„AquastromVT“
VT“
„Aquastrom
Thermostatventil
mit voreinstellbarem
Termostatyczne
zawory cyrkulacyjne
z funkcją
Restvolumenstrom
für
Zirkulationsleitungen
PN 10
10
nastawy wstępnej przepływu resztkowego, PN
DaneDatenblatt
techniczne

Vorteile:
Zalety:
–- automatyczna,
automatische thermische
Regelungnatążenia
des Volumenstromes
termiczna regulacja
przepływu
–- funkcja
unterstützt
thermische
Desinfektion
wspomagania dezynfekcji termicznej
–- natężenie
Volumenstrom
steigt ca.
6 °C über
der eingestellten
Temperatur,
przepływu
zaczyna
rosnąć
od temperatury
wody
somit schnelles Erreichen
Desinfektionstemperatur
im Leiprzewyższającej
o ok. 6 °Cder
ustawioną
temperaturę roboczą.
tungsstrang
Rury
instalacji szybciej nagrzewają się do temperatury dezyn-

fekującej
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Równoważenie
hydrauliczne:
Hydraulischer Abgleich:
Właściwe
zrównoważenie
instalacji
koszty
Für einen hydraulischen
Abgleich
derobniża
Stränge
einer eksploatacji,
Trinkwasserpoprawia
stabilność
cyrkulacji
i ułatwia szybką
dezynfekcję
terZirkulationsanlage
ist der
Restvolumenstrom,
der sich
bei einer gemiczną.
Obok funkcji równoważenia
cyrwählten Regeltemperatur
einstellen soll,termicznego
ebenfalls an zawory
der Armatur
kulacyjne
„Aquastrom VT” posiadają funkcję nastawy wstępnej
einstellbar. Diese Einstellung ist hierbei unabhängig von der zuvor
przepływu resztkowego (równoważenie wstępne). Sześcioeingestellten
Regeltemperatur
und für sechs
Einstellwerte
stopniowa nastawa
wstępna przepływu
resztkowego
jestmögnie0,1
lich.
Die
werksseitige
Voreinstellung
beträgt
für
DN
15
kv = wyzależna od wysokości temperatury regulowanej. W stanie
VE6) und entspricht
damit
(= VE6) bzw.
für DNsą
20wstępnie
kv = 0,3 (=
syłkowym
zawory
nastawione
na nastawę
6 den
(dla
der Prüfnorm
VP554.
Vorgaben
DN 15 oznacza
to kv=0,1;
dla DN 20 kv=0,3).
Zusätzlich
ist
die
Armatur
sowie einer
Zawór wyposażony jestmit
w einem
kurek Absperrkugelhahn
odcinający (zintegrowany
w
Schlauchentleerung
undkróciec
Isolierschalen
ausgestattet.
korpusie),
zaworowy
opróżniający
z końcówką do
Dies ermöglicht
in Verbindung
mitizolacyjne.
einer Strangabsperrarmatur
in
węża,
termometr
oraz łupiny
Funkcja odcięcia
der Vorlaufleitung
Außerbetriebnahme
undnaEntleerung
des
umożliwia
odcięcieeine
pionu
cyrkulacyjnego (np.
czas remontu
lub
innych
na instalacji),
o ile na przewodzie wznośnym
Stranges
fürrobót
Wartungsund Reparaturzwecke.
zamontowano
dowolną
armaturę
odcinającą.
Das Thermometer
gestattet
jederzeit
eine Kontrolle der im Zirkulationsstrangpozwala
anstehenden
Wassertemperatur
und ermöglicht
es
Termometr
na bieżącą
kontrolę działania
instalacji cyrdamit dem oraz
Betreiber,
Anlagenstörungen
schnell und einfach
aufkulacyjnej
na szybką
lokalizację zablokowanych
obiegów
zufinden.
cyrkulacyjnych.
Czujnik
termostatu
nie wchodzi
w bezpośredni
kontakt z wodą.
Temperaturregler
außerhalb
des Mediums;
medienberührende
Teile
Wszystkie
elementy
zaworuaus
mające
kontakt
z wodą
sąEPDM,
wolne
frei von Messing;
Gehäuse
Rotguss;
O-Ringe
aus
od
mosiądzu. Korpus
zaworu
z brązu, oringi z EPDM, elementy
Kunststoffteile
aus PPO,
totraumfrei.
tworzywowe z PPO. W zaworze nie występują tzw. martwe
strefy
(bez przepływu).
Max. Betriebstemperatur:
90 °C
Maks.
temperatura pracy : 16
90bar
°C
Prüfdruck:
Ciśnienie
próbne:
1,6bar
MPa
Betriebsdruck:
10
Ciśnienie
robocze:
1 MPa
Werkseinstellungen:
Temperatur: wysyłkowe:
57 °C
Ustawienia
Temperatura:
Restvolumenstrom DN 15: k57
0,1 (= VE6)
v =°C
Przepływ resztkowyDN
DN20:
15: kkv
=
0,1 (=
(=VE6)
NW6)
=
v 0,3
DN 20: kv = 0,3 (= NW6)
Max. Differenzdruck
1 bar
Maks. różnica ciśnień:
0,1 MPa
Einbaulage:
beliebig, jedoch gut zugänglich
Miejsce zabudowy:
dowolne, ale dobrze dostępne
Isolierung:
Brandschutzklasse B 1
Izolacja:
Klasa ognioodporności B 1
DVGW-Zertifizierung beantragt
Certyﬁkat PZH

