
Dzia³anie:
Wbudowanie do instalacji zaworu upustowego pozwala zapo-
biegaæ ha³asom (szumom) pojawiaj¹cym siê przy czêœciowych
obci¹¿eniach instalacji ogrzewczej.

W uk³adach z gazowymi przep³ywowymi podgrzewaczami wody
zawory te utrzymuj¹ minimalny przep³yw wody przy ca³kowicie
zamkniêtych zaworach regulacyjnych. S¹ one montowane na
boczniku (by-pass) miêdzy ruroci¹giem zasilaj¹cym i powrotnym.

Przep³yw przez bocznik zostaje otwierany z chwil¹ gdy pojawiaj¹ca
siê ró¿nica ciœnienia wytwarzana przez pompê przekracza zadan¹
na zaworze nastawê wstêpn¹ ró¿nicy ciœnienia.

Zakres nastawy ró¿nicy ciœnieñ: 5 ÷ 50 kPa. Zawory te s¹ dostar-
czane z nastaw¹ wstêpn¹ standardow¹ 20 kPa.

Zakres stosowania:

W instalacjach centralnego ogrzewania z obiegiem wymuszonym
o ciœnieniu do 1.0 MPa i temperaturze max. 120oC dla unikniêcia
ha³asu w rozp³ywach czynnika grzejnego. W instalacjach z gazo-
wymi przep³ywowymi podgrzewaczami wody celem utrzymania
minimalnego przep³ywu wody w obiegu.

Opis:

Zawór upustowy o maksymalnej waroœci ciœnienia PN 1.0 MPa
i temperaturze do 120OC z bezstopniowym nastawianiem ¿¹danej
wartoœci ró¿nicy ciœnieñ w zakresie 5 ÷ 50 kPa (50 ÷ 500 mbar).
Nastawiona wartoœæ mo¿e byæ zablokowana.
Dn 20 Art. nr 108 50 06
Dn 25 Art. nr 108 50 08
Dn 32 Art. nr 108 50 10

Zawór upustowy o maksymalnej wartoœci ciœnienia PN 1.0 MPa
i temperaturze do 120OC z bezstopniowym nastawianiem ¿¹danej
wartoœci ró¿nicy ciœnieñ i jej wskazywaniem w zakresie od 5 ÷ 50 kPa
(50 ÷ 500 mbar). Nastawiona wartoœæ mo¿e byæ zablokowana.
Dn 20 Art. nr 108 52 06
Dn 25 Art. nr 108 52 08
Dn 32 Art. nr 108 52 10

Do zalet tych zaworów nale¿¹:
– bezstopniowa nastawa wstêpna
– mo¿liwoœæ zablokowania nastawy
– wskazywanie nastawionej wartoœci ró¿nicy ciœnieñ (tylko w za-

worach upustowych ze skal¹)

Kad³ub zaworu wykonany jest ze spi¿u lub mosi¹dzu, czêœæ górna
z mosi¹dzu, uszczelki i pierœcieñ uszczelniaj¹cy z EPDM.
Sprê¿yna ze stali nierdzewnej a pozosta³e czêœci z mosi¹dzu 58.
Gwinty wed³ug DIN 2999.

Przyk³ady monta¿u:

Wymiary:

Dn D L1 L2 H Nr art.

20 Rp 3/4" 40 34.5 119.5 108 50 06

25 Rp 1" 48.5 40 128.5 108 50 08

32 Rp 11/4" 56.5 46 135.5 108 50 10

Dn D L1 L2 H Nr art.

20 Rp 3/4" 40 34.5 119.5 108 52 06

25 Rp 1" 48.5 40 128.5 108 52 08

32 Rp 11/4" 56.5 46 135.5 108 52 10
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Charakterystyka przep³ywu zaworów upustowych

Art. Nr 108 50 06 i 108 52 06, Dn 20

Charakterystyka przep³ywu zaworów upustowych

Art. Nr 108 50 08 i 108 52 08, Dn 25

Charakterystyka przep³ywu zaworów upustowych

Art. Nr 108 50 10 i 108 52 10, Dn 32

Charakterystyki przep³ywowe dla obu wykonañ s¹ jednakowe.
Ustawienie nastawy wstêpnej w wykonaniu 108 50 nastêpuje
w oparciu o liczbê obrotów kó³ka pokrêtnego, natomiast w wyko-
naniu 108 52 w oparciu o skalê.

