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Necessidade de
balanceamento hidráulico
Porquê balancear (equilibrar)?
Balancear uma instalação de aquecimento
e arrefecimento é uma necessidade e
tem como finalidade evitar os seguintes
problemas:
– em algumas salas a temperatura de
projecto nunca é atingida ou não são
arrefecidas o suficiente. Esta situação é
especialmente importante quando existe
influência de outras fontes de calor
– após a inversão do ciclo de arrefecimento
(baixas temperaturas) para o ciclo de
aquecimento, algumas zonas só
comecam a reagir (a aquecer) muito
tempo após a alteração
– a temperatura das salas flutua,
especialmente durante períodos de
carga reduzida
– mesmo após a instalação de sistemas de
controlo (de regulação da temperatura
ambiente), de última geração, os
consumos energéticos continuam a
ser elevados.

O desenho, abaixo, mostra que a coluna
manométrica da bomba tem que ser pelo
menos igual a 욼ptotal para garantir a
correcta alimentação do terminal 4. Este
facto implica, no entanto, que a pressão
disponível, entre a entrada e a saída, dos
ramais 1 a 3 é excessiva. Este excesso de
pressão diferencial conduz a um excesso
de caudal, nos ramais em causa, logo a
um consumo energético exagerado. A fim
de corrigir esta situação faz-se uso de
válvulas de balanceamento, que irão
absorver o excesso de pressão diferencial.
Simultaneamente pode-se ajustar e
controlar os caudais de água. No terminal 4
deverá ser igualmente montada uma
válvula balanceadora. Estaremos então em
posição de garantir que todos os terminais
estão a ser correctamente alimentados.
Poupanças de energia
O facto dos caudais não serem os
correctos nos diferentes ramais, conduz a
um aumento dos consumos energéticos.
Por um lado, a bomba tem de ter uma
capacidade mais elevada para garantir um
fornecimento suficiente a todos os terminais, por outro os terminais que estavam
correctamente equilibrados (balanceados)
passam a ficar sobrealimentados. Isto
resultará num aumento da temperatura
ambiente ou, em sistemas de arrefecimento
numa temperatura ambiente demasiado
baixa. Se a temperatura média de um
edificio exceder o valor nominal por 1 °C,
o consumo energético sobe 6 % a 10 %.

Distribuição de caudais
A principal causa destes problemas está na
incorrecta distribuição dos caudais pelos
vários ramais do sistema. O problema pode
resolver-se mediante o uso de válvulas
balanceadoras, de reguladores de pressão
diferencial ou de caudal desde que
aplicados correctamente (nas tubagens
correctas). A evolução da pressão, num
circuito, demonstra com clareza o porquê
de isto acontecer.

욼p1

욼p2

Nos sistemas de arrefecimento, temperaturas inferiores 1 °C à temperatura nominal,
resulta num acréscimo do consumo
energético em 15 %.
Instalações não balanceadas, tem de se
iniciar o ciclo de aquecimento mais cedo
de forma a atingir a temperatura desejáda
à mesma hora.
Como evitar os barulhos nas válvulas
termóstaticas
Se a instalação é uma instalação de
2 tubagens, é necessário ter em conta não
só os períodos de carga plena como
também os períodos de carga parcial.
A pressão diferencial nas válvulas
termóstaticas tem de ser limitada
aproximadamente a 200 mbar. Se este
valor não for excedido, as válvulas
termóstaticas normalmente não produzem
qualquer ruído de passagem de caudal
ou assobio. Esta condição é cumprida
através da instalação de reguladores
de pressão diferencial nos circuitos
correspondentes.
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Período de carga parcial (pouco consumo)
(욼p-bomba de velocidade variável)
Período de carga parcial (pouco consumo)
(bomba de velocidade constante)

욼p

Ida

Válvula balanceadora

욼p

sistema

욼pmax

욼pprojecto

Ponto de funcionamento
de projecto
Sem válvula
equilibradora
Com válvula
equilibradora
Período de
sobrecarga

Retorno

qmprojecto ~ qmmax

3

qm

4

Válvula de corte com
tomada de pressão

욼p

Período de carga parcial
(pouco consumo)
Sem regulador
Com regulador de
pressão diferencial

Ida
욼pmax

=

Capilar
Regulador
de Pressão
diferencial

욼p

sistema

욼pprojecto

qmprojecto ⫽ qmmax qm
qmprojecto ~ qmmax
(com válvulas termóstaticas
de pré-regulação)

Retorno

4

Com válvula
termostatica com
pré-regulação
Período de
sobrecarga

Valor nominal
de ajuste 욼pE

5

Ponto de funcionamento de projecto

6

Vista teórica
De forma a explicar a influência das válvulas
balanceadoras, reguladores de caudal, e reguladores de pressão diferencial, nas condições
hidráulicas dos circuitos correspondentes, o
seu modo de operação (princípio de funcionamento) estará ilustrado nesta página, só
com as válvulas necessárias para isto.
1 Dimensionamento de Válvulas
Balanceadoras
De forma a regular o caudal com a maior
exactidão possivel, o correcto dimensionamento da válvula é de extrema importância.
Se os valores da pré-regulação forem demasiados baixos, a tolerância de caudal será
elevada. A qualidade da regulação cai e o
consumo energético aumenta. O gráfico deixa
claro que baixos valores de pré-regulação
(< 1 para “Hydrocontrol”) resultará em tolerâncias elevadas, e por conseguinte deverão
ser evitadas (ver exemplo 1 da página 14).
2 Dimensionamento de reguladores de
caudal e de pressão diferencial
A curva 1 corresponde a um regulador de
caudal mal dimensionado. Apenas 50 % do
curso do regulador é usado. A curva 2, contudo, mostra um regulador optimamente dimensionado. O caudal desejado é obtido quando
o regulador está completamente aberto. A
estabilidade e regulação do circuito são melhoradas. Os reguladores deverão ser escolhidos
com cuidado. Se a dimensão escolhida for
demasiado pequena, o caudal desejado
nunca será alcançado, se for demasiadamente
grande, o balanceamento será ineficaz.
3 e 4 Válvulas Balanceadoras
As curvas características de um circuito com
e sem válvulas balanceadoras, assim como
o deslocamento dessas linhas causado pela
influência de uma bomba regulada pela
pressão diferencial encontram-se aqui ilustradas. Pode-se verificar que na instalação o
caudal é reduzido através do uso de uma
válvula balanceadora, isto é, o caudal em
cada circuito pode ser pré-regulado. Se a
instalação estiver sobrecarregada, por
exemplo, quando se abre completamente as
válvulas dos radiadores, a pressão diferencial no circuito apenas aumenta ligeiramente.
A alimentação dos outros circuitos ainda
está garantida (qmprojecto ~ qmmax). Durante
periodos de baixa utilização (baixa carga),
isto é com 욼p aumentando através da
instalação, a válvula balanceadora apenas
tem um pequeno efeito nas linhas características do circuito. O excesso de pressão
diferencial pode ser reduzido com a ajuda
de uma bomba de regulação 욼p.
5 e 6 Reguladores de pressão diferencial
As curvas características de um circuito com
e sem reguladores de pressão diferencial
estão aqui representadas. Como se pode ver,
a pressão diferencial mantem-se praticamente constante, apenas excedendo ligeiramente o valor de projecto durante periodos
de baixa utilização (baixa carga), isto é, as
válvulas termóstaticas estão protegidas
contras eventuais sobrepressões, mesmo
durante periodos de baixa utilização, garantindo que o valor nominal não exceda os
200 mbar. No caso de uma sobrecarga, os
reguladores de pressão diferencial apenas
têm um impacto minimo no declive da curva
caracteristica do circuito (qmprojecto ≠ qmmax).
Usando válvulas de radiador pré-reguláveis,
o caudal no circuito fica limitado no caso
de sobrecarga (qmprojecto ~ qmmax)
(ver exemplo 2 da página 14).
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욼p

Válvula balanceadora
(equilibradora)

Ponto de
funcionamento
de projecto

Ida
Regulador de
Pressão diferencial

sistema

욼pmax

욼p

Com válvula
equilibradora

=

욼pprojecto

Período de
sobrecarga

Capilar

qmprojecto ~ qmmax

Retorno
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욼p

Ida

regulador
de caudal

욼p

sistema

욼pmax

Período de
carga parcial
(pouco
consumo)
Ponto de funcionamento
de projecto
Sem regulador

욼pprojecto

Com regulador
de caudal
Período de
sobrecarga

Retorno

qm

qmprojecto = qmmax
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욼p

Ida

Período de carga parcial
(pouco consumo)
Ponto de funcionamento de projecto
Com “Cocon QTZ”
(pré-regulação
nominal média)

욼p

sistema

욼pmax

“Cocon QTZ”

Sem regulador

욼pprojecto

Com “Cocon QTZ”
(pré-regulação
nominal alta)
Período de
sobrecarga

Retorno

qm

qmprojecto = qmmax

11

12
regulador
de caudal

9 e 10 Reguladores de Caudal
As curvas características de um circuito
com e sem regulador de caudal, estão aqui
ilustradas. No caso de sobrecarga, o caudal
apenas excede minimamente o valor de
projecto (qmprojecto = qmmax)
(ver exemplo 4 página 15).
11 e 12 Válvula reguladora “Cocon QTZ”
As curvas características de um circuito
com a válvula reguladora “Cocon QTZ”
encontram-se aqui representadas.
No caso de sobrecarga, o caudal no
circuito permanece praticamente
constante (qmprojecto = qmmax). O modo de
funcionamento é semelhante ao de um
regulador de caudal mas a válvula reguladora “Cocon QTZ” pode ser equipada
adicionalmente com um actuador ou
controlador de temperatura. Não só o
caudal mas também outra variável (por
exemplo, temperatura ambiente) podem
ser controladas desta forma.
13 e 14 Regulador de pressão diferencial
e de caudal combinados
A curva característica de um circuito com
regulador de caudal e de pressão diferencial
combinados encontra-se aqui representada.
Ao instalar estes dois reguladores, o caudal
é limitado ao valor projectado, em caso de
sobrecarga. Durante os períodos de baixa
utilização (pequena carga), a pressão diferencial é também limitada ao valor de projecto
(qmprojecto = qmmax, 욼pprojecto = 욼pmax).
O circuito encontra-se hidráulicamente
balanceado em qualquer ponto.
A alimentação dos circuitos é sempre
garantida (ver exemplo 6, página 15).