Maße:
Wymiary:

H1

Opis techniczny:
Ausschreibungstext:
Termostatyczne
zawory cyrkulacyjne „Aquastrom VT“ ﬁrmy
Oventrop
umożliwiająVT“
równoważenie
instalacji
cyrkulacji ciepłej
Oventrop „Aquastrom
Thermostatventil
mit Voreinstellung
der
wody
dzięki funkcjom
termicznej
oraz
nastawy
wstępRegeltemperatur
für dieregulacji
thermische
Regelung
und
des Restvolunej
przepływu
resztkowego.
menstromes für den hydraulischen Abgleich in ZirkulationsleitunRegulacja
gen gemäßtermiczna:
DVGW-Arbeitsblatt W551/W553.
Zalecany zakres regulacji: od 55 do 60 °C (zakres maksymalny
od 50 do 65 °C, dokładność regulacji ± 1 °C).
Thermische Regelung:
Po
ustawieniu
na pokrętle
Empfohlener
Regelbereich
55 temperatury
°C bis 60 °C. zadanej (np. 57 °C)
i(Max.
osiągnięciu
tej temperatury przez przepływającą wodę zawór
Regelbereich 50 °C bis 65 °C, Regelgenauigkeit ±1 °C).
dławi automatycznie natężenie przepływu do wartości resztkoFür eine
voreingestellte
Temperatur
(z.B. 57 °C)można
reduziertnastawiać
das Ventil
wej.
Natężenie
przepływu
resztkowego
ab dieser w
Temperatur
den Volumenstrom
eine Restwert,
der
wstępnie
zakresie opisanym
na str. 2, auf
do wartości
wymagaaus den
dem DVGW- Arbeitsblatt
nych
za Berechnungsvorschriften
normą DVGW (przepisy nach
niemieckie).
zu ermitteln
undfunkcję
an der Armatur
entsprechend
einstellbar dezynist.
Zawór
posiada
automatycznego
wspomagania
fekcji
termicznej.
Funkcja
ta włącza
ok. 6 K powyżej
tempeDas Ventil
unterstützt
zusätzlich
diesię
automatische
thermische
ratury
regulowanej
polega
na zwiększeniu
przepływu
do tzw.
Desinfektion.
Ca. 6i °C
oberhalb
der eingestellten
Temperatur
natężenia
dezynfekcyjnego.
Po an
przekroczeniu
steigt der Volumenstrom
erneut
und wird ab przez
ca. 16 tempera°C oberturę
poziomu wyższego
o 16
°C od
regulohalb wody
der eingestellten
Temperatur
wieder
auftemperatury
den Restvolumenwanej
następuje
redukcja
natężenia zurück
przepływu
do Restvoluwartości
strom reduziert.
Durch
die Reduzierung
auf den
resztkowej.
Taki
przebieg procesu
sprawne
zdemenstrom wird
sichergestellt,
dass die gwarantuje
nachfolgenden
Anlagenteile
zynfekowanie fragmentu instalacji za zaworem cyrkulacyjnym
durch das wiederhergestellte hydraulische Gleichgewicht ebenfalls
oraz przyśpieszenie dezynfekcji w pozostałych pionach cyrkumit einem Desinfektionsvolumenstrom
versorgt
werden. wzrost
Das Ventil
lacyjnych
(ponowne zdławienie w pionie
powoduje
ciunterstützt
damit optimal die
Desinfektion
der Zirkulaśnienia
dyspozycyjnego
w thermische
całej instalacji).
Po zakończeniu
tionsanlage. Nach
Desinfektionsphase
kehrt przy
das
dezynfekcji
zawórBeendigung
wraca do der
normalnego
trybu pracy
Ventil wieder
in seine Ausgangsposition
zurück.
wstępnie
nastawionej
temperaturze regulacji.
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12.3-1

