Technický list pro:

Měřící ventily

0284
Rozměry v mm
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Typy
1 0284 01

¼

1 0284 02

¼

2 0284 01

¼

2 0284 02

¼

1 0284 11

¼

1 0284 12

¼

2 0284 20

¼

1 0284 22

¼

1 0284 21

¼

1 0284 23

¼

Měřící rychloventilek pro STROMAX stoupačkové regulační ventily (od roku výroby 2004), žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro snímač tlaku.
Měřící rychloventilek pro STROMAX stoupačkové regulační ventily (od roku
výroby 2004), žluté provedení, červená krytka (přívod) pro snímač tlaku.
Měřící rychloventilek pro STROMAX TW stoupačkové regulační ventily, žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro snímač tlaku, ventily jsou označeny (pro pitnou
vodu) zeleně.
Měřící rychloventilek pro STROMAX TW stoupačkové regulační ventily, žluté provedení, červená krytka (přívod) pro snímač tlaku, ventily jsou označeny (pro pitnou
vodu) zeleně.
Měřící rychloventilek pro STROMAX stoupačkové regulační ventily, žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro snímač tlaku, prodloužené provedení, pro ventily
s tloušťkou izolace do 40 mm.
Měřící rychloventilek pro STROMAX stoupačkové regulační ventily, žluté provedení, červená krytka (přívod) pro snímač tlaku, prodloužené provedení pro ventily s
tloušťkou izolace do 40 mm.
Měřicí ventilek s vypouštěním žluté provedeni, modrá krytka pro měřící
počítač HERZ.
Měřící ventilek s vypouštěním žluté provedení, červená krytka (přívod) pro měřící
počítač HERZ Flow Plus.
Měřící ventilek s vypouštěním žluté provedení, modrá krytka (zpátečka) pro měřící
počítač HERZ Flow Plus.
Měřící rychloventilek s vypouštěním, přímý, prodloužený, modrý.

1 0284 24

¼

Měřící rychloventilek s vypouštěním, přímý, prodloužený, červený.
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1 0284 03

¼

1 0284 04

¼

1 0284 00

¼

Měřící ventilek pro připojení impulzního potrubí modrý uzávěr (vratné potrubí)
pro snímače tlaku.
Měřící ventilek pro připojení impulzního potrubí červený uzávěr (přívodní potrubí) pro snímače tlaku.
Sada snímačů tlaku

1 0284 10

¼

Sada prodlužovacích adaptérů

Provozní údaje
Otopné a chladící systémy
Max. provozní tlak: 10 bar (20°C)
Montážní poloha: libovolná poloha
Min. provozní teplota:
2 °C (čistá voda)
Médium: voda
-20 °C(s ochranou proti mrazu)
Max. provozní teplota:
120 °C (10 bar)
Při použití protimrazové kapaliny je třeba splnit: ethylen a propylenglykol 25-50 Vol. (%).
V případě nesplnění nelze uplatnit záruční nároky.

1 0284 xx

Materiál:
tělo: mosaz odolná proti uvolňování zinku (CW602N)
těsnění: EPDM
těsnění O-kružek: EPDM
Systémy pro pitnou vodu
Max. provozní tlak:
16 bar (20°C)
Min. provozní teplota:
2 °C
Max. provozní teplota:
85 °C (10 bar)

Montážní poloha: libovolná poloha
Médium: voda

2 0284 xx

Materiál:
tělo: mosaz odolná proti uvolňování zinku (CW626N)
těsnění: fyziologicky neškodný materiál (50 EP 123)
těsnění O-kroužek: EPDM
Měřící ventily se používají v technických zařízeních s pitnou vodou a teplou a studenou vodou.
Používají se pro hydraulické vyvažování v topných nebo chladicích systémech, nastavení
rozvodů, výměníků tepla.

Rozsah

Pro měření vyvažovacích ventilů. Měřit je možné diferenční tlak a průtok.
Doporučuje se Flow Computer 1 8904 02 nebo 1 8900 04.

Použití

Není třeba žádný těsnící materiál, protože měřicí ventily jsou utěsněny O-kroužkem.
Šroubujeme je ve směru hodinových ručiček, demontáž je proti směru hodinových ručiček.
Maximální točivý moment: 5 Nm.

Montáž

Klíče pro instalaci: klíč 15 nebo 16

K zachování výsledků měření s dostatečnou výpovědní hodnotou je třeba pamatovat na dodržení vyrovnávací trasy na vstupu a výstupu. Na vstupu by měla vyrovnávací trasa činit
10násobek průměru trubky, na výstupu 5 násobek.

U soustav s nemrznoucí směsí je třeba pracovat s korekčními faktory. Směs vody a glykolu
má jinou viskozitu než čistá voda, a je kromě toho ještě závislá na teplotě. Při měření pomocí
HERZ-FlowPlus je naměřená hodnota zkreslena.

HERZ, s.r.o., Vídeňská 264/120b, 619 00 Brno
Tel.: +420 544 234 381-2 • Fax: +420 544 234 783
www.herz.cz • e-mail: office@herz.cz

2

Měření
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