
4218 GF

STRÖMAX-GF

s meracími ventilčekm

1 ručný ovládač

5 merací ventilček 1/4“

Objednávkové číslo 4218 GF Stavebné rozmery v mm

Objednávkové čísla

1 4218 80 50 230 169 252 150 12

1 4218 81 65 290 186 279 150 14

1 4218 82 80 310 208 307 175 17

1 4218 83 100 350 235 344 175 31

1 4218 84 125 400 260 385 265 43

1 4218 85 150 480 310 450 265 62

1 4218 86 200 600 400 569 450 123

1 4218 87 250 730 453 655 450 206

1 4218 88 300 850 520 783 450 323

Technický podklad pre 

4218 GF

Vydanie 0912

Vyhradzujeme si práco na zmeny dané 
technickým pokrokom.

1

DN L H1

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo                              
Tel.: +42126241190  • Fax: +421262411825                                          
www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

Vyhotovenie

H2 D kg

4218 GF STRÖMAX-GF vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi DN 50 - 300

Vyvažovací ventil STRÖMAX - GF

Vyvažovací ventil s meracími ventilčekmi, priamy, v prírubovom vyhotovení

2 digitálny ukazovateľ prednastavenia

3 zvršok zo sivej liatiny GJL 250

4 teleso ventilu zo sivej liatiny GJL 250

Rozmery prírub podľa EN 1092-2

lineárna charakteristika                   
podľa BS - 7350

priamy, teleso zo sivej liatiny GJL 250 podľa EN 1561, príruby podľa EN 1092, PN16; modro lakovaný.Zvršok
zo sivej liatiny GJL 250, s nestúpavým vretenom, tesnenie vretena trojitým O-krúžkom. digitálny ukazovateľ
stupňa prednastavenia.



Doprava

Meracie ventilčeky

Veľkosti vrtov

1 0284 2x Vypúšťacie armatúry

Oblasť použitia

Montáž

Max. prevádzková teplota: Prevádzkové údaje

Min. prevádzková teplota:

Max. prevádzkový tlak:

Zvršok Materiály

Teleso ventilu

Vreteno

Regulačné vreteno

Ventilová kuželka

Ukazovateľ prednastavenia

O-krúžky
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Ventil sa nesmie premiestňovať a dvíhať za ručný ovládač!!!

Ventil sa dodáva z výroby pripravený na zabudovanie. Ventil je uzatvorený,aby sa počas skladovaniaa
dopravy nedostali k sedlu nečistoty. Aby sa zamedzilo znečisteniu, musia byť počas skladovania a dopravy
namontované na prírubách krytky. Skladovanie: teplota -10°C až + 50°C, vlhkosť vzduchu max. 70%.

Pribalené su dva meracie ventilčeky 1 0284 a register prednastavenia1 6517 05. Merace ventilčeky je možné
namontovať hore. Toto usporiadanie umožňuje dobrý prístup a optimálne pripojenie meracieho prístroja.

Rúrový závit 1/4, pre montáž meracích ventilčekov

sivá liatina GJL 250 podľa EN 1561/potiahnutá EPDM

plast

EPDM

Merací ventil s vypúsťaním, s otočným prípojom na hadicu, žlté vyhotovenie,
hadicovú prípojku 1 6206 01 je potrebné objednať zvlášť. Pre vypustenie
systému doporučujeme použiť kohút na napúšťanie a vypúšťanie kotlov 1
4119 xx.

Vyvažovací ventil sa používa na hydraulické vyregulovanie systémon vykurovania alebo chladenia ako
vyvažovací a uzatvárací ventil pre jednotlivé okruhy, vetvy, výmenníky tepla alebo vykurovacie a chladiacie
registre.

mosadz/oceľ

Ľubovoľná montážna poloha. Smer prúdenia musí zodpovedaťšipke na telese ventilu. Odporúčame, aby pred
ventilom bol rovný úsek zodpovedajúci 10-násobku dimenzie prívodného potrubia a za ventilom rovný úsek
zodpovedajúci 5-násoku dimenzie.

do DN 32 - +130°C / od DN 40 - +110°C

-10°C

16 bar

Kvalita vody musí zodpovedať ÖNORM H5195, resp. smernici VDI 2035.

sivá liatina GJL 250 podľa EN 1561

sivá liatina GJL 250 podľa EN 1561

DN50 - DN100 mosadz, DN125 - DN300 oceľ



Smer prúdenia Konštrukčné zvláštnosti

Montážna poloha

Tesnenie vretena

Trojitý O-krúžok

Meranie tlakovej

diferencie

Korekčné faktory

Teplota média

-20°C

-10°C

0°C

10°C

20°C

Zmesi glykolu

Odchýlky prietoku

Prednastavenie

Postup prednastavenia: Prednastavenie 

a zafixovanie

Nameraný prietok x 1 / √ faktor = skutočný prietok

Korekčný faktor Teplota média Korekčný faktor

Nameraná tlaková diferencia / faktor = skutočná tlaková diferencia

Ventil Strömax GF je vybavenýdvoma meracími ventilčekmi: pri použití vhodnéhomeracieho prístroja môžeme
zmerať tlakovú diferenciu a z nej vyrátať v závislosti od stupňa nastavenia prietok. Na meracích prístrojoch
HERZ 8900 a 8904 možno okrem toho odčítať priamo okamžitý prietok (viď príručka k meraciemu prístroju).