Período de carga parcial
(pouco consumo)

욼p

욼p

sistema

Ida
Regulador
de Pressão
diferencial

7 e 8 Regulador de pressão diferencial
combinado com válvula balanceadora
para regulação da pressão diferencial
As curvas características de um circuito
com regulador de pressão diferencial
combinado com válvula balanceadora
encontram-se aqui representadas.
Durante períodos de baixa carga, a pressão
diferencial apenas excede ligeiramente
o valor de projecto. Ao usar válvulas
balanceadoras em instalações sem válvulas
de radiador pré-reguláveis, o caudal no
circuito apenas aumenta ligeiramente
durante períodos de baixa carga, estando
assim garantido o fornecimento a todos
os outros circuitos (qmprojecto ~ qmmax)
(ver exemplo 3 da página 14).

욼pmax
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Válvulas Oventrop de dupla regulação (balanceadoras)
Intervalos de controlo e performance
Balanceamento de caudal usando válvulas balanceadoras.
Regulação de acordo com cálculos de tubagem, ou usando um medidor de pressão diferencial ∆p.

gama
de
caudais
욼p =
0,1 bar

gama
de
caudais
욼p =
0,1 bar
Caudal qm [kg/h]

“Hydrocontrol VTR /ATR”/“Hydrocontrol MTR”/“Aquastrom C”

Caudal qm [kg/h]

“Hycocon ATZ/ VTZ/ ETZ/HTZ”

“Hydrocontrol MTR”:
“Hycocon ETZ”:

“Aquastrom C”:

Caudais disponíveis entre a pré-regulação mínima e máxima, através das válvulas balanceadoras, com 욼p = 0,1 bar
Os exemplos abaixo só mostram as válvulas que são mesmo necessárias para o balanceamento hidráulico.

0
2
4
6
0
2
4
6

Exemplo: Sistema de aquecimento de dois tubos para caudais baixos a médios.
Conversão dos valores de caudal e da pressão diferencial
de projecto para os valores de caudal com 욼 p = 0,1 bar:
6

Exemplo: Sistema de aquecimento de dois tubos para caudais médios a altos.
Valores de projecto: 욼 pA, V·A
Conversão: V·0,1 bar = V·A ·

冑苴

0,1 bar
욼 pA

Válvulas Oventrop de dupla regulação (balanceadoras)
Intervalos de controlo e performance

“Hydrocontrol VFC”

“Hydrocontrol VFC/ VFR / VFN/ VGC”
gama
de
caudais
욼p =
0,1 bar

Caudal qm [kg/h]

Caudal qm [kg/h]

gama
de
caudais
욼p =
0,1 bar

0

Chiller

Chiller

Chiller

OV

OV

0

Caudais disponíveis entre a pré-regulação mínima e máxima, através das válvulas balanceadoras, com 욼p = 0,1 bar
Os exemplos abaixo só mostram as válvulas que são mesmo necessárias para o balanceamento hidráulico.

OV

0
4
8

0

4
8

0

Exemplo: Sistema de aquecimento central com ligação por flange.
Exemplo: 욼 pA = 0,15 bar, V·A = 850 kg/h
V·0,1 bar = V·A ·

冑苴苳

0,1 bar
= 694 kg/h
0,15 bar

Exemplo: Sistema de arrefecimento com ligação por flange.

Através do valor V·0,1bar pode-se efectuar a pré-selecção de por exemplo uma
válvula “Hydrocontrol VTR”, DN 20 (ver linha tracejada).
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Reguladores Oventrop
Intervalos de controlo e performance
Regulação de pressão diferencial

Regulação de pressão diferencial

“Hycocon DTZ” (50 – 300 mbar) “Hycocon DTZ” (250 – 600 mbar)

“Hydromat DTR” (50 – 300 mbar) “Hydromat DTR” (250 – 700 mbar)

Intervalos de caudal do regulador de pressão diferencial “Hycocon DTZ”,
para pressões diferenciais ajustáveis de circuitos entre 50 – 300 mbar ou
entre 250 – 600 mbar.

gama de
caudais

Caudal qm [kg/h]

Caudal qm [kg/h]

gama de
caudais

Intervalos de caudal do regulador de pressão diferencial “Hydromat DTR”,
para pressões diferenciais ajustáveis de circuitos entre 50 – 300 mbar ou
entre 250 – 700 mbar.

Os exemplos abaixo só mostram as válvulas que são mesmo necessárias para a regulação da pressão diferencial.

Exemplo: Regulação da pressão diferencial em instalações
com válvulas termóstaticas pré-reguláveis
(circuitos de caudal baixo a médio)
8

Exemplo: Regulação da pressão diferencial em instalações
com válvulas termóstaticas pré-reguláveis
(circuitos de caudal médio a alto)

Reguladores Oventrop
Intervalos de controlo e performance
Regulação de pressão diferencial

Regulação de pressão diferencial com limitação de caudal

“Hydromat DFC” (200 – 1000 mbar)
“Hydromat DFC” (400 – 1800 mbar)

“Hycocon DTZ” (50 – 300 mbar)/“Hycocon VTZ”
“Hycocon DTZ” (250 – 600 mbar)/“Hycocon VTZ”
gama de
caudais

Caudal qm [kg/h]

Caudal qm [kg/h]

gama de
caudais

Intervalos de caudal do regulador de pressão diferencial “Hydromat DFC”,
para pressões diferenciais ajustáveis de circuitos entre 200 – 1000 mbar
ou entre 400 – 1800 mbar.

Intervalos de caudal do regulador de pressão diferencial “Hycocon DTZ”
para pressões diferenciais ajustáveis de circuitos entre 50 – 300 mbar
ou entre 250 – 600 mbar com limitação adicional de caudal na válvula
balanceadora “Hycocon VTZ”

Exemplo: Regulação da pressão diferencial em instalações com
ligação por flange.

Exemplo: Regulação da pressão diferencial com limitação de
caudal em instalação com válvula termóstatica sem
pré-regulação.
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Reguladores Oventrop
Intervalos de controlo e performance
Regulação de pressão diferencial com limitação de caudal

Regulação de caudal

“Hydromat DTR”/“Hydrocontrol VTR”
“Hydromat DTR”/“Hydrocontrol VFC”

“Hydromat QTR”

Intervalos de caudal do regulador de pressão diferencial “Hydromat DTR”, para pressões
diferenciais ajustáveis de circuitos entre 50 – 300 mbar ou entre 250 – 700 mbar. Para a
“Hydromat DFC”, pressões diferenciais entre 200–1000 mbar ou entre 400–1800 mbar
são possíveis. A limitação adicional de caudal é feita na válvula balanceadora
“Hydrocontrol VTR/VFR”.

gama de
caudais
ajustável

Caudal qm [kg/h]

Caudal qm [kg/h]

gama de
caudais
ajustável

Valores ajustáveis de caudal em válvulas “Hydromat QTR”.
Regulação de caudal para um intervalo de aplicação entre 40 kg/h e 4000 kg/h

Os exemplos abaixo apenas mostram válvulas que são realmente necessárias para regulação.

Exemplo: Regulação da pressão diferencial com limitação de
caudal em instalações com válvulas termóstaticas sem
pré-regulação.
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Exemplo: Regulação de caudal, por exemplo, em circuitos de
arrefecimento. Pré-regulação pode ser feita no regulador
e é visível do exterior.

Reguladores Oventrop
Intervalos de controlo e performance
Regulação de caudal

Regulação de caudal

“Hycocon DTZ”/“Hycocon VTZ”

“Cocon QTZ/QFC” com actuadores
gama de
caudais
ajustável

Caudal qm [kg/h]

Caudal qm [kg/h]

gama de
caudais

Valores ajustáveis de caudal para uma regulação combinada:
Regulação de pressão diferencial na válvula “Hycocon DTZ” entre 50 e
600 mbar (o valor da pressão é tirada na válvula Hycocon VTZ”). Com a
ajuda do gráfico de perdas de pressão (ver ficha técnica da válvula
“Hycocon VTZ”, exemplo 5, da página 15), pode-se determinar o valor
de pré-regulação para a válvula “Hycocon VTZ”, para o caudal requerido,
e regulá-lo no manípulo.
Instalação
também possivel
no tubo de ida

Exemplo: Regulação de caudal com apoio da combinação do
regulador de pressão diferencial “Hycocon DTZ” e a
válvula balanceadora “Hycocon VTZ”.

Valores ajustáveis de caudal na “Cocon QTZ/QTR/QFC”.
Regulação de caudal para um intervalo de aplicação entre 30 kg/h e
120.000 kg/h. A “Cocon QTR/QFC” permitem a pré-regulação de caudais
baixos até ao corte total.

Instalação
também possivel
no tubo de ida

Exemplo: Regulação de caudal na válvula de regulação
“Cocon QTZ”.
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Válvulas reguladoras Oventrop
com tomadas de medição integradas
Intervalos de controlo e performance
Balanceamento de caudal e temperatura usando válvulas balanceadoras.
Regulação de acordo com cálculos de tubagem, ou usando um medidor de pressão diferencial 욼p.

gama de
caudais
욼p =
0,1 bar

gama de
caudais
욼p =
0,1 bar
Caudal qm [kg/h]

Válvula reguladora de 4 vias “Cocon 4TR” com tomadas de
medição integradas

Caudal qm [kg/h]

Válvula reguladora “Cocon 2TZ” com tomadas de medição
integradas

Caudais disponíveis entre a pré-regulação mínima e máxima, através das válvulas balanceadoras, com 욼p = 0,1 bar.
Os exemplos abaixo só mostram as válvulas que são mesmo necessárias para o balanceamento hidráulico.

oventrop

Exemplo: Regulação de uma instalação apenas com uma válvula
reguladora de 4 vias “Cocon 4TR”.
Conversão dos valores de caudal e da pressão diferencial de projecto
Valores de projecto: 욼 pA, V·A
para os valores de caudal com 욼 p = 0,1 bar:
0,1 bar
Conversão: V·0,1 bar = V·A ·
욼 pA
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Exemplo: Instalação num sistema de tecto arrefecido, para reduzir
a temperatura ambiente.

