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                                                                                                DU145
                                            Ró¿nicowy zawór upustowy
                                                                                                                 Karta  katalogowa

Wykonania:
A = standard, z gwintem zewnêtrznym, z nyplami
E = z gwintem wewnêtrznym

Materia³y:

•  korpus z mosi¹dzu

•  ko³pak sprê¿yny z wysokojakoœciowego tworzywa
   sztucznego

Przyk³ad zamówienia:

DU 145 - 3/4 A

Zastosowanie:

Ró¿nicowy zawór upustowy utrzymuje ciœnienie
wytwarzane przez pompê w instalacjach grzewczych na
sta³ym poziomie i redukuje ha³as wywo³any przep³ywem
wody, zw³aszcza na wskutek d³awienia tego przep³ywu
przez zawory przygrzejnikowe. Powoduje on podniesienie
temperatury wody powracaj¹cej do kot³a, a tym samym
zmniejsza korozjê kot³a wywo³an¹ kondensacj¹ gazów
spalinowych. W uk³adach regulacji temperatury zasilania
reaguj¹cych na temperaturê zewnêtrzn¹ przy
zamkniêtych zaworach przygrzejnikowych zapewnia sta³¹
cyrkulacjê wody przez czujnik umieszczony na
przewodzie zasilaj¹cym. Przy cyrkulacyjnych
ogrzewaczach gazowych zapewnia ponadto - nawet przy
zamkniêtych zaworach przygrzejnikowych
(termostatycznych) - minimaln¹ iloœæ wody cyrkulacyjnej.

Właściwości:

•  prosta regulacja dziêki wbudowanemu w zawór
   wskaŸnikowi nastawy ró¿nicy ciœnieñ

•  p³ynna nastawa ró¿nicy ciœnieñ w przedziale wartoœci
  10 do 60 kPa

Dane techniczne:
Temperatura pracy                                  maks. 110 oC
Ciœnienie robocze                                 maks. 0,6 MPa
Nastawa ró¿nicy ciœnieñ                           10 - 60 kPa
                                                      (fabrycznie 20 kPa)
                                         wskazanie w m s³upa wody
Zawór przewidziany jest do stosowania w instalacjach
grzewczych 90 / 70 oC do ok. 70 kW (60 000 kcal / h)

      VF06
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Akcesoria dla DU 145 - 3/4 E:

 ZS 109 M - Z³¹czka z pierœcieniem zaciskowym

Wymiar Oznaczenie
3/4’’ x 18 mm ZS 109 M - 3/4’’ G
3/4’’ x 22 mm ZS 109 M - 3/4’’ H

ZS 109 M - Dwie z³¹czki z pierœcieniem
                   zaciskowym i tulej¹ usztywniaj¹c¹

Wymiar Oznaczenie
3/4’’ x 18 mm ZS 109 M - 3/4’’ GS

Zastrzega się prawo wprowadzenia zmian bez powiadomienia
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                                             Komfort i oszczêdnoœæ
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