intervalos de valores nominais da válvula
estão gravados no manípulo, numa posição
proeminente.
4 O anel de segurança pode ser selado com
chumbo, de forma a evitar utilizações não
autorizadas de regulação.
5 A válvula pode funcionar sem actuador. A
manga que vem com a válvula permite o
funcionamento com um valor de caudal préajustado.
6 A válvula “Cocon QFC/QTR” tem uma
linha característica linear, o que é vantajoso
quando se utilizam actuadores que também
possuem um comportamento do curso
linear.
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“Cocon QTZ”
Válvula Reguladora e de Controlo
Actuadores
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1 A válvula reguladora e de controlo
“Cocon QTZ” com actuador
electromecânico para controlo modulante
(0-10V) com ligação roscada M 30 x 1,5.
Item nº: 101 27 05
Escolha da função e linha característica
através de um controlador DIP.
Adequado para aquecimento,
arrefecimento e ar condicionado com um
caudal específico e controlo de
temperatura.
2 Actuador electrotérmico, ligação roscada
M 30 x 1,5, para controlo de temperatura
ambiente, com dois pontos de controlo
(on/off), e cabo de ligação de 1 m.
Modelos:
Item nº: 101 29 15 (Fechado com corrente “off” 230 V)
Item nº: 101 29 25 (Aberto com corrente “off” 230 V)
Item nº: 101 29 16 (Fechado com corrente “off” 24 V)
Item nº: 101 29 26 (Aberto com corrente “off” 24 V)
Item nº: 101 29 51 (Fechado com corrente “off” 230 V; 0-10 V)
3 Actuador electromecânico com ligação
roscada M 30 x 1,5.
Item nº: 101 27 03
Para controlo de temperatura ambiente
com controlo de 3 pontos.
Poderá ser instalado em sistemas de tecto
radiante, tectos arrefecidos e sistemas de
indução de ar (ventilo-convectores).
Modelo:
- 230 V, actuador de três pontos,
sem função anti-bloqueio
4 Actuador electromecânico com ligação
roscada M 30 x 1,5.
Item nº: 101 27 10/11
Para controlo de temperatura ambiente
com controlo de 2 pontos.
Poderá ser instalado em sistemas de tecto
radiante, tectos arrefecidos e sistemas de
indução de ar (ventilo-convectores).
Modelo:
- 230 V, actuador de dois pontos,
sem função anti-bloqueio
- 24 V, actuador de dois pontos,
sem função anti-bloqueio
5 Actuadores electromecânicos com
ligação roscada M 30 x 1,5, e equipados
com sistemas EIB e LON®. Os actuadores
electromecânicos EIB e LON são
indicados para uma ligação directa aos
sistemas de controlo EIB ( European
Installation Bus) ou às redes LONWORKS®.
O consumo de energia é extremamente
baixo, logo não é necessário uma fonte de
energia auxiliar.
Actuador
Electrotérmico

Voltagem

Comportamento
2 pontos

24V

101 28 16/26*
101 29 16/26

230V

101 28 15/25/17*
101 29 15/25

24V
Electro230V
mecâniEIB
co
LON

3 pontos

101 29 52
(0-10V)*

101 27 01
101 27 10

Proporcional

101 27 00/05
(0-10V)

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

Tabela de actuadores
* Actuadores com um curso inferior a
4 mm. Quando se combinam estes
actuadores com válvulas DN 25 e DN 32,
o caudal máximo não será atingido
devido ao seu pequeno curso.
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“Cocon QTR/QFC”
Válvulas Reguladoras e de Controlo
Actuadores / Princípio de controlo

1 A válvula “Cocon QFC” com actuador
electromecânico para controlo modulante
(0-10V ou 4-20 mA) poderá ser de 2 ou
3 pontos, para a “Cocon QFC / QTR”
DN 40-150.
Item nº: 115 80 30 (24 V), ligação com aperto (“squeeze
connection”)

Item nº: 115 80 31 (24 V, de retorno por mola*), ligação
com aperto (“squeeze connection”)