冑苴

Estações de medição Oventrop
Intervalos de funcionamento
Balanceamento de caudal usando estações de medição.
Regulação de acordo com cálculos de tubagem, ou usando um medidor de pressão diferencial 욼p.

Estação de medição DN 15 – DN 50. Para valores de caudal
com 욼p = 1 bar através da estação de medição

Estação de medição DN 60 – DN 900. Para valores de caudal
com 욼p = 1 bar através da estação de medição

ferro fundido

aço inoxidável

0

latão resistente à deszincagem

2
4
6
8
0

0
2
4
6
8

Exemplo: Sistema de aquecimento central com ligações roscadas fêmea.
Exemplo: 욼 pA = 0,15 bar, V·A = 850 kg/h
V·0,1 bar = V·A ·

冑苴苳

0,1 bar
= 694 kg/h
0,15 bar

Exemplo: Sistema de aquecimento central com ligações por flange.

Através do valor V·0,1bar pode-se efectuar a pré-selecção de por exemplo
uma válvula “Cocon 2TZ”, DN 20 (ver linha tracejada).
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Balanceamento hidráulico
de acordo com os cálculos de projecto*
Válvula balanceadora

Regulador de pressão diferencial

Regulador de pressão diferencial
e limitador de caudal com válvula
balanceadora

Válvula balanceadora
(equilibradora)
Ida
Ida
Regulador de
Pressão diferencial

sistema

욼p

sistema

Válvula balanceadora
(equilibradora)

욼pV

욼pA

욼p

Regulador
de Pressão
diferencial

sistema

Ida

Capilar

Retorno
Retorno

Retorno

Valor nominal de ajuste 욼pE

욼pV

Exemplo 1:

Exemplo 2:

Exemplo 3:

Pretendido:
Pré-regulação da válvula
“Hydrocontrol VTR”

Pretendido:
Dimensão da “Hydromat DFC”

Pretendido:
Pré-regulação da válvula balanceadora

Dados:
Caudal do circuito
qm = 30000 kg/h
Pressão diferencial
no circuito
욼p = 800 mbar
(corresponde ao valor nominal regulado
na “Hydromat DFC”)

Dados:
Pressão diferencial
no sistema
Caudal do circuito

Dados:
Caudal do circuito
qm = 2000 kg/h
Pressão diferencial
na válvula
욼pV = 100 mbar
Dimensão da válvula DN 25
Solução:
Pré-regulação 5.0
(tirado do gráficos 106 01 08)

Solução:
Dimensão da “Hydromat DFC” DN 65.
30000 kg/h é menor do que o caudal
máximo permitido qmmax.

욼pA = 50 mbar
qm = 2400 kg/h

Pressão diferencial
(na “Hydromat DTZ”)
욼pE = 욼p = 200 mbar
Dimensão da tubagem DN 32
Solução:
Pré-regulação da válvula 3.0
(tirado do gráfico 106 01 10)
Pressão diferencial
da válvula balanceadora
욼pV = 욼p – 욼pA
= 200 – 50 mbar
욼pV = 150 mbar

0.5
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3

4
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10
9
8
7
6

5

5

4

4

3

3

2

2

10
9
8
7
6

2

10
9
8
7
6

5

5

4

4

3

3

4

Caudal qm [kg/h]

10
9
8
7
6

10
10

2

3

4 5 6 7 8 10

2

2

3

4 5 6 7 8 10

3

2

3

10
4
4 5 6 7 8 10

2

3

4

5 6

8 10

10
9
8
7
6

5

5
4

3

3

2

2

2

10
9
8
7
6

5

5

4

4

3

3

2

2

10

3

10

2

2

3

4 5 6 7 8 10

3

2

3

2400

Nota:
Pressão diferencial no sistema = perdas de
pressão em válvulas termóstaticas e válvulas
de radiador + perdas de pressão no
radiador + perdas de pressão na tubagem

* Os exemplos ilustrados apenas têm em consideração as válvulas necessárias para balanceamento
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1

4

10
9
8
7
6

2000

caudal qm [kg/h]

0.5

5

150

2

2

0.25

3

4 5 6 7 8 10

4

2

3

10
5
4 5 6 7 8 10

caudal qm [kg/h]

4

3

perda de pressão 욼p [Pascal]

0.25

perda de pressão 욼p [mbar]

Pré-Regulação

Pré-Regulação

valor nominal 욼pE = [kPa]

3

valor nominal 욼pE = [mbar]

10
9
8
7
6

Válvula balanceadora em bronze
106 01 10

Regulador de pressão diferencial
106 46 51
perda de pressão 욼p [Pascal]

perda de pressão 욼p [mbar]

Válvula balanceadora em bronze
106 01 08

Balanceamento hidráulico
de acordo com os cálculos de projecto*
Regulador automático de caudal

Válvula reguladora “Cocon QTZ”

Combinação de regulador de pressão
diferencial e caudal, com regulador de
pressão diferencial

regulador de caudal

Ida

욼p

욼p

Regulador de
Pressão diferencial

욼p

sistema

regulador de caudal

sistema

욼pO

Ida

sistema

Ida

“Cocon QTZ”
Capilar
Retorno

Retorno

Retorno
욼pQ

Exemplo 4:

Exemplo 5:

Exemplo 6:

Pretendido:
Dimensão do regulador ”Hydromat QTR”
+ Pressão diferencial do regulador 욼pQ

Pretendido:
Dimensão e caudal

O regulador de pressão diferencial e
regulador de caudal são calculados
segundo os exemplos 2 e 4.

Dados:
Caudal do circuito

Dados:
Caudal do circuito
Pressão diferencial
existente no circuito
Pressão diferencial
no sistema

qm = 600 kg/h

qm = 1000 kg/h
욼pO = 300 mbar
욼p = 100 mbar

Solução:
Dimensão “Hydromat QTR” – DN 20
(tirado dos gráficos de perdas DN 15 – DN 40)

Solução:
“Cocon QTZ”, DN 15,
150 até 1050 l/h
A válvula reguladora “Cocon QTZ” tem de
ser regulada a 600 kg/h.

De acordo com os gráficos, o tamanho
minimo do regulador é escolhido para
qm = 1000 kg/h.
O regulador de caudal tem de ser regulado a
1000 kg/h.

caudal qm [kg/h]

caudal [l/h]

Pressão diferencial do regulador
욼pQ = 욼pO – 욼p
= 300 –100 mbar
욼pQ = 200 mbar

pressão diferencial p1 - p3 [bar]

1200
1000

Curva característica de caudal para
diferentes pré-regulações

800

600

400

200

500

200

1000

1500

2000

pressão diferencial [mbar]

Nota:
A pressão diferencial excessiva que tem
de ser produzida pelo regulador, é de
욼pQ = 200 mbar.
Este é o mínimo 욼p requerido para
garantir precisão.

* Os exemplos ilustrados apenas têm em consideração as válvulas necessárias para balanceamento
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Balanceamento hidráulico no local
“OV-DMPC”
“OV-DMC 2”

“OV-DMPC”

Mesmo um balanceamento hidráulico
subsequente, ou uma correcção quer no
sistema de aquecimento quer no de
arrefecimento, leva a um aumento de lucro
económico e conforto. Para este efeito a
Oventrop, dispõe de agulhas de medição
de pressão diferencial necessárias para as
técnicas de medição, “Clássica” e “Eco”.
O novo sistema de medição “OV-DMPC” foi
projectado especialmente para uma regulação fácil no local. O sistema de medição
está equipado com uma porta USB para a
ligação a computadores portáteis. Juntamente com o software Windows incluído,
permite uma regulação fácil de sistemas de
aquecimento e arrefecimento. O “OV-DMPC”
é usado para medições de pressão diferencial
nas válvulas reguladoras e a consequente
determinação do caudal. Também é possível
o cálculo da pré-regulação para válvulas
balanceadoras depois de introduzir os dados
da válvula e o caudal nominal requerido. As
linhas características de todas as válvulas
de regulação da Oventrop já estão armazenadas no software. Todos os acessórios (por
exemplo, chaves de operação, adaptadores
de medição, etc) necessários para a medição
do caudal já estão incluídos na caixa.
O sistema de medição “OV-DMC 2” foi
projectado especialmente para a medição
do caudal nas válvulas de regulação da
Oventrop. É constituído por um teclado à
prova de água e poeiras e está equipado
com um conjunto de baterias recarregáveis.
Todos os acessórios (por exemplo, chaves
de operação, adaptadores de medição,
etc) necessários para a medição do caudal
já estão incluídos na caixa. As linhas características de todas as válvulas de regulação
da Oventrop já estão armazenadas no
medidor de caudal. O caudal é indicado
depois de introduzir o tamanho da válvula
e a pré-regulação. Para facilitar, a máquina
faz o zero automaticamente. Se o valor da
pré-regulação da válvula balanceadora não
foi calculado, isso poderá ser feito com a
“OV-DMC 2”. Depois de introduzir o
tamanho da válvula e o caudal requerido, a
“OV-DMC 2” calcula a pressão diferencial,
compara os valor nominais e actuais e a
pré-regulação requerida aparecerá no ecrã.
técnica de medição “clássica”
0

0

2

4

6

2

4

6

0

Ventil-Setup
=====

==============

Oventrop
Typ: Hydrocon
Größe: 020

9

8

7

6

5

4
1

3

2
0

Regulação na válvula balanceadora
“Hydrocontrol VTR”
técnica de medição “eco”

“OV-DMC 2”
16

Regulação na válvula balanceadora
“Hycocon VTZ”

Métodos de medição
Cabeça de medição de diferencial de pressão “OV-Connect”

Grupos de regulação 1– 6

V3

V6

V9

V12

V15

V18

V2

V5

V8

V11

V14

V17

V1

V4

V7

V10

V13

V16

G1

G2

válvulas de grupo

Exemplo: Método OV-Balance

G3

G4

G5

G6

Válvula balanceadora (equilibradora)
no circuito da bomba

Método OV-Balance:
A grande vantagem deste método, é que os
valores de pré-regulação para as válvulas
balanceadoras podem ser calculados no
local com a ajuda do medidor de caudal
“OV-DMC 2”, e também que o sistema
completo pode ser regulado por apenas
uma pessoa. O tempo dispendido para o
balanceamento hidráulico é reduzido
consideravelmente, desde que a instalação
esteja bem estruturada.
Antes de proceder à regulação, todas as
válvulas de corte do circuito deverão estar
abertas. Também a instalação deverá estar
correspondente com todos os valores de
projecto (válvulas termóstaticas pré-reguladas e termóstatos removidos).
A sequência de regulação está detalhada
no manual de instruções do “OV-DMC 2”
(11 passos).
Cabeça de medição de pressão diferencial
“OV Connect”
A cabeça de medição de pressão diferencial
“OV-Connect” foi projectada para obter uma
medição permanente de pressão diferencial
nas válvulas Oventrop, através da técnica de
medição “clássica” em sistemas de aquecimento, arrefecimento, e de água potável que
sejam operados com águas, ou misturas de
água-glicol. Os sinais recebidos podem ser
processados por uma unidade electrónica de
controlo e monitorização.
A pressão diferencial é medida através das
agulhas de medição e dos tubos em cobre de
6 mm nas tomadas de pressão.
Em condições de trabalho, a aplicação emite
um sinal de saida proporcional à medida de
pressão diferencial (0 –10 V).

