Rozdìlovací armatura DN 25
Datový list

Systém øízení jakosti Oventrop je certifikován
podle DIN-EN-ISO 9001.

Okruh pouití:

Rozmìry:

Soustavy pro zmìkèování pitné vody PN 10 pro prùmyslové,
komerèní prostory i domácnosti. Teplota vody max. 90 °C
Popis:
Rozdìlovací armatury jsou automaticky pracující smìšovací
ventily pro soustavy pro zmìkèování pitné vody. Nahrazují
doposud bìnì uívané obtokové vedení (bypass) a instalují
se jako kompletní armatury do pøívodu a zpáteèky zmìkèovacích automatù.
Závitové výstupy rùzných dimenzí umoòují bezproblémové
pøipojení zmìkèovacích automatù s rùznými pøipojovacími
rozmìry.
Rozdìlovací armatura automaticky udruje jednou nastavenou zbytkovou tvrdost smíšené vody na konstantní hodnotì
nezávisle na odebíraném mnoství a kolísání tlaku. Zbytková
tvrdost vody se nastaví pouze jednou pøi instalaci. Pokud
se tvrdost neupravené vody výraznì zmìní, napøíklad pokud
ji zmìní vodárna, musí se samozøejmì provést nové nastavení
zmìkèovacího zaøízení i rozdìlovací armatury.
Tìleso rozdìlovací armatury je vyrobeno z bronzu odolného
proti korozi, podle DIN 50930-6. Všechny ostatní èásti jsou
zhotoveny z mosazi, plastu a nekorodující oceli, mìkká tìsnìní
ze speciální smìsi perbunanu.
Výr. è.:
Typ ventilu

Výr. è.

Rozdìlovací armatura s hadicovou pøípojkou
s pøevleènou maticí G 1
Rozdìlovací armatura bez pøípojného šroubení
pro pøevleènou matici G 11/4
Pøímé pøípojné šroubení 1
Pøípojné šroubení „S“ 3/4
Pøípojné šroubení „S“ 1

610 10 08
610 10 51
610 05 08
610 06 06
610 05 08

Rozmìry:
D1
EN 10226

D2

H1

H2

H3

L max.

–

–

37

–

–

–

G 1 /4

R1

–

37

78

–

–

G 11/4

–

G 3/4

37

–

194

110

G 11/4

–

G 1

37

–

127

130

Světlost

D
G

1
1

1"

Upozornìní: Pro obtokové vìtve prùmyslových soustav na zmìkèování vody dodává Oventrop rozdìlovací armatury jmenovité světlosti
11/4" a 2", pro které jsou k dispozici samostatné datové listy.

2012 Oventrop

12.16-1

Rozdìlovací armatura DN 25
Funkce a nastavení:
Pøivádìná neupravená voda pøi otevøeném uzavíracím ventilu
vstupuje pøípojkou (1) do rozdìlovací armatury a dále pøes
pøípojku (2) do zmìkèovacího zaøízení.
Voda zmìkèená na 0° dH opouští zmìkèovací zaøízení
pøípojkou (3) a pøi otevøeném uzavíracím ventilu vystupuje
pøípojkou (4) do rozvodové soustavy. Pøi nízkém odbìru vody
se ke zcela zmìkèené vodì obtokovým ventilem (9) pøipouští
urèité mnoství neupravené vody v závislosti na nastavení.
Pøi vìtším odbìru vody, cca pøes 300 I/h vzniká díky tlakové ztrátì zmìkèovacího zaøízení mezi pøípojkami (1) a (4)
diferenèní tlak, který otevøe kuel ventilu (5), take nyní
je v závislosti na zvoleném nastavení ke zmìkèené vodì
pøimícháváno menší èi vìtší mnoství neupravené vody.
Nastavení poadované zbytkové tvrdosti (zpravidla 8,5° dH)
pøedpokládá provést pøizpùsobení provozním podmínkám,
které se provede takto:

Nejdøíve se uzavøe hlavní ventil (5) tak, e se uvolní kontramatka (6) a vøeteno (7) se zašroubuje do tìlesa a na doraz.
Po uvolnìní kontramatky (8) se obtokový ventil (9) pøestaví tak,
aby pøi 10 - 20% spotøeby vody (napouštìní umývadla) bylo
dosaeno poadované tvrdosti pitné vody. Nyní se utáhne
kontramatka (8).
Následnì se pøi prùtoku cca 1500 I/h (napouštìní vany) otevøe
hlavní ventil (5) otáèením vøetene (7) doleva tak, a se znovu
dosáhne poadované tvrdosti. Po utaení kontramatice (6)
je nastavení ukonèeno. Pøi uzavøených uzavíracích ventilech
lze zmìkèovací zaøízení demontovat za úèelem opravy
nebo údrby rozdìlovací armatury. Nyní je obtokovou vìtví
pøivádìna nezmìkèená voda k vyústìní (4). V dùsledku zúení
prùøezu obtokovým vedením nyní neodpovídá prùtok dané
světlosti a musí být odpovídajícím zpùsobem zredukován.

V této oblasti (kromì
odbìru vzorkù) se voda
neodebírá.

ZMÌKÈOVACÍ ZAØÍZENÍ

.
Prùtok V [m3/h]

Tlaková ztráta armatury v závislosti na prùtoku:

12

Tlaková ztráta ∆p [mbar]
Technické zmìny vyhrazeny.
Okruh výrobkù 12
ti 7-0/10/MW
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