Kryteria wyboru:

W celu w³aœciwego doboru œrednicy nominalnej bocznika i zaworu
upustowego nale¿y uwzglêdniæ nastêpuj¹ce zalecenia:

upuszczana iloœæ do 2m3/h - Dn 20

upuszczana iloœæ do 3m3/h - Dn 25

upuszczana iloœæ ponad 3m3/h - Dn 32

Przyk³ad doboru:

W instalacji CO z zaworami termostatycznymi strumieñ objêtoœci
wynosi = 1 m3/h przy oporach przep³ywu ∆p = 250 mbar
(≅ 25 kPa) tzn. punkt ten le¿y na charakterystyce pompy zaznaczonej
na rys. obok lini¹ przerywan¹.

Nale¿y okreœliæ:

1. Œrednicê zaworu upustowego Dn

2. Nastawê wstêpn¹ na któr¹ musi byæ nastawiony zawór upus-
towy aby zacz¹³ siê otwieraæ gdy opory wzrosn¹ powy¿ej
∆p = 25 kPa w wyniku przymykania zaworów termostatycznych.

Rozwi¹zanie:

1. Dn 20, poniewa¿ upuszczany strumieñ objêtoœci nie przekracza
= 2 m3/h

2. dobraæ mo¿na:
zawór upustowy o nr 108 52 06 - na którego skali nale¿y ustawiæ
wartoœæ (250 mbar) 25 kPa,
lub zawór upustowy o nr 108 50 06 - z wykresu dla œrednicy
Dn 20 mo¿na odczytaæ, ¿e spadek ciœnienia na zaworze
∆p=250 mbar (25kPa) mo¿na uzyskaæ przy 6-ciu obrotach
pokrêt³em zaworu. Punkt przeciêcia charakterystyki pompy
z charakterystyk¹ zaworu (po wykonaniu 6-ciu obrotów
pokrêt³em) odpowiada przep³ywowi przez bocznik 0.6 m3/h przy
stracie ciœnienia 310 mbar (31kPa). Maksymalna odchy³ka
proporcjonalnoœci Xp wyniesie zatem 60 mbar (6 kPa).

Nastawianie wstêpne:

Poluzowaæ œrubê mocuj¹c¹ pokrêt³o rêczne.

Przy zaworach upustowych Nr art. 108 52 06/08/10 ustawiæ wyma-
gan¹ nastawê wstêpn¹ na skali obracaj¹c pokrêt³em rêcznym.

Przy zaworach upustowych 108 50 06/08/10 nale¿y odkrêciæ
pokrêt³o zaworu, a¿ do oporu w kierunku (–) a nastêpnie pokrêciæ
w kierunku (+) o odczytan¹ z wykresu odpowiedni¹ iloœæ obrotów.

Zablokowanie nastawy nastêpuje w wyniku dokrêcenia poluzo-
wanej œruby mocuj¹cej kó³ko pokrêtne.

Dla innych zastosowañ - np. w celu utrzymania minimalnego

przep³ywu wody w obiegu, nale¿y:

– nanieœæ na wykres punkt pracy (w uk³adzie: przep³yw - strata
ciœnienia)

– poprowadziæ przez ten punkt ukoœn¹ liniê charakterystyki
zaworu. Wartoœæ odczytana na najbli¿ej po³o¿onej od niej na
lewo linii charakterystyki zaworu bêdzie nastaw¹ wstêpn¹, któr¹
nale¿y nastawiæ na skali lub o któr¹ nale¿y dokonaæ obrotu
pokrêt³em.

odchy³ka proporcjonalnoœci Xp stanowi zakres przyrostu ciœ-
nienia, który jest potrzebny aby otworzyæ zawór z pozycji za-
mkniêtej do takiego otwarcia przy którym uzyskany bêdzie
odpowiedni punkt przeciêcia siê charakterystki pompy z chara-
kterystyk¹ zaworu.
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