„Aquastrom
„AquastromVT“
VT“
Thermostatventil
mit voreinstellbarem
Termostatyczne
zawory cyrkulacyjne
z funkcją
Restvolumenstrom
für Zirkulationsleitungen
PN 10
10
nastawy
wstępnej przepływu
resztkowego, PN
drosselt ca.przepływu
16 °C überw
der
eingestellten Temperatur
-– zdławienie
temperaturze
wyższej o zurück
16 °C auf
od
voreingestellten
Restvolumenstrom,
dadurch
Sicherstellung
des
temperatury
regulowanej.
Skierowanie
zwiększonego
przepływu
do dalszych
części instalacji.
hydraulischen
Gleichgewichtes
in der Anlage
-– sześcio
stopniowa nastawa
przepływu
resztkowego
Restvolumenstrom
in sechswstępna
Voreinstellungen
wählbar
-– samoczyszczenie
się wkładki zaworu
selbstreinigende Ventileinheit
-– wysoka
odporność na korozję
Korrosionsbeständigkeit
durchużytego
Rotguss materiału (brąz)
-– możliwość
plombowania
zur Manipulationssicherung
plombierbar
-– możliwość
monitorowaniamit
temperatury
poprzez
termometr
Temperaturüberwachung
Thermometer
oder Temperaturlub
czujnik
temperatury
(wyposażenie
dodatkowe) podłączofühler
(Zubehör)
zur Einbindung
in Gebäudeleittechnik
möglich
ny do systemu monitoringu
– mit Kugelhahn für Wartungszwecke absperrbar
- funkcja odcięcia niezależna od nastawionej temperatury
– mit integriertem Entleerungsventil für Schlauchaufnahme
- zintegrowany króciec zaworowy do opróżniania obiegu
Montagehinweis:
Ventil in Durchflussrichtung einbauen
Uwaga:
(Pfeil amnależy
Gehäuse
beachten).tak, aby kierunek przepływu był
Zawór
montować
zgodny ze zwrotem strzałki na korpusie.
Einstellung des Temperatursollwertes:

Ustawianie
temperatury
regulowanej: so weit drehen, bis
Mit dem Handrad
die Temperaturregeleinheit
der gewünschte
Temperaturwert
auf der
Skala
der PlombierLekko
dociskając
obrócić pokrętło
ręczne
domit
takiego
położenasewam
Gehäuse
übereinstimmt.
Dabei das
Handrad nicht
annia,
którym
wybrana
na skali wartość
temperatury
znajdzie
heben
! ze wskaźnikiem (nadlewką z otworem na plombę) na
się
w linii
korpusie
zaworu.
Empfohlener
Temperaturbereich 55 °C – 60 °C
Zalecany
przedział regulacji: 55 °C – 60 °C (DVGW W551)
(DVGW W551)
Ustawienie
fabryczne:
Werkseinstellung
57 °C 57 °C

