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ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ∆ΥΝΑΜΙΚΗΣ (ΑΥΤΟΜΑΤΗΣ) ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗΣΗΣ

1. ΕΙΣΑΓΩΓΗ

Όλα τα κτήρια, μεγαλύτερα από μία μονοκατοικία, χρειάζονται βαλβίδες εξισορρόπησης
εγκατεστημένες στο δίκτυο θέρμανσης, κλιματισμού ή ψύξης, προκειμένου να διασφαλίζεται η σωστή
κατανομή του νερού στα διάφορα τμήματα του δικτύου και του αντίστοιχου εξοπλισμού.
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Οι αυτόματεες βαλβίδ
δες δυναμ
μικής εξισ
σορρόπησ
σης διατη
ηρούν στα
αθερή την παροχή στην
θυμητή τιμή
ή, ανεξάρτητα από τη
ην μεταβολλή της διαφ
φορικής πίεεσης και δεεν χρειάζοννται χρονοβ
βόρες
επιθ
διαδ
δικασίες

εξισορρόπ
πησης.

Ο
Οι

βαλβίδ
δες

δυναμικής

εξιισορρόπησ
σης

έχου
υν

σημα
αντικά

πλεεονεκτήμα
ατα έναντι των μέχρ
ρι σήμερα χρησιμοπο
οιουμένων βαλβίδωνν στατικής εξισορρόπ
πησης
τα οποία
ο
αναφ
φέρονται ανναλυτικά σ
στην συνέχεεια.

Η FlowCon παράγει πλήρη γκάμα
γ
βαλλβίδων δυναμικής εξισορρόπ
πησης, όπ
πως, σταθ
θερής
ορυθμισμέννης
προ

παρο
οχής

μέχρ
ρι

DN100
00,

εξωτεερικά

ρυθ
θμιζόμενες

βαλβίδεςς,

καθώςς

και

συννδυασμούςς ηλεκτρικώ
ών βαλβίδω
ων ελέγχου της θερμο
οκρασίας κα
αι δυναμική
ής εξισορρ
ρόπησης.
Η ετταιρία Χρυ
υσαφίδης Α.Ε. είναι ο αποκλεισ
στικός διαννομέας της FlowCon σ
στην Ελλάδα διατηρώ
ώντας
σημ
μαντικό από
τ
και παρέχοντα
ας άμεση κκαι εξειδικεευμένη εξυπ
πηρέτηση γγια το
όθεμα τωνν βασικών τύπων
σύννολο των π
προϊόντων FlowCon.
F
ΦΑΡΜΟΓΗ
ΗΣ:
2. ΠΕ∆ΙΟ ΕΦ
-

Ε
Εγκαταστά
άσεις Θέρμανσης, Ψύ
ύξης και Κλλιματισμού καθώς και βιομηχανιικές
ε
εγκαταστάσ
σεις όπου απαιτείται συγκεκριμένη παροχ
χή νερού.

-

Α
Αρδευτικά
ριορισμό της
δίκτυα διαμέτρου μεγγαλύτερης ή ίσης τωνν 100mm γγια τον περ
μ
μέγιστης
κα
ατανάλωση
ης.

-

Ά
Άλλες
εφαρ
ρμογές όπου απαιτείτται περιοριισμός της μ
μέγιστης π
παροχής.
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3. Α
ΑΡΧΗ ΛΕΙΙΤΟΥΡΓΙΑΣ
Σ:

σορρόπησης αποτελο
ούνται από
ό το σώμα και
Οι βαλλβίδες δυνναμικής εξισ
το στο
οιχείο ρύθμ
μισης της π
παροχής.
Ανάλο
ογα με την διαφορική πίεση μετα
αξύ εισόδο
ου και εξόδ
δου της
βαλβίδ
δας, ένα ελλατηριωτό εξάρτημα ρυθμίζει τη
ην διαθέσιμ
μη διατομή
διόδου
υ της βαλβ
βίδας και διατηρεί την παροχή σ
στην επιθυμ
μητή τιμή.
Υπά
άρχουν τέσ
σσερεις τύπ
ποι ρυθμιστικών στοιχ
χείων:
-

στασιακά π
προρυθμισμ
μένα
Τα εργοσ
(ΑΝΟΞΕΙΙ∆ΩΤΑ)

-

Τα ρυθμιζόμενα απ
πό τον χρήσ
στη πριν απ
πό την εγκκατάσταση της βαλβίδ
δας
site)
(Compos

-

Τα εξωτεερικά ρυθμιιζόμενα, όπ
ποτε
χρειαστείί (E-JUST))

-

Τα προ
οοριζόμενα
α για χρήση
η με ηλεκτρ
ρικό ή θερμ
μοστατικό ενεργοποιη
ε
ητή. Είναι εεξωτερικά
ρυθμιζό
όμενα όποτε επιθυμεεί ο χρήστης αφού πρ
ρώτα αφαιρ
ρεθεί ο
ενεργοπ
ποιητής (S
SME)