1

Escolha da função e linha característica
através de um controlador DIP. Adequado
para aquecimento, arrefecimento e ar
condicionado com um caudal específico e
controlo de temperatura** e integração
num sistema de automação de edifícios
(domótico).
* O retorno por mola provoca uma abertura
automática da válvula se ocorrer um corte
na corrente.
** Controladores de temperatura separados têm de ser usados para controlar a
temperatura.
2 Actuador electromecânico para controlo
modulante (0-10V) poderá ser de 2 ou 3
pontos, para a “Cocon QTR/QFC” DN 40/50.
Item nº: 115 80 10 ligação com aperto (“squeeze

2

connection”)

“Cocon QTZ”

“Cocon QTR”/QFC”

Escolha da função e linha característica
através de um controlador DIP. Adequado
para aquecimento, arrefecimento e ar condicionado com um caudal específico e controlo de temperatura e integração num sistema de automação de edifícios (domótico).
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Optimização do conjunto válvula, actuador e permutador de calor com actuadores modulares 0-10 V.
As ilustrações mostram linhas características ideais descrevendo o princípio de controlo.
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Mais informação pode ser encontrada no catálogo
“Produtos”, assim como na internet, sob a designação de gama de produto 3 (Product Range 3).
Sujeito a modificações técnicas sem aviso prévio.
OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Phone +49 (0)29 62 82-0
Fax
+49 (0)29 62 82-450
E-Mail mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com

1 Regulação da temperatura interior
(temp. ambiente) através de tecto
arrefecido
A válvula reguladora e de controlo “Cocon
QTZ” é utilizada em sistemas de tecto
arrefecido para o balanceamento hidráulico
de módulos de tecto arrefecido individuais,
e para controlo de temperatura ambiente
com a ajuda de actuadores.
Quando secções do sistema são activadas
ou desactivadas, a regulação dos restantes
módulos de tecto arrefecido não é
influenciada.
No exemplo da aplicação, a válvula “Cocon
QTZ” é instalada no tubo de retorno.
O tubo pode ser isolado através do uso de
uma válvula de esfera Oventrop “Optiball”.
Os actuadores e termóstatos ambiente
Oventrop, são usados para o controlo da
temperatura ambiente.
2 Regulação da temperatura interior
(temp. ambiente) através de ventiloconvectores (Fan-Coils)
O balanceamento hidráulico de cada
unidade ventilo-convectora é garantido
através da instalação de válvulas
reguladoras e de controlo “Cocon QTZ”, no
sistema dos ventilo-convectores.
Devido à alta autoridade das válvulas, um
bom controlo da temperatura ambiente é
alcançado, mesmo durante períodos de
baixa carga (necessidade). Além das
válvulas “Cocon QTZ”, válvulas de esfera,
actuadores e termóstatos ambientes,
foram também instalados neste exemplo.
3 Regulação do caudal num sistema de
aquecimento de um tubo
O balanceamento hidráulico do sistema de
aquecimento de um tubo é alcançado
através da instalação de válvulas “Cocon
QTZ” no tubo de retorno. No exemplo, a
válvula reguladora e de controlo “Cocon
QTZ” está equipada com uma cabeça
manual para o corte do ramal.
(Mais informação em relação ao uso das
válvulas “Cocon QTZ” em sistemas de
aquecimento de um tubo poderá ser
encontrado na seguinte brochura: “Sistema
Unofix para reabilitação (remodelação) de
sistemas de aquecimento de um tubo com
grande relação custo/benefício”).
4 Regulação da temperatura interior
(temp. ambiente) através de convectores
O controlo da temperatura ambiente e do
balanceamento hidráulico para um
sistema, quer de arrefecimento quer de
aquecimento, equipado com convectores,
é garantido através do uso de válvulas
reguladoras e de controlo “Cocon QTZ”
com actuadores montados.
5 Regulação da temperatura interior
(temp. ambiente) através de sistemas de
aquecimento e arrefecimento
Balanceamento hidráulico de módulos de
aquecimento e arrefecimento. O caudal
nominal é regulado no manípulo da válvula
“Cocon QTR/QFC”.
Durante períodos de baixa carga
(necessidade), a posição do curso é
regulada pelo actuador.
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“Cocon QTZ/QTR/QFC”
Válvulas Reguladoras e de Controlo
Ilustrações do sistema