Bezúdržbový trojitý O-krúžok umožňuje trvalé a bezpečné utesnenie ventilovéhovretena ako aj ľahký chod pri
ovládaní ventilu.

Tesnenie medzi zvrškom a telesom ventilu (EPDM)

Mäkké tesnenie je teplotne stále, trvalo elastické, odolné voči korózii a umožňuje použitie malej sily pri
uzatváraní.

Pri zabudovaní musí smer prúdenia zodpovedať šipke na telese.

Tesnenie vretena je pomocou trojitého O-krúžku.

Vďaka nestúpavému vretenu kolmému na os ventilu je zabezpečenáv ľubovoľnej montážnej polohe optimálna
prístupnosť a ovládanie ventilu.

Pri použítý zmesy vody a nemzrnúcej kvapaliny sa zmení hustota média, ktorú pri meraní tlakovej diferenciu
musíme príslušne zohľadniť.
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1,98 30°C 1,163

1,737 40°C 1,079

1,567 50°C 1

1,412 60°C 0,947

1,281 70°C 0,912

Tieto korekčné faktory je potrebné použiť pri meraní meracími prístrojmi HERZ. Medzihodnoty získame
interpoláciou.

Pri použitýetylénglykoluako nemrznúcej zmesi je jeho podiel od 20% do 50%. Pri použítí propylénglykoluje jeho
podiel v médiu od 25% do 50%. Zmes je potrebné zmiešať pre napustením systému. Nedodržanie pokynov
vedie k zániku záruku na produkt.

Maximálne odchýlky prietoku pri krivkách stupačkových ventilov zodpovedajú smernici VDI.

Vyvažovací ventil Strömax GF sa dodáva ako zatvorený. Prednastavenie pripúšťa maximálny možný zdvih.
Mechanika ručného ovládača je nastavená tak, že pri zatvorenom ventile ukazuje ukazovateľ hodnotu 0,0.

1. Nastaviť potrebné prednastavenia podľa výpočtu (digitálny ukazovateľ na ručnom ovládači)

2. 1/10 otočenia sú červené čísla, celé otočenie sú modré čísla.

3. Pod krytom na ručnom ovládači je prednastavovacievreteno. Prednastavovacievreteno sa ovláda 8 mm
plochým skrutkovačom. Po zrealizovaní prednastavenia treba toto vreteno zaskrutkovať až na doraz v smere
hodinovýchručičiek. Tým je prednastaveniezafixované.Prednastavenýventil možno kedykoľvekuzavrieť, resp.
možno ho nastaviť do ľubovoľnej pozície v rámci zafixovanéhoprednastavenia.Prednastavovacievreteno treba
opäť zakryť krytkou, aby sme ho chránili pred nepovolaným zásahom.



Meracie ventilčeky

1 6517 05 Príslušenstvo

1 8904 02

1 8900 04

1 0276 09

1 6206 01

1 0284 00

1 0284 11

1 0284 12

1 0284 21

1 0284 22

1 0284 23

1 0284 24

1 0273 00

1 0284 01

1 0284 02

1 0284 03

1 0284 03

1 0284 10

Objednávkové číslo
Hodnoty kvs

1 4218 80

1 4218 81

1 4218 82

1 4218 83

1 4218 84

1 4218 85

1 4218 86

1 4218 87

1 4218 88
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Okienko na ručnom 
ovládači, nastavenie              
z výroby

4. Nastavenú hodnotu vyznačiť na registri prednastaveniaa tento zavesiť na ventil. Umožní to pri servisných
prácach bez pomoci výkresov a výpočtov prekontrolovať alebo opätovne nastaviť prednastavenie.

U ventilu STRÖMAX GF je možné nastavenie požadovanéhoprietoku bez údajov stupňa prednastaveniaza
pomoci meracieho porístroja. Pri použití meracieho prístroja nastavujeme za použitia diagramov. Pri použití
meracieho počítača treba postupovať v zmysle návodu na obsluhu prístroja.

Digitálny ukazovateľ je nastavený z výroby tak, že pri uzavretom ventile ukazuje 0,0. Ak dáme dolu kompletný
ručný ovládač alebo musíme vymeniť niektorú jeho časť, treba opätovne z bezpečnostných dôvodov nastaviť
digitálny ukazovateľ:

1. Nastaviť kompletný zvršok a pevne dotiahnuť tri imbusové skrutky a štyri šesťhranné skrutky.

2. Ventil uzavrieť otáčaním v smere hodinových ručičiek.

3. Ak digitálny ukazovateľ ukazuje v tejto pozícii 0,0, je ručný ovládač správne nasadený.

4. Potom bude upevnený ručný ovládač na vreteno.

5. Zaskrutkujeme skrutku upevňujúcu ručný ovládač.

6. Teraz môžeme nastaviť ventil do zvolenej pozície.

Meracie ventilčeky na rýchle meranie 0284 sú namontovanéa pribalený je register prednastavenia1 6517 05.
Merací počítač Herz obsahuje vhodné spojky 1 0284 00, ktoré umožnia bezchybné upevnenie
na meracie ventilčeky.