Temperatureinstellung
Nastawa
temperatury

Nastawa
wstępna
przepływu resztkowego:
Einstellung
des Restvolumenstromes:
Pożądaną
wartość
natężenia
się również
Mit dem gleichen Handrad, mit resztkowego
dem auch der zadaje
Temperatursollwert
przy
użyciu pokrętła ręcznego. W tym celu należy - przytrzyeingestellt werden kann, lässt sich auch der Restvolumenstrom
mując dolny pierścień (temperaturowy) - odciągnąć górną
einstellen. Dazu den Temperaturkranz festhalten und das Handczęść pokrętła (o ok. 5 mm) i obrócić ją zgodnie z ruchem
rad bis zum Anschlag (ca. 5 mm) noch oben ziehen. Das angewskazówek zegara do położenia określonego dobraną nastahobene Handrad im Uhrzeigersinn auf die entsprechende Voreinwą
wstępną (cyfra na skali w linii z trójkątnym wskaźnikiem na
stellung drehen.
pierścieniu
temperaturowym).
Der gewählte
Voreinstellwert
muss dazu
dem erhabenen
Zwolnić
pokrętło
zwracając uwagę
na mit
stabilne
zazębienie
schwarzen
auf dem Temperaturkranz übereinobydwu
jegoDreieckspfeil
części.
stimmen !
Przepływ resztkowy:
DN 15:
NW1:
kv = 0,035
Nach –Loslassen
des Handrades darauf NW2:
achten, dass
(NW
nastawa wstępna).
kv =dieses
0,045mit
der Verzahnung des Temperaturkranzes bündig verrastet.
NW3:
kv = 0,058
Restvolumenstrom: DN 15:
VE1:
k = 0,035
NW4: v kv = 0,069
(VE = Voreinstellung)
VE2:
kv = 0,045
= 0,081
0,058
VE3: NW5: kv =kv
0,069
VE4: NW6: kv =kv
= 0,098
0,081
DN 20: VE5: NW1: kv =kv
= 0,10
VE6:
k = 0,098
NW2: v kv = 0,14
DN 20:
VE1: NW3: kv =kv
0,10
= 0,18
VE2:
kv = 0,14
NW4:
kv
= 0,22
VE3:
kv = 0,18
= 0,26
0,22
VE4: NW5: kv =kv
0,26
VE5: NW6: kv =kv
= 0,30
kv = 0,30

VE6:

Ustawienie fabryczne: DN 15:
kv = 0,1 (NW = 6)
Werkseinstellung:
DN DN
15: 20: kv = 0,1
(VE =
6) = 6)
kv = 0,3
(NW
DN 20:

Przepływ dezynfekcyjny:

Restvolumenstromanhebung:

(Desinfektionsphase)
Przepływ
przy 40 °C:
Durchfluss:
bei 40 °C

DN 15:
DN 20:

DN 15:

kv = 0,3

Volumenstromeinstellung
Nastawa
wstępna przepływu

(VE = 6)

kv= NW + 0,025 (kv)

kv= VE + 0,025 (kv)

kv = 0,47
kv = 0,55

kv = 0,47

W celu zabezpieczenia
wybranych
ustawień zaleca się zaDN 20:
kv = 0,55
plombowanie zaworu (napiętym drutem plombującym połączyć
pokrętło der
z korpusem).
Zur Sicherung
eingestellten Parameter gegen unbefugtes Verstellen kann die Handradeinheit mit dem Gehäuse verplombt wer-