Όλο
οι οι τύποι ρυθμιστικώ
ών στοιχείω
ων είναι ενα
αλλάξιμοι στους
σ
βασικούς τύπο
ους βαλβίδω
ων, δίνοντα
ας
μία μεγάλη ευελιξία επιλογών.
άλογα με το
ον επιθυμη
ητό τύπο, την επιθυμη
ητή παροχή
ή ή εύρος παροχών
π
κκαι το αναμ
μενόμενο εεύρος
Ανά
πιέσ
σεων, π.χ. τον διαθέσ
σιμο κυκλο
οφορητή, επ
πιλέγουμε το κατάλλη
ηλο ρυθμισ
στικό στοιχεείο.
Στα
α ρυθμιζόμεενα στοιχείία, η ρύθμισ
ση γίνεται με βαθμοννομημένη διψήφια
δ
ένδ
δειξη και ειδ
δικό κλειδί.
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4. Σ
ΣΥΓΚΡΙΤΙΚ
ΚΑ ΠΛΕΟΝ
ΝΕΚΤΗΜΑ
ΑΤΑ ΣΕ ΣΧΕ
ΕΣΗ ΜΕ ΤΙΣ ΒΑΛΒΙ∆ΕΣ ΣΤΑΤΙΚΗΣ
Σ
Ε
ΕΞΙΣΟΡΡΟΠΗ
ΗΣΗΣ:

Για τον Μελεττητή

Λιγό
ότερος ανα
αγκαίος χρ
ρόνος μελ
λέτης για το
ον καθορισ
σμό του εξο
οπλισμού που
π απαιτεείται για ένα
α
εξισ
σορροπημέένο υδραυλλικό σύστημα.
∆εν
ν απαιτείτα
αι υπολογ
γισμός του
υ Kv

Βεβ
βαιότητα ό
ότι η πραγμ
ματική παρ
ροχή θα ισο
ούται με τηνν προδιαγρ
ραφόμενη παροχή – ∆εν
παρ
ρουσιάζετα
αι υπερβολική ροή ακκόμα και σεε μεταβαλλό
όμενες συννθήκες

Ευεελιξία εάν α
απαιτηθεί μ
μεταβολή μετά
μ
την αρ
ρχική εγκαττάσταση – Η απομόννωση ενός κλάδου ή η
επέέκταση του δικτύου δεεν επηρεάζζει την παρ
ροχή στις ά
άλλες βαλβίδες.
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άγκη λιγόττερων βαλ
λβίδων εξιισορρόπησης – ∆ενν χρειάζονται βαλβίδες στους κλλάδους και
Ανά
τις σ
στήλες

Εφ’ όσον τοπο
οθετηθούν βαλβίδες FlowCon, δ
δεν απαιτεείται διαδιικασία εξισ
σορρόπησ
σης

Για τον Εγκατταστάτη
Ελα
αχιστοποίηση του χ
χρόνου θέσ
σης σε λειιτουργία – λόγω της αυτόματηςς εξισορρόπ
πησης του
υ
συσ
στήματος

Τα αφαιρούμε
α
ενα στοιχεία
α ρύθμισηςς διευκολύννουν τον α
αρχικό καθα
αρισμό του
υ συστήματτος

∆εν
ν απαιτούν
νται ελάχισ
στα ευθύγ
γραμμα τμήματα σω
ωλήνων πριιν ή μετά τις βαλβίδεςς

Για τον Χρήσ
στη
Πολλύ μεγαλύττερη άνεσ
ση του χρήσ
στη λόγω σ
σωστής κατανομής το
ου νερού σ
σε όλο το σ
σύστημα.
Οι δυναμικές
δ
β
βαλβίδες εξισορρόπη
ησης επιτυγγχάνουν κα
αλύτερη ακκρίβεια και σταθερότη
ητα στην
ρύθ
θμιση της παροχής
π
κα
αι επομένω
ως στην επίίτευξη των επιθυμητώ
ών συνθηκώ
ών.
Μικ
κρότερη κα
ατανάλωσ
ση ενέργεια
ας λόγω τα
αχύτερης α
απόκρισης,, αυξημένης σταθερόττητας του
συσ
στήματος κκαι αποτροπ
πής υπερβ
βολικής ροή
ής που μειώ
ώνει την απ
πόδοση το
ου συστήμα
ατος.
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∆ΙΑΤΙΘΕΜ
ΜΕΝΑ ΕΙ∆Η
Η ΒΑΛΒΙ∆
∆ΩΝ σε στο
οκ:
5. ∆
Ω∆ΙΚΟΣ
ΚΩ