Upozornenie: Meracie ventilčeky možno otvoriť len ak je pripojený merací prístroj. V opačnom prípade môže
dôjsť k obareninám spôsobeným horúcou vodou!

Register prednastavenia

HERZ - Merací počítač

HERZ - Príručný merací počítač

Vypúšťací merací ventilček 1/4“ s rukoväťou a otočným prípojom na hadicu

Hadicová prípojka

Sada snímania tlaku

Merací ventilček na rýchle meranie modrý, dlhé vyhotovenie

Merací ventilček na rýchle meranie červený, dlhé vyhotovenie

Merací ventilček na rýchle meranie modrý s vypúšťaním

Merací ventilček na rýchle meranie červený s vypúšťaním

Merací ventilček na rýchle meranie modrý s vypúšťaním, dlhý

Merací ventilček na rýchle meranie červený s vypúšťaním, dlhý

Závitová zátka 1/4“

Merací ventilček na rýchle meranie modrý

Merací ventilček na rýchle meranie červený

Merací ventilček na rýchle meranie modrý s prípojením na kapiláru

Merací ventilček na rýchle meranie červený s prípojením na kapiláru

Predlžovacie adaptéry pre ventily na rýchle meranie

DN hodnota kvs

50 34,96

65 66,94

80 106,78

100 169,45

125 255,79

150 389,54

200 676,33

250 1082,72

300 1784,91



4218 GMF DN 25-150 Ďalšie vyhotovenia

4217 GM DN 15-80

4117 M DN 15-80

4117 R DN 15-80

4117 MR DN 15-50

4218 AGF DN 25-80

4219 DN 50-300

4117 MW DN 15-50

4017 M DN 15-50

4017 R DN 15-50

Upozornenie

Všetky v tomto dokumente obsiahnuté údaje zodpovedajú v čase tlače predloženým informáciám a sú len informatívne.  Zmeny v zmysle technického 
pokroku sú vyhradené. Vyobrazenia sú len symbolické a preto opticky sa od skutočných výrobkov môžu odlišovať. Možné farebné odchýlky sú
zapríčinené tlačou. V závislosti od krajiny sú možné aj rozdiely produktu. Zmeny technických špecifikácií a funkčnosti vyhradené.V prípade otázok
kontaktujte prosím najbližšiu pobočku spoločnosti HERZ.
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Vyvažovací ventil, priamy, prírubový

Vyvažovací ventil priamy s meracími ventilčekmi, závitový

Vyvažovací ventil šikmý s meracími ventilčekmi, závitový

Vyvažovací ventil šikmý, závitový

Vyvažovací ventil šikmý, závitový, s vrtmi

Uzatvárací ventil, priamy, prírubový

Uzatváracia a regulačná klapka

Vyvažovací ventil šikmý s meracími ventilčekmi, závitový

Vyvažovací ventil šikmý s meracou clonou, závitový

Vyvažovací ventil šikmý, závitový

Na montáž armatúr je potrebné príslušné náradie a čistá montáž. Je nutné vyhnúť sa zaneseniu nečistôt do
telesa ventila. Pri montáži je potrebné dbať na to, aby skrutky boli zakaždým riadne pritiahnuté.
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STRÖMAX  4218 GF

DN 50

HERZ - Nomogram

Obj. č. 1 4218 80 

Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

Hodnota kv
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HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF

Obj. č. 1 4218 81 DN 65

Hodnota kv
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Hmotnostný pretok (kg/h)
Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom
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Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF

Obj. č. 1 4218 82 DN 80

Hodnota kv
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Hmotnostný pretok (kg/h)
Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

Obj. č. 1 4218 83 DN 100

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF
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Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

Obj. č. 1 4218 84 DN 125

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF
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Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

Obj. č. 1 4218 85 DN 150

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF
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technickým pokrokom

Obj. č. 1 4218 86 DN 200

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF



13

HERZ spol. s r.o., Priemyselná 3131, 900 27 Bernolákovo                              
Tel.: +42126241190  • Fax: +421262411825                                          
www.herz.eu • e-mail:infosk@herz.eu

T
la

ko
vá

 s
tr

at
a 

∆
p

 (
kP

a)

Hmotnostný pretok (kg/h)
Vyhradzujeme si právo na zmeny dané 
technickým pokrokom

Obj. č. 1 4218 87 DN 250

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF
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Obj. č. 1 4218 88 DN 300

Hodnota kv

HERZ - Nomogram STRÖMAX  4218 GF
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