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Свързваща арматура „Flypass 4TZ“ за
регулиране и техническо обслужване на
Fan-Coil-инсталации
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Преглед на системата
Свързващата арматура на Oventrop „Flypass
4TZ“ се монтира за свързване на вентилаторни конвектори (FanCoil), модули за
охлаждащи тавани, индукционни уреди, зони
за отопление и охлаждане и др. към тръбната мрежа на централни отоплителни и охладителни инсталации със затворени кръгове.
Тя може да бъде използвана от двете страни
с произволна посока на потока. Положението за монтаж е произволно (хоризонтално,
наклонено или вертикално, на възходящи
или низходящи участъци).
Формата на ръкохватките, както и отпечатаните черти обозначават проходните отвори
на трипътните сферични кранове, а така и
позициите на включване.
Предимства:
- превключваемите на 180° трипътни сферични кранове позволяват многобройни
позиции на включване
- позициите на включване могат да се
отчетат от формата на ръкохватките и
отпечатаните посоки на потока
- плоскоуплътняваща връзка за страната
на арматурата, не са необходими междинни елементи за свързване на арматурите
- предлагат се множество арматури за
директно свързване
- удължените ръкохватки позволяват
изолирането на вентила
- при доставка е включен сферичен кран
за пълнене и източване
- има допълнителна връзка за друг сферичен кран за пълнене и източване
- възможно е измерване на диференциалното налягане през свързаните след това
части от инсталацията

Описание на функциите (вж. стр. 3)
Свързващата арматура „Flypass 4TZ“ се
използва за изолиране, промиване,
източване и обезвъздушаване на включените по посока на потока подаваща и
връщаща линия или на свързаните след
нея части от инсталацията.
Освен това, арматурата може да бъде
превключена в режим на байпас. Сферичните позиции, а така и пътищата на
потока на използваните трипътни сферични кранове могат да се отчетат на
ръкохватката. Арматурата е снабдена с
две странично разположени връзки G 1⁄4
за принадлежности за завиване на сферични кранове за пълнене и източване на
Oventrop (при доставка е включен един
кран) или на измервателни вентили от
групата „Hydrocontrol“.
Удължените ръкохватки позволяват
изолирането на вентила.
Предлагат се различни арматури (принадлежности) за директно свързване към
„Flypass 4TZ“.
Корпусът е от устойчив на корозията в
цинка месинг, уплътненията са от EPDM
съотв. PTFE, а ръкохватките - от полиамид.

Свързващи системи и арматури „Flypass“
Пример на системата. Описание на функциите
Пример на системата с „Flypass комплект 1“ (с незадължително задвижващо устройство)
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Пълнене и обезвъздушаване
от страната на системата

Изолиране

Пълнене, обезвъздушаване и
промиване от страната на
уреда
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Източване, обезвъздушаване и
промиване от страната на системата
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Байпасен режим
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Източване, обезвъздушаване и
промиване от страната на системата
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Нормален режим
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Описание на функциите на „Flypass 4TZ“

Изолиране и източване от
страната на уреда

Допълване, обезвъздушаване
и промиване от страната на
уреда

Made in Germany
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oventrop

Made in Germany

Flypass 4TZ

oventrop

Функции на „Flypass 4TZ“с принадлежност (сферичен кран за пълнене и източване 106 01 91)

Измерване на диференциалното налягане
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Свързващи комплекти „Flypass“
и примери за комплекти вентили

Свързващи комплекти
„Flypass“

„Flypass Комплект 1“
състои се от арматура Flypass
с филтър и независим от
налягането регулиращ вентил
„Cocon QTZ“

„Flypass Комплект 2“
състои се от арматура Flypass
с филтър и щранг регулиращ
вентил „Hydrocontrol VTR“

Изображение

Примери за
комплекти вентили
„Flypass Комплект 3“
състои се от арматура Flypass
с филтър и щранг регулиращ
вентил с показание на дебита
„Hycoflow VTB“
„Flypass Комплект 4“
състои се от арматура Flypass
с филтър и регулиращ вентил
„Hycocon ETZ“

„Flypass Комплект 5“
състои се от арматура Flypass
с филтър и щранг регулиращ
вентил „Hycocon VTZ“

„Flypass Комплект 6“
състои се от арматура Flypass
с филтър и щранг регулиращ
вентил „Hydrocontrol MTR“

„Flypass Комплект 7“
състои се от арматура Flypass
с двоен нипел и щранг регулиращ вентил „Hydrocontrol MTR“

Компоненти

Продуктов номер

състои се от:
1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Cocon QTZ“
2x вложка

114 95 04
114 10 04
114 61 04
165 07 93

DN 15

114 95 50

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Cocon QTZ“
2x вложка

114 95 06
114 10 06
114 60 66
165 07 93

DN 20

114 95 51

състои се от:
1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hydrocontrol VTR“

114 95 04
114 10 04
106 05 64

DN 15

114 95 60

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hydrocontrol VTR“

114 95 06
114 10 06
106 05 66

DN 20

114 95 61

Компоненти

Продуктов номер
DN 15
DN 20

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hycoflow VTB“ - щранг регулиращ
вентил с показание на дебита

114 95 04
114 10 04
106 09 06

114 95 06
114 10 06
106 09 08

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hycocon ETZ“

114 95 04
114 10 04
106 39 64

114 95 06
114 10 06
106 39 66

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hycocon VTZ“

114 95 04
114 10 04
106 18 54

114 95 06
114 10 06
106 18 55

1x „Flypass 4TZ“
1x филтър
1x „Hydrocontrol MTR“

114 95 04
114 10 04
106 19 ..

114 95 06
114 10 06
106 19 06

1x „Flypass 4TZ“
1x двоен нипел
1x „Hydrocontrol MTR“

114 95 04
114 90 70
106 19 ..

114 95 06
114 90 71
106 19 06

Възможни са технически промени.
Брошурата се разпространява от:

Търговско представителство:
бул. Д-р Г. М. Димитров 58
София 1172
Телефон: +359 2 961 57 10
Факс:
+359 2 962 44 65
E-Mail
mail@oventrop.bg
Internet
www.oventrop.bg

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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