ΕΙ∆ΟΣ

27
77004-09

Τύπος A 15 - 25mm
m (1/2”-1”)
βίδες ∆υνα
αμικής Εξισ
σορρόπηση
ης, χωρίς
Βαλβ
λήψειςς μέτρησηςς, για χρήση με στοιχεεία E-Just
εξωτεερικά ρυθμ
μιζόμενα

27
77104-09

Τύπος AB 15 - 50m
mm (1/2”-2”))
δες ∆υναμιικής Εξισορ
ρρόπησης, με λήψειςς
Βαλβίδ
μέτρηση
ης, για χρήσ
ση με στοιχ
χεία E-Just εξωτερικά
ά
ρυθμιζόμεενα

27902x
2
2
27905x

E-Just
Εξωτεερικά ρυθμ
μιζόμενα σττοιχεία για βαλβίδες
Τ
Τύπου A κα
αι AB
Για ρύθμιση παρ
ροχής από 100 έως 16
6.100 lt/h

27
77909-14

Τύπος SH
H 50 - 150m
mm
Εξωτερ
ρικά Ρυθμιιζόμενες Φλαντζωτές Βαλβίδες
∆υναμιικής Εξισορ
ρρόπησης
Για ρύθμ
μιση παροχ
χών από 5.310 έως 1
106.000 lt/h
h

ροχές μέχρ
ρι 8.233 m3/h και δια
αφορική π
πίεση μέχρ
ρι 880 kPa μπορούν ννα ρυθμισττούν με τονν
Παρ
τύπ
πο Wafer π
που αναφέρ
ρεται στην επόμενη σ
σελίδα.

ΑΛΛΑ ΠΡΟ
ΟΪΟΝΤΑ Τ
ΤΗΣ FlowC
Con:
6. Α
Βαλβίδες Ε
Ελέγχου Ανεεξάρτρητες της Πίεσης (PICV)

Green 15 – 50mm (1
1/2”-1.1/2”))
UniQ
Q 15 - 20mm
m (1/2”-3/4
4”)
Αυτόνομ
μες Ρυθμισττικές Βαλβίδ
δες ∆υναμική
ής
Εξιισορρόπηση
ης
SM
M 15 - 250m
mm
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Βαλβίδες Ε
Ελέγχου Θερ
ρμοκρασίας, Αυτόματηςς
Εξισορρόπησης με Πρ
ρορυθμισμέννα Ανοξείδω
ωτα Στοιχεία
α
EVS 15 - 25
5 mm (1/2””-1”)
Βαλβίδες Ελέγχου Θεερμοκρασία
ας, Αυτόματη
ης
Εξισο
ορρόπησης με Ρυθμιζόμενα Στοιχεεία
EVC
C 15 - 20 mm (1/2”-3/4
4”)
Βαλβίδες Ε
Ελέγχου Θερ
ρμοκρασίας, Αυτόματηςς
Εξισορρόπησης με Ρυθμιζόμενα Σ
Στοιχεία και Ρακόρ
ABM 15 - 4
40mm (1/2””-1.1/2”)
Αυτόματτες Βαλβίδεςς Ελέγχου Π
Παροχής μεε Προσβάσιμ
μο
Προρυθμισ
σμένο Στοιχεείο
K 15 - 80m
mm (1/2”-3
3”)
Βαλβίδες ∆
∆υναμικής Εξισορρόπησ
σης με Εξωτερικά
Ρυθμιζόμεννα Στοιχεία E-Just, Λήψ
ψεις Μέτρησ
σης, Σφαιρικκό
Κρουνό Απ
πομόνωσης και Ρακόρ
ABV 15 - 4
40mm (1/2”--1.1/2”)
Βαλλβίδες ∆υναμικής Εξισο
ορρόπησης με Εξωτερικκά
Ρυθμιζόμεννο Στοιχείο,, Σφαιρικό Κ
Κρουνό Απο
ομόνωσης κκαι
Φίλτρ
ρο
ABS 15 - 40mm (1/2”-1.1/2
2”)
Βαλβίδες Αυτόματες
Α
Ε
Εξισορρόπη
ησης με Προ
ορυθμισμέννα
Στοιχεία
Wafer 100 - 1000mm
Α
Αυλακωτές
ς 50 - 500m
mm
Θερμοστατικές Βαλβίδ
δες Νερού Χ
Χρήσης
T-JUST 15 - 25mm (1//2”-1”)

Βαλβίδες Ε
Ελέγχου ∆ιαφ
φορικής Πίεεσης
S
SDP 15 - 25m
mm (1/2”-1”)
DPCV 15 - 50mm (1/2
2”-”)
E
EDP 15 - 25m
mm (1/2”-1”)
ADP 15 - 2
25mm (1/2”--1”
PIM-DP 50 - 150m
mm
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