Spannung
tensão U
U [V]
[V]

Ausgangssignal
de saída
sinal
10

8

6

4

2

0
0

20

40

60

80

100

Differenzdruck
i p [kPa]
pressão
diferencial 욼p

Exemplo de aplicação:
unidade de
monitorização
e controlo
Leit- und
Überwachungseinheit
P2

P1

0

6
6

4

2

4

2

0

“OV-Connect”
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Aplicação em sistemas
de aquecimento e de arrefecimento
Em princípio, se as superfícies aquecidas
ou arrefecidas, os tubos, as válvulas
balanceadoras e as bombas estiverem
correctamente dimensionadas, um
balanceamento hidráulico óptimo dos
sistemas de arrefecimento e aquecimento
estará garantido. De forma a minimizar
desvios de pressão diferencial, o uso de
válvulas reguladoras e bombas reguláveis
pode ser recomendado.
Durante o projecto de novos sistemas de
aquecimento ou arrefecimento, os cálculos
da tubagem e das necessidades caloríficas,
são efectuados tendo em conta os novos
decretos de poupança de energia, inclusive
o controlo e intervalos de funcionamento
das válvulas para balanceamento hidráulico,
assim como as perdas causadas pelas
resistências nas tubagens.

Exemplo:
Esquema de uma instalação de aquecimento de ar, na qual o caudal é quase constante.
A pré-regulação das válvulas balanceadoras proporciona um balanceamento hidráulico
estático.

Para dimensionar a tubagem:
1. Primeiro calcula-se a necessidade
calorífica ou de arrefecimento,
2. Tendo as diferenças de temperatura
dadas em conta calculam-se as superfícies de aquecimento e arrefecimento,
assim como os seus caudais,
3. O dimensionamento da tubagem, para
os caudais a circular é efectuado. Aqui,
a pressão diferencial entre os circuitos
(ex: sistemas de aquecimento), deverá
ser entre 100 e 200 mbar,
4. As válvulas balanceadoras, reguladores
de caudal e reguladores de pressão
diferencial, são seleccionados, e a sua
pré-regulação determinada.
5. O valor de pré-regulação para cada
aplicação é também determinado
6. A potência da bomba é determinada.
Durante a fase de instalação, o sistema
estará já balanceado se as válvulas de
balanceamento hidráulico estiverem
instaladas com uma pré-regulação já
calculada. Um balanceamento posterior
não é necessário.
Exemplos de aplicação dos procedimentos
descritos acima estão ilustrados ao lado.

Exemplo:
Esquema de um sistema de aquecimento de dois tubos, que têm de ser regulados a um
ponto de projecto pré-calculado, através do uso de válvulas balanceadoras.
Regulação:
Directamente através de uma válvula balanceadora pré-regulável.
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Exemplos em
sistemas de tecto radiante e arrefecido

Exemplo:
Esquema de um sistema de aquecimento
de dois tubos, no qual a distribuição de
caudal depende da necessidade, mas a
pressão diferencial não poderá exceder
valores máximos (limitação da pressão
diferencial).
Os valores de pré-regulação para válvulas
termóstaticas reguláveis resultantes do
cálculo de tubagens, representam a
distribuição óptima de caudal no estado de
projecto. A alimentação mínima está assim
garantida.
A aplicação adicional de um regulador de
pressão diferencial é útil se a procura variar,
ex: se a vasta maioria das aplicações
estiver fechada e a pressão diferencial de
uma aplicação aumenta consideravelmente
(mais de 200 mbar).
O valor da pré-regulação para o regulador
de Pressão diferencial pode também ser
calculado durante a fase de projecto.
Os reguladores de pressão diferencial
garantem um controlo permanente da
pressão diferencial, limitando-a ao valor
pré-regulado no circuito.

Exemplo :
Esquema de um sistema de aquecimento
de dois tubos com válvulas termóstaticas
não reguláveis no qual o caudal é distribuido
até um alto valor constante, dependendo da
necessidade calorífica, sem que a pressão
diferencial do sistema exceda um dado
valor máximo.
Esta combinação de limitação de volume e
pressão diferencial é possível através da
instalação de uma válvula balanceadora no
tubo de ida e de um regulador de pressão
diferencial no tubo de retorno.
Aqui, os valores pré-regulados das válvulas
balanceadora e do regulador de pressão
diferencial para o ponto óptimo de projecto
resultam da fase de planeamento e o
equilíbrio hidráulico é estabelecido automaticamente.
O regulador de pressão diferencial
combinado com a válvula balanceadora,
tomará conta da limitação, com o caudal a
aumentar (válvulas termóstaticas abertas) e
a pressão diferencial a aumentar (válvulas
termóstaticas fechadas).

Exemplo :
Esquema de um sistema de arrefecimento
no qual o caudal em direcção aos “chillers”
deve permanecer constante e independente
das necessidades nas outras secções do
sistema (limitação de caudais).
Para tais instalações, a distribuição de
caudal para o circuito resulta de programas
de cálculo. Os valores podem ser regulados
directamente nos reguladores de caudal.
No caso de uma procura variável, o
regulador de caudal automático garante
uma adaptação automática do caudal aos
valores pré-regulados para o circuito.
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Exemplos em
sistemas de tecto radiante e arrefecido

termóstato
ambiente

arrefecimento

2 Sistema de aquecimento /
arrefecimento de dois tubos
Se um sistema de dois tubos for também
utilizado para aquecimento, os seguintes
produtos podem ser utilizados:
– Válvula “Cocon 2TZ” com actuador
eléctrico
– Controlador de condensação
– Válvula balanceadora
– Regulador de pressão diferencial
Aqui toma lugar uma alteração central do
tubo de alimentação e do tubo de retorno,
de aquecimento para arrefecimento e
vice-versa.
Durante a operação de arrefecimento, no
caso do aumento de temperatura da sala,
a válvula “Cocon 2TZ” é aberta através de
um sinal recebido do termóstato instalado
na divisão. Durante a operação de
aquecimento a válvula “Cocon 2TZ” é
fechada através de um sinal recebido do
termóstato instalado na divisão, levando a
um aumento na temperatura.

1

termóstato
ambiente com
comutador

t

arrefecimento /
aquecimento

comando central
de comutação

2
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1 Sistema de arrefecimento
de dois tubos
O método mais simples para reduzir a
temperatura de uma divisão através do uso
de um sistema de tecto arrefecido é aqui
ilustrado por um sistema de dois tubos.
Para este efeito a Oventrop oferece os
seguintes produtos:
– A válvula pré-regulável “Cocon QTZ”,
é instalada no tubo de retorno do tubo
arrefecido para a regulação do caudal de
água arrefecida
– Um actuador eléctrico, é montado na
válvula e recebe sinais de controlo do
termóstato ambiente montado na divisão
a arrefecer/aquecer
– Uma válvula de esfera é instalada no
tubo de ida do tecto arrefecido para
cortar o caudal de água arrefecida. Um
controlador de condensação é instalado
no tubo de ida e que corta o caudal em
caso de haver condensação na tubagem.

Exemplos em
sistemas de tecto radiante e arrefecido

termóstato
ambiente
, LON ®

2 Sistemas de aquecimento /
arrefecimento de 4 tubos
Um sistema de 4 tubos é utilizado, se as
ligações ao tecto arrefecido e aquecido são
separadas (ida) e o fluido é alimentado de
volta ao cooler e à fonte de calor também
em tubos separados.
O caudal de água quente/fria é ajustado
pela válvulas reguladoras “Cocon QTZ”,
montadas com um actuador electrotérmico,
instaladas no tubo de retorno. Uma válvula
de corte “Series AZ”, com um kv alto e um
actuador electrotérmico é montada em
cada tubo de alimentação, será fechada
em combinação com a válvula de retorno
quando o tecto arrefecido/aquecido muda
entre o modo de arrefecimento e aquecimento.
Para evitar condensação, um controlador
de condensação fecha as válvulas de
retorno da água arrefecida através do
actuador.

aquecimento

arrefecimento

t

1 Sistema de aquecimento /
arrefecimento de três tubos
Um sistema de três tubos é usado se o
fluido para a operação de arrefecimento e
o fluido para a operação de aquecimento
forem transportados em tubos de ida
separados, e depois forem juntos no
mesmo tubo em direcção ao cooler ou
fonte de calor.
Durante a operação de arrefecimento, o
actuador “Uni EIB” que é controlado pelo
sistema EIB garante juntamente com a
válvula “Series P” a alimentação do tecto
radiante ou aquecido. A entrada binária do
actuador “Uni EBI” permite a ligação de
um controlador de condensação e/ou um
contacto de janela. A alimentação do fluido
de aquecimento é controlada da mesma
maneira. O caudal mássico é regulado
através do uso de um detentor de radiador
comum “Combi 3”, permitindo também o
enchimento e o vazamento.