den.
Wskazówka
montażowa dotycząca wyposażenia
dodatkowego:
Montagehinweis
für VT”
Zubehör:
Zawór
„Aquastrom
może być opcjonalnie doposażony
w
czujniki
temperatury
PT 1000„Aquastrom
połączone VT“
z domowym
Optional kann das Regelventil
mit Hilfe systeeines
mem
monitorująco-sterującym.
W tym incelu
wyjąć
nachrüstbaren
PT1000-Fühlerelementes
einenależy
bestehende
zGebäudeleittechnik
korpusu zaworu integriert
termometr
tarczowy
i
zastąpić
go
czujniwerden. Dazu ist das Zeigerthermokiem
(osprzęt
meterPT
zu 1000
entfernen
und dodatkowy).
durch das PT1000-Fühlerelement (Zubehör) zu ersetzen.
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Zasada działania
„Aquastrom
VT”:
Beschreibung
des zaworu
thermischen
Regelverhaltens:
Diagram
nr
1
opisuje
zasadę
działania
termostatycznego
Das thermische Regelverhalten des Zirkulationsventils wird durch
zaworu cyrkulacyjnego „Aquastrom VT”. W normalnym trybie
das abgebildete Diagramm 1 beschrieben.

użytkowania
(w zakresie
temperatur
do 65°C)
zawór
- po
Das Zirkulationsventil
drosselt
im normalen
Betrieb
(Temperaturosiągnięciu
przez
wodę
temperaturybeim
ustawionej
na pokrętle
–
bereich bis 65
°C) den
Volumenstrom
eingestellten
Temperaturdławi
przepływ
doeingestellten
zadanego natężenia
resztkowego.
Sollwert
auf den
Restvolumenstrom.

Einstellbarer
RegelNastawialny
zakres
bereich
– 65
regulacji
50 50
°C °C
– 65
°C°C
Werkseinstellung
57°C

Ustawienie fabryczne 57 °C

DN kv [m3/h]
15 0.03 - 0.1
20 0.1 - 0.25
in sechs
Voreinstellungen
sześć
stopni
nastawy

Przepływ
[l/h] [l/h]
Volumenstrom
Restvolumenstrom
Przepływ
resztkowy
gem. VP
zgodnie
z 554
VP 554

Desinfektionsbereich > 70 °C

Zakres dezynfekcji > 70 °C

Przepływ
Desinfektionsdezynfekcyjny
volumenstrom
Nastawialny
Variabler Restprzepływ
volumenstrom
resztkowy

TW [°C]
Ventil drosselt
den VolumenZawór
dławi przepływ
do
natężenia
strom beimresztkowego
eingestellten po
osiągnięciu
nastawionej
Temperatur-Sollwert
bis auf
temperatury
regulacji
einen Restvolumenstrom

Diagramm
Diagram
1 1
Objaśnienia dodatkowe:
Erläuterung:
Termostatyczny zawór cyrkulacyjny „Aquastrom VT” reaguje autoDas in einen
Zirkulationsstrang
eingebaute
Oventrop
Ventil
matycznie
na wzrost
temperatury wody
w instalacji
c.w.u. spowodo„Aquastrom
VT“ regelt
der Desinfektionsphase
bei6steigender
wany
włączeniem
funkcjiin dezynfekcji
termicznej. Ok.
°C powyżej
Wassertemperatur
ab ca.regulacji
6 °C über
der eingestellten
Regeltempeustawionej
temperatury
zawór
zwiększa przepływ
z resztratur automatisch
von einem
für jeden Strang
individuell
einstellkowego
na dezynfekcyjny,
co radykalnie
przyśpiesza
proces
dezynbarenwRestvolumenstrom
auf einen
höheren Durchflusswert.
Durch
fekcji
pionie cyrkulacyjnym.
Po osiągnięciu
przez wodę temperaden wyższej
höheren Durchfluss
wird
Wärmeeintrag
in den entspretury
o ok. 16 °C
odder
ustawionej
na pokrętle
następuje
chenden Zirkulationsstrang
beschleunigt.
16 °Cresztkowej.
über der
powrotne
zdławienie natężenia
przepływu Ab
do ca.
wartości
eingestellten dzięki
Regeltemperatur
wird dieser
erhöhte
Durchfluss
erWzrastające
temu zdławieniu
ciśnienie
dyspozycyjne
pozwaneut
auf den gewählten
Restvolumenstrom
gedrosselt.
Dadurch
la
na zwiększenie
przepływów
i przyśpieszenie
dezynfekcji
w pozowird ein pionach
höherer Differenzdruck
dem entsprechenden
Leitungsstałych
instalacji, którein osiągają
zakładaną temperaturę
strang aufgebaut,
thermische
Desinfektion
in den
dezynfekcji
później,wodurch
niż piony die
położone
hydraulicznie
najkorzystniej.
nachfolgenden
Strängen
beschleunigt
wird. Die
Leitungen
erreiTo
„hydrauliczne”
wspomaganie
dezynfekcji
pozwala
na wydatne
chen somitczasu
schneller
die erforderliche
skrócenie
jej trwania
i istotne z Desinfektionstemperatur
tego tytułu oszczędności.alsPo
Leitungen, diedezynfekcji
in der Desinfektionsphase
hydraulisch
nicht
zakończeniu
zawór „Aquastrom
VT” wraca
do unternormalnego
pracyMit
przyder
wstępnie
nastawionej
temperaturze
regulacji.
stützttrybu
werden.
hydraulischen
Unterstützung
kann
sich
somit die Desinfektionsphase in einer Zirkulationsanlage erheblich
verkürzen, was wiederum eine Energieeinsparung ermöglicht.
Nach Beendigung der Desinfektion kehrt das „Aquastrom VT“ bei
sinkender Temperatur wieder in den Normalbetrieb auf den voreingestellten Temperatur-Sollwert zurück.

