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Termostatventiler "Serie AV 9"
för manuell hydraulisk balansering
Produktöversikt
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Termostatventiler "Serie AV 9"
med steglös förinställning för manuell hydraulisk balansering
Den hydrauliska balansering är en
förutsättning för effektivt arbetande
uppvärmningsanläggningar. Då måste rätt
volymström ställas till förbrukarnas (t ex
värmeelement) förfogande. De nya termostatventilerna i "serien AV 9" är utrustade med en
ventilinsats för steglös förinställning, som gör
det möjligt att anpassa volymströmmen exakt
till den erforderliga värmebelastningen. Ventilerna i"serie AV 9“ används i uppvärmningsanläggningar med två rör. Ventilinsatsen kan
bytas ut med hjälp av "Demo-Bloc“.
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Fördelar:
– termostatventil med enkel förinställning
(snabb inställning)
– inställ ningsskala med små steg
– brett steglöst förinställningsområde
– 17 förinställningsvärden med steglös
övergång
– inställning med förinställningsnyckel eller
gaffelnyckel SW 13
– förinställningsvärden kan enkelt avläsas
från utsidan
– ventilinsatsen, som kan beställas separat,
passar in i alla befintliga "gängse"
termostatventilhus från Oventrop
M 30 x 1,5
– sedan 1999 (undantag: "seri M",
"serie AZH" och 3-v ägs-ventiler)
– ideal för komplettering och sanering
– ventilinsats med "Demo-Bloc" kan bytas
ut under anläggningstryck
– bullerfri termostatventil
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1 Exempel på hydraulisk balansering med
ventilen "serie AV 9"
2 Volymström-diagram (kv-värden vid olika
förinställningsvärden och P-avvikelse)
3 Framställning av inställnings-skala
4 "Demo-Bloc" för balansering av
ventilinsatser under anläggningstryck
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Ytterligare information finns i Oventropkataloger, priser och teknik samt på internet under produktområde 1.
Förbehåll för tekniska ändringar.
Privata användare kan köpa produkterna
via en fackhantverkare.

Tryckt på klorfritt papper.
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Paul-Oventrop-Straße 1
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