1

aquecimento

arrefecimento

termóstato
ambiente

2
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Exemplos de instalação em sistemas de arrefecimento
Tectos arrefecidos estão em expansão no
sector de arrefecimento para escritórios.
Com as devidas considerações, estes
sistemas podem também ser usados para
aquecimento.
A escolha correcta do sistema hidráulico
mais apropriado é de grande importância.
A Oventrop é capaz de oferecer produtos
necessários para o correcto cálculo de
sistemas hidráulicos para estas aplicações,
incluindo reguladores, actuadores, e
válvulas reguladoras “Cocon 2TZ” e
“Cocon QTZ” . Estas válvulas têm a
facilidade de regulação e medição de
caudal, para permitir um rápido balanceamento hidráulico do sistema. As válvulas
também têm integrado, sistemas de corte,
enchimento e vazamento.
Uma vasta gama de actuadores está
disponível para permitir o controlo mais
apropriado da válvula, qualquer que seja
a sua aplicação. Para um controlo
proporcional, a válvula trabalha com uma
linha característica linear.
Exemplos práticos:
1 Válvula reguladora Oventrop,
“Cocon QTZ”, com actuador instalado num
tecto arrefecido
2 Regulação de uma válvula reguladora
“Cocon 2TZ”, através do uso do medidor
de caudal “OV-DMC 2”

1

2
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Exemplos de instalação em unidades ventilo-convectores
1 Ventilo-convector suspenso, com duas
válvulas reguladoras de 4 vias “Cocon 4TR”,
para os circuitos de aquecimento e
arrefecimento, com actuadores electrotérmicos
2 Vista detalhada do ventilo-convector
suspenso, com duas válvulas reguladoras
de 4 vias “Cocon 4TR”, e actuadores
electromecânicos (proporcional 0 – 10 V)
3 Ventilo-convector vertical com uma
válvula reguladora de quatro vias
“Cocon 4TR”, e um actuador electrotérmico.
4 Válvula reguladora de quatro vias
“Cocon 4TR” com actuadores
– Actuador electrotérmico (on / off)
– Actuador proporcional electromecânico
– Sistema actuador electromecânico
EIB ou LON ®
5 Válvula reguladora de quatro vias
“Cocon 4TR” com o medidor de caudal
“OV-DMC 2”. O caudal pode ser lido
directamente no aparelho.

1

2

3

4

5
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Válvulas para balanceamento hidráulico “Hycocon”
A série “Hycocon” da Oventrop, fabricada
em latão DZR, consiste em válvulas compactas, pequenas para o uso em sistemas
PN 16 de aquecimento, arrefecimento, e ar
condicionado entre –10 ºC e +120 ºC.
A série Hycocon consiste nos seguintes
componentes:
“Hycocon VTZ”: Válvula balanceadora
“Hycocon ATZ”: Válvula de corte
“Hycocon ETZ”: Válvula reguladora
com encaixe AV 6 para
termóstatos ou actuadores
“Hycocon HTZ”: Válvula reguladora,
com encaixe especial
para caudais elevados,
termóstatos e actuadores
“Hycocon DTZ”: Regulador de Pressão
diferencial
Encaixe roscado M 30 x 1.5
As válvulas dos tamanhos DN 15, DN 20,
DN 25, DN 32 e DN 40 estão disponíveis e
podem ser fornecidas com ligação roscada
fêmea ou macho. A instalação pode ser
feita, tanto no tubo de ida como no de
retorno.
As válvulas “Hycocon VTZ” e “Hycocon ATZ”
são fornecidas com caixa de isolamento
(adequada até 80 ºC). A nova inserção de
válvula das válvulas “Hycocon” permitem a
substituição dos manípulos, ou do castelo
de isolamento, assim como a regulação e
regulação de pressão diferencial sem drenar
o sistema (DN 15, DN 20, DN 25, com a
ajuda do “Demo-Bloc”). Combinadas com
um termóstato, controlador de temperatura,
actuador electrotérmico ou electromecânico,
as válvulas “Hycocon ETZ/HTZ” podem
ser usadas como válvulas reguladoras
dinâmicas. Quando montada com um
actuador electromecânico EIB ou LON ®,
poderá inclusive ser usada como uma
válvula reguladora inteligente.
Com estas possibilidades de conexão
universais, a Oventrop oferece uma solução
prática e eficaz para qualquer tipo de
balanceamento manual ou automático na
indústria de construção.

1

2

4
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3

1 “Hycocon HTZ” com castelos
– Válvula balanceadora
– Regulador de Pressão diferencial
– Válvula corte
2 “Hycocon HTZ” com termóstato e
actuador electromecânico ou electrotérmico
3 Ilustração de um sistema.
Válvula de corte “Hycocon ATZ” e válvula
balanceadora “Hycocon VTZ” num ramal de
aquecimento
4 “Hycocon VPZ” e “Hycocon APZ”, ambas
as tomadas com casquilhos de pressão.
Para a ligação directa de tubos de cobre de
acordo com a EN 1057 ou tubos de aço
inoxidável.

Válvula balanceadora “Hycocon VTZ”
As válvulas balanceadoras “Hycocon VTZ”
da Oventrop são instaladas em sistemas
de aquecimento central a água quente e
sistemas de arrefecimento e servem para
atingir um equilíbrio hidráulico entre os
varios circuitos do sistema.
O balanceamento exacto é alcançado
devido a uma pré-regulação infinitamente
ajustável, com posição de memória, que
poderá depois ser trancada e selada com
um selo de chumbo. Os tamanhos DN 15 a
DN 25 possuem seis graduações principais,
divididas com divisões de 1/10 (isto é, 60 ou
80 valores de pré-regulação), e as válvulas
de DN 32 a DN 40 possuem oito graduações
principais com as mesmas divisões, isto
permite–Ihes garantir uma grande precisão
com baixas tolerâncias de caudal.
A instalação poder ser feita tanto no tubo
de ida como no de retorno.
Vantagens:
– Fornecida com caixa de isolamento
(adequada até 80 °C)
– Todas as funções numa só localização,
o que permite uma fácil montagem e
utilização
– Uma única válvula para 5 funções:
Pré-regulação
Medição
Corte
Enchimento
Drenagem
– Fornecida com tomadas de pressão e
válvula de drenagem (técnica de medição
“eco”)
– Possibilidade de enchimento e drenagem
através do acoplamento de um acessório
separado, numa das tomadas de pressão
– Pré-regulação infinitamente ajustável,
medição exacta de perdas de pressão e
caudal através das tomadas de pressão
– Ligação roscada segundo EN 10226
(BS 21), indicada para ligações de compressão Oventrop (anel de aperto) para
tubos de cobre com diâmetro máximo de
22 mm, assim como tubos compósitos
“Copipe” de 14 e 16 mm
Modelos disponíveis: ambas as portas com
rosca fêmea ou macho.
Dimensões e capacidades de caudal:
DN 15 kvs = 1.7
DN 20 kvs = 2.7
DN 25 kvs = 3.6
DN 32 kvs = 6.8
DN 40 kvs = 10.0

1
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1 Válvula balanceadora “Hycocon VTZ”
Modelo: Ambas as portas com ligação
roscada fêmea, segundo EN 10226 (BS 21)
Prémios:
ISH Frankfurt
“Design Plus”
Design Award Switzerland
International Forum
Design Hanover
iF design award

2

Nominated for the Design Award
of the Federal Republic of Germany
2 Válvula balanceadora “Hycocon VTZ” combinada com medidor de caudal “OV-DMC 2”
3 Pré-regulação
Escala de regulação fina
4 Tomadas de pressão para usar com o
medidor de caudal “OV-DMC 2”
4
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Válvula balanceadora “Hydrocontrol”

Leitura directa da posição de pré-regulação
Utilização de O-ring duplo para
uma utilização sem manutenção
Rosca de acordo
com a EN e a BS 21

•
•

Corpo em bronze (Rg 5)
Haste e obturador em
latão com tratamento contra
deszincagem (DZR*)

•

•
•

•

Arranjo das tomadas
de pressão patenteado

•
•

Tomadas de pressão,
e válvula de esfera de enchimento
e drenagem com selagem O-ring
(técnica de medição “clássica”)
* DZR = latão resistente à deszincagem

1

Leitura directa da posição de pré-regulação
Utilização de O-ring
duplo para uma utilização
sem manutenção

• •

Corpo em ferro fundido
(EN-GJL-250)

•

Haste em latão (DZR*)
e obturador em bronze (Rg5)

•
•

Arranjo das tomadas
de pressão patenteados
Tomadas de pressão com
selagem O-ring (técnica
de medição “clássica”)
Flanges de acordos com
as normas DIN e BS 4504
* DZR = latão resistente à deszincagem

2
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•

•

Com os seus sistemas de balanceamento, a
Oventrop oferece aos instaladores todas as
válvulas e combinações necessárias para
alcançar o equilíbrio hidráulico de sistemas
de aquecimento e/ou arrefecimento. Os produtos podem ser entregues separadamente,
ou como um sistema. Deste modo, as válvulas apropriadas ou combinações de válvulas
estão disponíveis para qualquer aplicação.
As válvulas balanceadoras de bronze
“Hydrocontrol VTR”/“Hydrocontrol VFC”
são instaladas em sistemas de aquecimento
central a água quente (“Hydrocontrol VTR”:
PN 25/150 °C, com casquilho de pressão:
máx 120°C, “Hydrocontrol VFC”: PN 16/150°C)
e em sistemas de arrefecimento, de forma
a garantir um equilíbrio hidráulico entre os
vários circuitos do sistema. As válvulas
balanceadoras de bronze “Hydrocontrol
VFR”, são também indicadas para água
salgada fria (max 38 °C) e água potável.
O caudal ou perdas de pressão calculados,
podem ser pré-reguladas para cada circuito
individualmente, garantindo assim um
equilibrio hidráulico facilmente alcançável.
Podem ser instaladas, tanto no tubo de ida
como no de retorno.
Vantagens:
– Todas as funções numa só localização, o
que permite uma fácil montagem e utilização
– Apenas uma válvula para 5 funções:
• Pré-regulação
• Medição
• Corte
• Enchimento
• Drenagem
– Baixas perdas de pressão (padrão oblíquo)
– Infinitas posições de pré-regulação,
medição exacta das perdas de pressão e
do caudal, através das tomadas de
pressão (técnica de medição “clássica”)
– Rosca da válvula “Hydrocontrol VTR”
obedece à norma EN 10226 (BS 21),
indicada para ligações de compressão
Oventrop (anel de aperto) para tubos de
cobre com diâmetro máximo de 22 mm
– As válvulas “Hydocontrol VFN”, “Hydrocontrol VFR” e “Hydrocontrol FR” estão
disponíveis com flanges, os diâmetros
obedecem à norma DIN EN 1092-2
(BS 4504), e os comprimentos à norma
DIN EN 558-1 (BS 7350), série básica 1
– Ligações com ranhura para acoplar
válvulas “Hydrocontrol VGC” a sistemas
Victaulic e Grinnell
– Válvula de esfera para enchimento e
drenagem, com stop interno e tomadas
de pressão com O-ring entre o corpo da
válvula e tomadas de pressão (não são
requeridos mais vedantes)
– Um canal de medição patenteado, que
vai desde a haste até às tomadas de
pressão, garante a melhor exactidão
possível entre a pressão diferencial
medida nas tomadas de pressão e a
pressão diferencial real da válvula.
1 Seccionamento de uma válvula
balanceadora “Hydrocontrol VTR”
Prémios:
International Design Award
Baden-Wurttemberg
Good Design Award Jápan