Ventil
drosselt nach
Po
osiągnięciu
temperatury
dezynfekcji
Erreichen derzawór
Desinfektionsponownie
temperaturdławi
erneutprzepływ
auf
do
natężenia resztkowego
Restvolumenstrom

Uwaga:
Hinweis:
Ze względu na wymaganą wielkość przepływu resztkowego i dla
Um in einerwłaściwego
Zirkulationsanlage
den nach
DVGW-W553
geforderzapewnienia
zrównoważenia
instalacji
cyrkulacji
zaleca
gewährleisten
zupionów
können,
sollten
sięten
przyhydraulischen
projektowaniuAbgleich
nieprzekraczanie
liczby 12
podłączonicht
als 12 Abgänge
Zirkulationshauptleitung
nych
domehr
powrotnego
przewodupro
rozdzielczego
(patrz ilustr.).installiert
werden.
Aby
zapewnić wystarczające przepływy w instalacji, w której do
przewodu
podłączono
więcej niż 12 pionów
trzeba
Bei mehrrozdzielczego
als 12 Abgängen
pro Zirkulationshauptleitung
müssten,
zastosować
większą
pompę
cyrkulacyjną.
Wyższe
ciśnienie
um auch in
den am
weitesten
entfernten
Abgängen
den dyspovorgezycyjne
może jednak
w takim przypadku
być przyczyną
wystąpienia
schriebenen
Restvolumenstrom
aufbringen
zu können,
Pumpen
zbyt
spadków
ciśnieniawerden.
na zaworach
mitwysokich
großer Leistung
eingesetzt
Diese położonych
würden dannnajbliżej
jedoch
pompy
z tymAbgängen
uciążliwych
przepływu
(a nawet
in deni związanych
nahe gelegenen
zuhałasów
überhöhten
Diffrenzdrücken
uszkodzenie
armatury wskutek
kawitacyjnych).
an den Abgleichventilen
und zjawisk
damit zu
Geräuschproblemen und
Przy
liczbie Schäden
pionów większej
od 12 zaleca
się raczej podział instalaeventuell
an den Armaturen
führen.
cji na dwa obiegi podłączone do powrotnych, równoległych przewoBeirozdzielczych.
mehr als 12 Strängen
(siehe pamiętać
Diagr.2) sind
dów
Należy jednak
przydaher
tym, zusätzliche
aby każdy
parallel
geschaltete
empfehlenswert.
powrót
obsługiwany
byłZirkulationshauptleitungen
przez oddzielną pompę cyrkulacyjną
(patrz
Dabei
jedepowroty
Hauptleitung
mit einer eigenen
Pumpe versorgt
ilustr.
1) sollte
oraz aby
były wzajemnie
zrównoważone
hydrauwerden
und diese
danninstalacji
untereinander
hydraulisch odpowiednio
abgeglichen
licznie.
Pompy
w takiej
będą oczywiście
sein. Bei dieser Art der Installation können dann die Zirkulationsmniejsze.
pumpen
kleiner ausgelegt
Uwaga:
W dementsprechend
trakcie montażu zwrócić
uwagę na werden.
zgodność kierunku
przepływu ze zwrotem strzałki na korpusie zaworu.
max.
max.12
12pionów
Stränge

Woda ciepła

max. 12
12 Stränge
pionów
max.

