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ZÓNOVÉ VENTILY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY I PITNOU VODU

Zónové šoupátkové třícestné ventily LK 525

Zónové šoupátkové dvoucestné a třícestné ventily VMR

Zónové ventily s vratnou pružinou SF

Zónové kulové ventily dvoucestné a třícestné VZK

ZÓNOVÉ VENTILY PRO OTOPNÉ SYSTÉMY

Elektromagnetické ventily solenoidové dvoucestné EV 251

» Kulové ventily s vysokým provozním i diferenčním tlakem

» Pomalé zavírání bez rázů

» Speciální funkce proti zablokování nečistotami

» Úplná těsnost v zavřeném stavu ve všech směrech

» Výstupní fáze z koncového spínače pro signalizaci a ovládání

» Extrémně vysoká hodnota Kvs u dvoucestných modelů - vhodné pro velké průtoky 

» Spotřebovává elektrickou energii jen při přestavování

» Možnost plného manuálního ovládání

» Vysoký provozní i diferenční tlak

» Okamžité zavírání i otvírání

» Úplná těsnost v zavřeném stavu ve směru proudění

» Jednoduché ovládání jen spínacím kontaktem

» Pomalé zavírání bez rázů

» Speciální nástavec pro vysokou nebo nízkou provozní teplotu

» V koncových polohách nespotřebovává energii nebo spotřebovává energii jen při přestavování

» Pomalé zavírání bez rázů

» U některých modelů koncový spínač

» V koncových polohách nespotřebovává energii nebo spotřebovává energii jen při přestavování

» Jednoduché ovládání jen spínacím kontaktem

» Příznivá cena

» Vhodné jen pro malé diferenční přetlaky
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Třícestné kulové VZK Regulus 15-25 16 bar 1000 kPa 11 m3/h jednopólové + trvalá fáze 64 s 110 °C ano ano

Dvoucestné kulové VZK Regulus 15-25 16 bar 1000 kPa 30 m3/h jednopólové + trvalá fáze 30 s 110 °C ano ano

Dvoucetné solenoidové EV 251 Danfoss 15-25 25 bar 1000 kPa 5 m3/h jednopólové 2 s 90 °C ne ano

Třícestné šoupátkové LK 525 LK 25-32 10 bar 100 kPa 7 m3/h jednopólové + trvalá fáze 8 s 110 °C (s redukcí) ano ne

Dvoucestné šoupátkové VMR MUT 20-25 10 bar 400 kPa 6 m3/h jednopólové + trvalá fáze nebo dvoupólové 6 s 110 °C ano ne

Třícestné šoupátkové VMR MUT 15-25 10 bar 400 kPa 8 m3/h jednopólové + trvalá fáze nebo dvoupólové 6 s 110 °C ano ne

Dvoucetné s vratnou pružinou SF MUT 15-25 10 bar 90 kPa 9 m3/h jednopólové 10 s 110 °C ano ne

Třícestné s vratnou pružinou SF MUT 15-25 10 bar 62 kPa 12,6 m3/h jednopólové 20 s 110 °C ano ne

Technické parametry zónových ventilů