•

International Forum Design Hanover
Award iF
2 Seccionamento de uma válvula
balanceadora “Hydrocontrol VFC”
Prémios:
Pragotherm Prague
Diploma for the best exhibit

Válvulas balanceadoras
“Hydrocontrol AFC”, “Hydrocontrol VPR”, “Hydrocontrol VTR”,
“Hydrocontrol VFC”, “Hydrocontrol VFN”,
“Hydrocontrol VFR”, e “Hydrocontrol VGC”

1

2

3

4

5

6
No tubo de ida
Válvula
balanceadora com
pré-regulação

No tubo de retorno
Válvula de corte
sem pré-regulação

7

1 Válvula balanceadora “Hydrocontrol VTR”,
ambas as portas com ligações roscadas
fêmea respeitando as normas EN 10226 e
BS 21, tamanhos entre DN 10 – DN 65
Existe igualmente a versão com rosca macho
e porca colar, tamanhos entre DN 10–DN 50
ou ambas as portas com casquilho de
pressão, tamanhos DN 15 – DN 50. Obedece
às normas BS 7350 e BS 5154. O corpo e o
castelo são fabricados em bronze Rg 5, o
obturador com vedante PTFE, a haste e o
obturador em latão resistente à deszincagem.
Os tamanhos de DN 15 a DN 32 têm
aprovação DVGW, SVGW, e WRAS.
As válvulas “Hydrocontrol VTR”, podem ser
montadas quer no tubo de ida quer no de retorno. Podem ser facilmente identificadas, através do uso de um anel colorido substituível.
2 Possíveis ligações para o modelo
“Hydrocontrol VTR” com ambas as portas
de rosca macho:
– Pontas para soldar
– Pontas com rosca macho
– Pontas com rosca fêmea
– Peças de ligação para qualquer tipo de
tubagem
3 Válvula balanceadora “Hydrocontrol VPR”,
ambas as portas com ligações de casquilho
de pressão. Para a ligação directa de tubos
de cobre de acordo com a EN 1057 ou
tubos de aço inoxidável.
4 Válvulas balanceadoras “Hydrocontrol
VFC” PN 16, ambas as portas flangeadas,
disponíveis de DN 20 a DN 400. O corpo é
fabricado em ferro fundido EN-GJL-250 DIN
EN 1561, obturador incorpora um vedante
PTFE, o castelo em bronze (nos tamanhos
DN 200 – DN 400 em ferro fundido nodular),
a haste e o obturador em latão resistente à
deszincagem (nos tamanhos DN 65 e
superiores o obturador é de bronze).
As flanges estão de acordo com as normas
DIN EN 1092-2. Os comprimentos respeitam
as normas DIN EN 558-1 série básica 1 e
BS 7350. Também disponível com furos
circulares segundo a norma ANSI-Class 150.
5 Válvulas balanceadoras “Hydrocontrol
VFR” – PN 16 / “Hydrocontrol VFN” – PN 25
– Válvula balanceadora “Hydrocontrol VFR”
– PN 16. Ambas as portas flangeadas,
tamanhos disponíveis DN 50–DN 200. O
corpo, o castelo e o obturador são fabricados em bronze, a haste em aço inoxidável.
As dimensões das flanges são idênticas
às da válvula “Hydrocontrol VFC”.
As flanges estão de acordo com as
normas DIN EN 1092-2.
Os comprimentos respeitam as normas
DIN EN 558-1, série básica 1 e BS 4504
– Válvula balanceadora “Hydrocontrol VFN”
– PN 25. Ambas as portas flangeadas,
tamanhos disponíveis DN 65–DN 300. O
corpo é fabricado em ferro fundido nodular
EN-GJS-500. As flanges estão de acordo
com as normas DIN EN 1092-2.
Os comprimentos respeitam as normas
DIN EN 558-1, série básica 1 e BS 4504.
6 “Hydrocontrol AFC”
tamanhos DN 65 – DN 150
7 Válvula balanceadora “Hydrocontrol VGC”.
Ambas as portas com ligações ranhuradas
(“Groove connection”) para acoplamentos,
tamanhos disponíveis DN 65 – DN 300.
Indicados para ligar aos sistemas Victaulic e
Grinell. O corpo é fabricado em ferro fundido
EN-GJL-250 DIN EN-1561, o castelo (DN 200–
DN 300 construídos em ferro fundido nodular)
e o obturador são fabricados em bronze, a
haste em latão resistente à deszincagem.
O obturador incorpora um vedante PTFE.
8 Válvulas montadas na tubagem de ida e
de retorno. A válvula no tubo de retorno tem
as mesmas funções de uma válvula
balanceadora “Hydrocontrol VTR”, excepto
a possibilidade de pré-regulação.
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Reguladores de Pressão diferencial
“Hycocon DTZ”, “Hydromat DTR” e “Hydromat DFC”
1 Regulador de pressão diferencial
“Hycocon DTZ”
O regulador de pressão diferencial é um regulador proporcional que trabalha sem energia
auxiliar. Foi projectado para o uso em sistemas
de aquecimento e arrefecimento. A sua função
é manter uma pressão diferencial constante
dentro de um intervalo proporcional.
O valor nominal é infinitamente ajustável entre
50 mbar e 300 mbar ou 250 mbar e 600 mbar.
PN 16, 120 °C
Vantagens
– Suporta caudais elevados
– Valor nominal pode ser trancado
– Leitura fácil do valor nominal em qualquer
altura
– Instalação no retorno
– Com corte
– Fornecido com válvula de drenagem
– Enchimento e drenagem fácil, através
do aparafusamento de um acessório
separado numa das tomadas de pressão
(possibilidade de ligar tubo flexível)
– Obturador trabalha livre de pressão
– Todas as funções numa só localização
– Ligação roscada segundo EN 10226 (BS 21),
indicada para ligações de compressão Oventrop (anel de aperto) para tubos de cobre com
diâmetro máximo de 22 mm, assim como
tubos compósitos “Copipe” de 14 e 16 mm
– Rosca macho e fêmea

1

2
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2 Regulador de pressão diferencial
”Hydromat DTR”
O regulador de pressão diferencial é um regulador proporcional que trabalha sem energia
auxiliar. Foi projectado para o uso em sistemas
de aquecimento e arrefecimento de edifícios novos ou já existentes, e para regulação de pressão diferencial centralizada ou descentralizada.
A sua função é manter uma pressão diferencial
constante dentro de um intervalo proporcional.
Os tamanhos de DN 15 a DN 50 são infinitamente reguláveis entre 50 mbar e 300 mbar.
O tamanho DN 50 com regulação entre
250 mbar e 700 mbar. O ”Hydromat DFC” nos
tamanhos DN 65 a DN 100, são infinitamente
ajustáveis entre 200 mbar e 1000 mbar ou
entre 400 mbar e 1800 mbar.
Informação técnica adicional:
PN 16, –10 °C até to 120 °C
Ligações dos tamanhos DN 15 a DN 50:
– Ambas as portas com rosca fêmea de
acordo com a norma EN/BS
– Ambas as portas com rosca macho e porca
colar
Ligações dos tamanhos DN 65–DN 150:
– Ambas as portas com flange de acordo
com a norma DIN EN 1092-2, PN 16
(corresponde à norma ISO 7005-2, PN 16)
Comprimentos de acordo com a norma
DIN EN 558-1, série básica 1 (corresponde
à norma ISO 5752 série 1)
Vantagens:
– Suporta caudais elevados
– Valor nominal pode ser trancado
– Leitura fácil do valor nominal em qualquer
altura
– Instalação no retorno (DN 15 a DN 50)
– Com corte
– Fornecido com válvula de drenagem para
enchimento e drenagem
– Obturador trabalha livre de pressão
– Válvulas balanceadoras já existentes
podem ser reconvertidas em reguladores
de pressão diferencial (corpo idêntico)
– Todas as funções numa só localização
Esta válvula está protegida por patente.
Prémios:
Industrial Forum Design Hanover
Award iF
Pragotherm, Prague, Grand Prix

Reguladores de Caudal
“Hydromat QTR”, “Cocon QTZ” e “Cocon QFC”