Ventil
öffnet ca.
Ok. 6 °C
powyżej
temperatury
regulowanej
zawór
zwiększa
6 °C nach
Erreichen
przepływ
resztkowego
deszminimalen
Rest-na
dezynfekcyjny
volumenstroms.

cwu

Woda zimna

Diagramm
Diagram
2 2
2008 Oventrop
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12.3-3

„Aquastrom
„AquastromVT“
VT“
Thermostatventil
mit voreinstellbarem
Termostatyczne
zawory cyrkulacyjne
z funkcją
Restvolumenstrom
für Zirkulationsleitungen
PN 10
10
nastawy
wstępnej przepływu
resztkowego, PN
Osprzęt
Zubehör

Czujnik
temperatury
PT 1000
Fühlerelement
PT 1000
Nr
kat. 420
Art.-Nr.
42055
5592
92

Izolacja
dofür
DNDN
1515
i DN
Isolierung
und20DN 20
Nr
kat.
420
57
81
Art.-Nr. 420 57 81

Schlauchentleerung
Króciec
zaworowy do węża
Art.-Nr.
42055
5593
93
Nr
kat. 420

Termometr
tarczowy
Zeigerthermometer
Nr
kat.
420
Art.-Nr. 42055
5591
91

Plombiersatz
Zestaw
Art.-Nr. plombujący
108 90 91, 10 Stück
Nr kat. 108 90 91, 10 szt.

(montaż termometru tarczowego wymaga
(für die Installation des Zeigerthermometers
montażu króćca zaworowego)
wird die Schlauchentleerung benötigt)

„Aquastrom VT” DN 15, przepływ dezynfekcyjny
„Aquastrom VT“ DN 15 Desinfektionsvolumenstrom

[l/h]
[l/h]

Volumenstrom
Przepływ

Volumenstrom
Przepływ

[l/h]
[l/h]

Strata Druckverlust
ciśnienia Δp
�p[mbar]
[mbar]

„Aquastrom
przepływ dezynfekcyjny
„Aquastrom VT”
VT“ DN
DN 20,
20 Desinfektionsvolumenstrom

Nastawa
wstępna
Voreinstellung

�p[Pascal]
[Pascal]
Strata Druckverlust
ciśnienia Δp

Strata Druckverlust
ciśnienia Δp
�p[mbar]
[mbar]

„Aquastrom
przepływ resztkowy
„Aquastrom VT”
VT“ DN
DN 20,
20 Restvolumenstrom

[l/h]
[l/h]

Nastawa
wstępna
Voreinstellung

Strata Druckverlust
ciśnienia Δp
�p[Pascal]
[Pascal]

Volumenstrom
Przepływ

Nastawa
wstępna
Voreinstellung

Strata Druckverlust
ciśnienia Δp
�p[Pascal]
[Pascal]

�p[Pascal]
[Pascal]
Strata Druckverlust
ciśnienia Δp

StrataDruckverlust
ciśnienia Δp
�p [mbar]
[mbar]

Nastawa
wstępna
Voreinstellung

StrataDruckverlust
ciśnienia Δp
�p [mbar]
[mbar]

„Aquastrom VT” DN 15, przepływ resztkowy
„Aquastrom VT“ DN 15 Restvolumenstrom

Volumenstrom
Przepływ [l/h]
[l/h]

Technische Änderungen vorbehalten.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych
Produktbereich
12 12
Gedruckt auf chlorfrei
Grupa
produktów
ti 214-0/10/MW
gebleichtem Papier.
Wydanie
03/2009
Ausgabe 2008
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