1

Os reguladores de caudal “Hydromat QTR“ e
“Cocon QTZ“ e “Cocon QFC” são reguladores proporcionais que trabalham sem energia
auxiliar. Foram projectados para o uso em
sistemas de aquecimento e arrefecimento.
A sua função é manter o caudal constante,
dentro de um intervalo proporcional.
Informação técnica adicional:
1 “Hydromat QTR”: PN 16, até 120 °C
Ligações:
Ambas as portas com rosca fêmea de
acordo com a norma EN
Ambas as portas com a rosca macho e
porca colar
Resistente à corrosão devido ao material em
bronze; DN 15–DN 40
Vantagens:
– Intervalo de controlo entre 0,2 e 2 bar
– Suporta caudais elevados
– Instalação quer no tubo de ida, quer no de
retorno
– Com corte
– Com válvula de esfera para enchimento e
drenagem
– Obturador trabalha livre de pressão
– Leitura fácil do valor nominal em qualquer
altura
– Valores no manípulo
– Valor nominal pode ser trancado e selado
com chumbo
– Válvulas balanceadoras já existentes
podem ser reconvertidas em reguladores
de caudal (corpo idêntico)
– Todas as funções numa só localização
– Não é necessário trocar as inserções de
regulação para alterar valores nominais
Esta válvula está protegida por patente.
Prémios:
Industrial Forum Design Hannover
Award iF
Aquatherm Prague
Interclima Paris
Trophée du Design
Design Award Switzerland
2 “Cocon QTZ” e “Cocon QFC”:
PN 16, entre –10 °C e +120 °C
Gama de controlo 0,15–4 bar
Gama de controlo nominal ajustável
30–120.000 l/h
“Cocon QTZ” DN 10–DN 32
Porta de entrada: Acoplamento
Porta de saída: Rosca fêmea
A válvula de regulação pode ser equipada
com um actuador, um controlador de temperatura ou uma cabeça manual (ligação
roscada M30 x 1,5). Corpo e castelo feitos de
latão resistente à deszincagem, vedantes em
EPDM ou PTFE, haste em aço inoxidável.
“Cocon QFC” DN 40–DN 150
Ligações:
Ambas as portas flangeadas de acordo com a
norma DIN EN 1092-2; Comprimentos de acordo com a norma DIN EN 558-1, série básica 1
A válvula de regulação pode ser equipada com
um actuador. Controlo estacionário 0–10 V e
escolha livre da linha característica. O corpo é
fabricado em ferro fundido (EN-GJL-250 DIN EN1561), o castelo em bronze, vedantes em EDPM
e a haste em latão resistente à deszincagem.
Vantagens:
– Instalação quer no tubo de ida, quer no de
retorno
– Valor nominal pode ser trancado e selado
com chumbo
– Valor nominal pode ser lido mesmo com o
actuador instalado
– Valores nominais em m³/h podem ser
directamente regulados sem conversão
– Activação através do actuador
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Válvula de regulação com controlo automático de caudal
“Cocon QTZ”

1
Unidade de Regulação

p3

Unidade de Diafragma
p2
p1

Diafragma
Manga
Unidade de Valor
Nominal
Manípulo

2

Curso da Válvula [%]

100

0
max.
Caudal V [l/h]

3
30

1 A válvula reguladora Oventrop “Cocon
QTZ” é uma combinação de válvulas que
consiste num regulador automático de
caudal (valor nominal ajustável manualmente) e numa válvula reguladora.
A válvula reguladora pode ser equipada
com um actuador, controlador de temperatura ou com uma cabeça manual (roscado
M 30 x 1,5).
Esta válvula é utilizada para efectuar balanceamento hidráulico e controlo de temperatura em aplicações ou secções de sistemas
em tectos arrefecidos, ventilo-convectores
(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 15 até DN 32
– Com ou sem tomadas de pressão
– Porta de entrada: acoplamentos
Porta de saída: Rosca fêmea
Porta de entrada e saída: Rosca Macho
2 O caudal desejado é regulado no manípulo. 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 (baixa carga), 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, que mantém a
pressão diferencial “p2”–“p3” constante.
3 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.
Vantagens:
– Autoridade da válvula alta (a=1), constante
– Dimensões reduzidas
– Mesmo com o actuador colocado, os
valores nominais desejados podem ser
regulados e controlados com a ajuda do
manípulo, que é de fácil acesso
– Mesmo com o actuador instalado, o valor
nominal regulado pode ser lido
– Leitura fácil do valor nominal em qualquer
posição de instalação
– Os valores nominais podem ser lidos em
l/h, sem necessidade de conversão. Os
intervalos de valores nominais da válvula
estão gravados no manípulo, numa
posição proeminente
– O anel de segurança pode ser selado
com chumbo, de forma a evitar utilizações não autorizadas de regulação.
– 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

Válvula de regulação
“Cocon 2TZ”
1 Válvula reguladora “Cocon 2TZ”
para tectos radiantes e arrefecidas
(ilustração com a técnica de medição “clássica”)
O caudal calculado para uma dada pressão
diferencial é regulado na válvula reguladora
“Cocon 2TZ”. Mais, serve para regular a temperatura ambiente com a ajuda de um actuador electrotérmico ou electromecânico, através de uma linha caracteristica linear adaptada (não para kvs = 1,8 e 4,5).
A válvula pode ser instalada em sistemas de
aquecimento e arrefecimento e é especialmente adequada para o tubo de retorno em instalações de módulos de tecto arrefecido O caudal
é determinado através da medição da pressão
diferencial nas tomadas de medição integradas,
utilizando o medidor de caudal “OV-DMC 2”.
O caudal a regular pode ser medido com o
“OV-DMC 2”. Para proceder ao balanceamento hidráulico, um desvio de caudal pode
ser imediatamente reajustado através da
modificação da posição do parafuso de ajuste.
Quando se ajusta o parafuso de regulação, o
caudal a regular pode ser medido com o medidor de caudal, se este estiver ligado às tomadas
de pressão da válvula reguladora “Cocon 2TZ”.
Para cortar, o parafuso de regulação pode ser
totalmente apertado. Quando desaparafusado,
o valor da pré-regulação será restaurado.
Estão disponíveis 4 modelos diferentes da
válvula reguladora “Cocon 2TZ”:
tamanho 1/2", kvvalue = 0,45
tamanho 1/2", kvvalue = 1,0
tamanho 1/2", kvvalue = 1,8
tamanho 3/4", kvvalue = 4,5
Informação Geral:
De forma a garantir uma eficiência funcional
permanente dos componentes de regulação
e de controlo, assim como uma permanente
disponibilidade de todo o sistema de arrefecimento, medidas preparatórias deverão ser
tomadas para protecção do sistema.
Por um lado, estas medidas estão relacionadas com a possibilidade de estragos
causados pela corrosão, especialmente em
instalações com componentes fabricados
com os mais variados materiais (cobre,aço
e plástico), por outro lado a escolha e regulação dos parâmetros de controlo, por exemplo, evitando perdas de energia em sistemas
combinados de arrefecimento e aquecimento.

1

Caudal [kg/h]

Com a válvula toda aberta,
perda de carga 욼p = 100 mbar
1450
1400
1350
1300
1250
1200
k vs

1150

.5
=4

1100
1050
1000
950
900
850
800
750

3

700
650

3 Válvula reguladora “Cocon 2TZ”
para tectos radiantes e arrefecidas
(ilustração com a técnica de medição “eco”)
Devido à ligação roscada M 30 x 1,5, a
válvula pode ser usada em combinação com:
– Actuadores electrotérmicos da Oventrop,
com dois pontos de controlo (on/off)
– Actuadores electrotérmicos da Oventrop
(0–10 V)
– Actuadores electromecânicos da
Oventrop, como proporcional (0–10 V) ou
com 3 pontos de controlo
– Actuadores electromecânicos EIB ou LON ®
da Oventrop
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2 Caudal dependendo do curso do pistão da
válvula
O gráfico mostra a linha linear característica
das válvulas reguladoras “Cocon 2TZ”
tamanho 1/2", kvs = 0.45, 1.0 e 1.8 e
tamanho 3/4", kvs = 4.5.

100

Curso do Pistão [%]

4 Aparelho de medição para uma rápida
regulação das válvulas “Cocon 2TZ”,
através da técnica de medição “eco”.
2
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Válvula de regulação de 4 portas “Cocon 4TR”

1

A válvula reguladora “Cocon 4TR“ de 4 vias
foi especialmente construída para sistemas
de aquecimento e arrefecimento, e também
para a regulação de ventilo-convectores,
quer suspensos quer verticais. Com a ajuda
de actuadores, a válvula controla a temperatura ambiente, mudando para isso os
caudais nos diversos terminais (aplicações
como por ex: instalações de ventilo-convectores, módulos de tecto arrefecidos
ou convectores). O caudal volúmico nos
circuitos de distribuição permanece quase
constante).
A regulação dos caudais volúmicos é
efectuada através do uso da pré-regulação
lateral integrada, infinitamente ajustável. O
caudal pode ser directamente lido no medidor de caudal, “OV-DMC 2“, quando este
se conecta às duas tomadas de pressão.
A unidade terminal pode ser isolada, e o
sistema drenado, enchido, sangrado ou
lavado com a ajuda de um acessório
opcional (disponível separadamente).
A válvula reguladora “Cocon 4TR“ de 4 vias,
tem um corpo de bronze e vedantes EPDM
ou PTFE. O castelo é fabricado em latão
resistente à deszincagem, e a haste em aço
inoxidável vem equipada com um duplo
O-ring.
A grande vantagem desta válvula é que
vários componentes individuais podem ser
combinados num só grupo.
Mais vantagens:
– Regulação exacta dos caudais volúmicos
– Medição da pressão diferencial e da temperatura
– Corte e descarga da unidade terminal
– Enchimento, drenagem e sangramento.
Para controlo do caudal/bypass, a válvula
com ligação roscada M 30 x 1,5 pode ser
equipada com actuadores electrotérmicos
ou electromecânicos.
A válvula reguladora “Cocon 4TR“ de 4 vias
está disponível com 3 diferentes tipos de
valores Kv:
– 0,45
– 1,0
– 1,8
O modelo paralelo permite poupar espaco,
quando se instalam duas destas válvulas
“Cocon 4TR” em paralelo.
A distância mínima de duas válvulas
“Cocon 4TR“ instaladas em paralelo deverá
ser de pelo menos 40 mm.
Dados técnicos:
Pressão máxima de trabalho: 10 bar
Intervalo de temperatura de trabalho:
–10 °C a +120 °C
Pressão diferencial máxima: 1 bar
Fluídos: água, misturas de água com etileno
e glicol e misturas de água com propileno e
glicol (máx 50 %)
Valor de ph 6,5 a 100
1 Válvula reguladora “Cocon 4TR“ de 4
vias, com técnica de medição “clássica”,
rosca macho G 1/2 com anéis de aperto de
15 mm, ambas as portas com tomadas de
pressão e actuador electrotérmico.
2 Válvula reguladora “Cocon 4TR“ de 4
vias, com técnica de medição “eco”, ambas
as portas com tomadas de pressão e válvulas de drenagem, rosca macho G 3/4 para
ligação de tubo universal.
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Válvulas de 3 vias “Tri-D”, “Tri-D plus” e “Tri-M”
Válvula de 4 vias “Tri-M plus”
Válvula de regulação com função de fecho invertida

1

2
t

Válvula
reguladora
com função de
fecho invertida

t

3

4

5

6

1 Válvula desviadora de três vias “Tri-D”,
DN 15 em latão, com roscado M 30 x 1,5
para ser usada em sistemas de aquecimento e arrefecimento, Ligação rosca macho
“Euro” 3 x 3/4" para diferentes tubos:
– Pontas roscadas
– Pontas para soldadura
– Pontas plug-in
– Casquilho de pressão para tubos de
cobre, de plástico e tubos compósitos.
A válvula deverá ser instalada no tubo de retorno de tectos arrefecidos para regular a temperatura do caudal consoante a temperatura
de condensação ambiente. Adaptação da temperatura de caudal do tecto arrefecido sem ter
que interromper a operação de arrefecimento.
A instalação de um sensor de temperatura
no tubo de ida, assim como um sensor para
detectar a humidade ambiente são requeridos.
2 Válvula desviadora de 3 vias “Tri D-Plus”
com esquadria em T, DN 15 com ligação
roscada M 30 x 1,5 para termóstatos e actuadores. Ligação rosca macho 4 x 3/4" para
diferentes pontas de tubo e anéis de aperto.
Aplicações:
– Tectos arrefecidos
– Ventilo-convectores
– Sistemas de aquecimento
– Para distribuição de caudal com opção
adicional de controlo da temperatura
ambiente, ou ponto de condensação.
3 Válvula desviadora de três vias “Tri-D” em
bronze Válvula misturadora de 3 vias “Tri-M”
em bronze. Válvulas com vedante, disponíveis
nos seguintes tamanhos, DN 20, DN 25, DN 40,
com ligações roscadas M 30 x 1,5 para termóstatos ou radiadores. Estas válvulas são
utilizadas em sistemas de aquecimento ou
arrefecimento, nos quais os caudais têm de
ser desviados, misturados, ou alterados. São
usualmente usadas para carga de unidades de
armazenamento (ex. depósitos), ou em sistemas de aquecimento com duas fontes de calor.
4 Ilustração de um sistema
Válvula desviadora de 3 vias num sistema
de tecto arrefecido, por ex. com actuador
electromecânico e sensor de temperatura
no tubo de ida.
5 Válvula misturadora de 4 vias “Tri-M Plus”
em latão. Válvula reguladora para sistemas
de arrefecimento e aquecimento, assim como
para ventilo-convectores, quer verticais, quer
suspensos.
Válvula DN 15 com ligação roscada M 30 x
1,5 para termóstatos e actuadores. Rosca
de ligação macho com vedante 4 x 1/2".
Informação técnica:
Pressão de trabalho máxima: 10 bar
Pressão diferencial máxima: 1 bar
Intervalo de temperaturas de funcionamento:
–10 °C a +120 °C
Valores de Kvs: 0,45/1,0/1,8
6 “Series KT”
Válvulas para regular ventilo-convectores
e aplicações de convectores induzidos. As
válvulas de radiador termóstaticas Oventrop
para usar em circuitos de arrefecimento são
reguladores proporcionais que trabalham
sem energia auxiliar. A temperatura ambiente é regulada através da variação do caudal
de água fria. A válvula abre com o aumento
de temperatura no sensor.
Válvulas direitas e com ângulo: DN 15 a DN 25.
7 Termóstatos
Os termóstatos com controlo remoto “Uni FH”
ou o controlo remoto Oventrop com um
sensor remoto adicional (ver ilustração de
sistema, ilustração 7 e 8) são usados como
reguladores.
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Actuadores,
Termóstatos ambiente
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1 Actuadores electrotérmicos
com 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:
– Fechado com corrente de 230 V
– Aberto com corrente de 230 V
– Fechado com corrente de 24 V
– Aberto com corrente de 24 V
– Fechado com corrente de 230 V
com interruptor auxiliar
– 0 –10 V
2 Actuadores electromecânicos
com ligação roscada M 30 x 1,5 para
controlo de temperatura ambiente
combinado com controlo de 3 pontos ou
controlo proporcional (0 –10 V). Poderá ser
instalado em sistemas de tecto radiante e
aquecido, assim como aplicações de
convectores induzidos.
Modelos:
– 24 V, actuador proporcional (0 –10 V),
com função anti-bloqueio
– 230 V, actuador de três pontos,
sem função anti-bloqueio
– 24 V, actuador de três pontos,
sem função anti-bloqueio
– 230 V, actuador de dois pontos
sem função anti-bloqueio
3 Termóstato ambiente
230 V com controlo de ventilação
4 Termóstato ambiente
24 V/230 V, digital com controlo de
ventilação
5 Actuadores electromecânicos,
com ligações roscadas M 30 x 1,5.
Vêm equipados com sistema EIB e LON ®.
Estes actuadores electromecânicos são
indicados para uma ligação directa aos
sistemas de controlo EIB (European
Installation Bus) e às redes LONWORKS®.
O consumo de energia é extremamente
baixo, de forma a não ser necessário uma
fonte de energia auxiliar.
6 Crono-termóstato ambiente 230 V e
Termóstato ambiente 230 V e 24 V.
Controlo da temperatura ambiente e
programação de horários de funcionamento
através do uso do Crono-termóstato, ou
através do uso do termóstato ambiente
(com um interruptor temporal externo)
em combinação com os actuadores
electrotérmicos.
7 Termóstato ambiente electrónico de 24 V.
É necessário quando combinado com
actuador electromecânico, ou proporcional,
para um controlo de temperatura ambiente
individual. Com um regulador analógico
0 –10 V para aquecimento e outro para
arrefecimento assim como zona neutra
ajustável (0.5 – 7.5 K).
8 Controlo de condensação de 24 V.
É necessário em combinação com o
termóstato ambiente para proteger os
tectos arrefecidos da condensação.

Estações de medição

1

Perda de carga 욼p = [mbar]

Perda de carga 욼p = [Pascal]

Tamanho DN

2

Caudal qm [kg/h]

Exemplo de selecção
Pretende-se: O caudal num orifício calibrado
Dados:
Perda de carga nos orifícios
calibrados = 100 mbar
DN 25
Solução:
Caudal = 2750 kg/h
(valor retirado do catálogo
dos orifícios calibrados em
bronze)

Medição dos valores de caudal e da
regulação hidráulica de partes do sistema,
pode também ser efectuada com a ajuda
de estações de medição. Estas são
normalmente instaladas no sentido do
caudal, à frente das válvulas “Hycocon”,
“Hydrocontrol” ou “Hydromat”.
Ao contrário da técnica de medição da
válvulas balanceadoras (“Hydrocontrol”),
as diferenças de pressão para o registo
dos caudais são medidas em secções
transversais sem alteração de caudal.
As estações de medição usam as mesmas
tomadas de medição das válvulas
“Hydrocontrol”.
Ao usar o medidor de caudal da Oventrop,
“OV-DMC 2”, que já tem as linhas
características das estações de medição
previamente memorizadas, é possível a
indicação simultânea dos valores do caudal
no mostrador quando se modifica a secção
de avanço da válvula.
Os valores dos caudais das estações
de medição Oventrop a uma pressão
diferencial de 1 bar, estão indicados na
página 13.
1 Conjunto de balanceamento
“Hydroset” PN 25
Válvula balanceadora com estação de
medição em bronze.
Tamanhos: DN 15 – DN 50
2 “Hydrocontrol MTR” PN 25
Válvula balanceadora com estação de
medição integrada (técnica de medição
“clássica”) para o balanceamento de
sistemas de aquecimento e arrefecimento,
com pré-regulação. Rápida regulação da
válvula. Indicação de caudal directo e
estacionário durante a regulação. Tomadas
de pressão e manípulo no mesmo nível.
Tamanhos: DN 65 – DN 1000
3 Estações de medição em aço inox ou
ferro fundido para instalar entre flanges.
Tamanhos DN 65 – DN 1000
4 Conjunto de balanceamento “Hydroset F”
Válvula balanceadora com estação de
medição.
5 Válvulas borboleta.
Com estação de medição para instalação
entre flanges.
Tamanhos DN 32 – DN 400
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Serviços

1

A Oventrop apoia os seus parceiros, no
que diz respeito a planeamento, conclusão
e regulação de sistemas hidráulicos.
Material informativo actualizado, tais como
catálogos, folhas de informação técnica,
ilustrações de sistemas, panfletos a cores
assim como também CDs, réguas de
cálculo e software estão disponíveis.
1 Para além da informação geral sobre os
produtos Oventrop para balanceamento
hidráulico, o CD da Oventrop possui,
informação técnica, ilustrações de
válvulas, etc.
2 As réguas de cálculo Oventrop, para um
dimensionamento rápido das válvulas
balanceadoras, pressão diferencial e
regulações de caudal para o balanceamento
hidráulico.
3 Régua de cálculo Oventrop/Wilo para um
rápido cálculo de sistemas hidráulicos.
4 Morada na internet www.oventrop.de
com programas de cálculo OVplan ou
OVselect.

Sujeito a modificações técnicas sem aviso
prévio.

3

OVENTROP GmbH & Co. KG
Paul-Oventrop-Straße 1
D-59939 Olsberg
Alemanha
Telefone +49 (0) 29 62 82-0
Telefax +49 (0) 29 62 82-450
E-Mail
mail@oventrop.de
Internet www.oventrop.com
Para uma visualização da nossa presença
global, visite www.oventrop.de
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Product range 3
R 132-14/30/5.2012/Ro

Informação adicional poderá ser encontrada
no catálogo geral de produtos da Oventrop,
fichas técnicas e também na internet.
Gamas de produtos 3 e 5.

impresso em papel não sujeito
a branqueamento por cloro
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