
Balansavimo vožtuvai

130 serija

Veikimas

Balansavimo vožtuvai yra hidrauliniai prietaisai, naudojami tiksliai 
sureguliuoti terminėms terpėms, tiekiamos sistemos terminiams šaltiniams, 
srauto spartai. 
Teisingas hidraulinių kontūrų subalansavimas yra esminis dalykas siekiant 
užtikrinti sistemos veikimą pagal projekto specifikacijas, didesnį terminį 
komfortą ir mažą elektros energijos suvartojimą.

130 serijos srieginiuose vožtuvuose srauto sparta matuojama „Venturi“ įtaisu, 
integruotu į vožtuvo korpusą. Šis prietaisas užtikrina tikslų subalansavimą ir 
yra ypač praktiškas naudoti sąrankos metu.

Gaminių asortimentas

130 serijos  Balansavimo vožtuvas su „Venturi“ įtaisu. Srieginė versija   dydžiai DN 15 (1/2 col.), DN 20 (3/4 col.), DN 25 (1 col.), DN 32 (1 1/4 col.), DN 40 (1 1/2 col.), DN 50 (2 col.)
130 serijos Balansavimo vožtuvas. Flanšinė versija   dydžiai DN 65, DN 80, DN 100, DN 125, DN 150, DN 200, DN 250, DN 300

130 serijos Korpuso izoliacija srieginiams balansavimo vožtuvams su „Venturi“ įtaisu

003FM 21654

 Medžiagos
 Korpusas:
 Dangtis:

 Kontrolinis stiebas:
 Kaištis:
 Sandariklio lizdas:
 Hidrauliniai sandarikliai:
 Kaiščio sandariklis:
 Rankenėlė:

 Slėgio testo prievadai:

 Našumas
 Terpė:

 Maks. glikolio procentas:
 Maks. darbinis slėgis:
 Darbinės temperatūros diapazonas:

 Tikslumas:

 Reguliavimo apsisukimų skaičius:

 Jungtys
 - pagrindinė:
 - vožtuvo korpuso slėgio testo prievadai:

decinkacijai atsparus lydinys  EN 12165 CW602N 
decinkacijai atsparus lydinys  EN 12165 CW511L 

decinkacijai atsparus lydinys  EN 12164 CW724R 
nerūdijantysis plienas (AISI 303) 

decinkacijai atsparus lydinys  EN 12165 CW602N 
EPDM

PTFE
PA6G30

žalvarinis korpusas su EPDM sandarinimo elementais 

vanduo, išskyrus nepavojingus glikolio tirpalus pagal 67/548/
EB direktyvos gaires

50 %
16 barai

–20–120 °C

±10 %
5

1/2–2 col. F (ISO 228-1)
1/4 col. F (ISO 228-1)    

ketus EN-GJL-250
ketus EN-GJL-250

DN 250 - DN 300: elastingas ketus EN GJS 500-7
žalvaris, EN 12164 CW614N

 PPS
ketus EN-GJL-250

EPDM
EPDM

- DN 65-80-100-250-300: PA
DN 125 - DN 150 - DN 200: štampuotas plienas

žalvarinis korpusas su EPDM sandarinimo elementais

vanduo, išskyrus nepavojingus glikolio tirpalus pagal 
67/548/EB direktyvos gaires

50 %
16 barai

-10–140 °C
-10–120 °C (DN 250 - DN 300)

±10 %
DN 65, DN 80 E DN 100: 6; DN 125: 11; DN 150: 14

DN 200: 12; DN 250 ir DN 300: 10

DN 65, 80, 100, 125, 150, 200, 250, 300; PN 16 - EN 1092-2
1/4 col. F (ISO 228-1)

Techninės specifikacijos

 130 serija  srieginis  130 flanšinis

01251/21 LT

Tik srieginėms versijoms



Izoliacijos techninės specifikacijos

Medžiaga
Medžiaga: uždarų mikroporų PE-X
Storis:  15 mm
Tankis: – vidinė dalis:  30 kg/m3

 – išorinė dalis  80 kg/m3

Šilumos laidumas (ISO 2581):  - esant 0 °C: 0,038 W/(m·K) – esant 40 °C: 0,045 
W/(m·K)

Atsparumo vandens garų difuzijai koeficientas (DIN 52615): >1,300
Darbinės temperatūros diapazonas: 0–100 °C
Reakcija į ugnį (DIN 4102): B2 klasė

Matmenys

Subalansuotų kontūrų privalumai

Subalansuoti kontūrai pasižymi šias pagrindiniais privalumais:

1.  Teisingai veikia šildymo, aušinimo ir oro sausinimo sistemų galiniai 
įrenginiai, be natūraliųjų nuostolių, užtikrindami geresnį komfortą.

2.  Variklio siurblys veikia aukščiausio efektyvumo zonoje, taigi mažėja 
perkaitimo ir pirmalaikio nusidėvėjimo rizika.

3.  Išvengiama perteklinio terpės srauto greičio, kuris sukelia triukšmą ir 
nudilina.

4.  Apribojami reguliavimo vožtuvuose veikiantys diferenciniai slėgiai, tokiu 
būdu išvengiama netolygaus veikimo.

OPEN

CLOSE

RESET ON OFFBT OFF

Veikimo principas

Balansavimo vožtuvas yra hidraulinis prietaisas, kuris reguliuoją per jį 
pratekančios terpės srauto spartą.
Reguliavimas vykdomas rankenėle, kuri kontroliuoja terpės srauto 
reguliavimo kaiščio judėjimą. Srauto sparta kontroliuojama pagal Dp 
reikšmę, kurią galima išmatuoti dviem tinkamai ant vožtuvo išdėstytomis 
jungtimis.

Kodas Masė (kg)

Kodas Masė (kg)

230
242
280
390
415
500
525
535

290
310
350
400
480
600
730
850

DN 60
DN 80

DN 100
DN 125
DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

17,7
19,9
26
36

64,9
84
159

210,5



130 serija srieginės jungtys

Konstrukcinės detalės

„Venturi“ įtaisas srauto spartai matuoti
130 serijos nuo 1/2 col. iki 2 col. dydžio vožtuvai turi srauto spartos 
matavimo prietaisą, veikiantį „Venturi“ principu. Šis prietaisas yra integruotas 
į vožtuvo korpusą prieš srovę iki vožtuvo kaiščio, kaip rodoma paveikslėlyje 
toliau.

Ši sistema pasižymi toliau nurodytais privalumais:

1. Srauto tėkmės reguliavimo metu pateikia pastovų matavimą. Balansavimo 
vožtuvai įprastai turi slėgio testo prievadus prieš srovę ir pasroviui iki 
vožtuvo kaiščio. Tai reiškia, kad kai vožtuvas yra uždaras mažiau nei 50 %, 
pasroviui iki kaiščio susidaręs sūkuriavimas trikdo slėgio signalo stabilumą, 
todėl matavimuose gali atsirasti reikšmingų klaidų.

2. Vožtuvai gali būti montuojami pasroviui nepaliekant per ilgų tiesinių 
vamzdžio segmentų.

3. „Venturi“ sistema pagreitina matavimo procesą ir rankinį kontūro 
subalansavimą. Dabar srauto sparta yra tik prieš srovę ir pasroviui iki 
stacionarios „Venturi“ matuoklio angos bei prieš srovę iki kaiščio, o ne per 
visą vožtuvą, išmatuotos Dp reikšmės funkcija. Žvelgiant iš praktinės 
pusės dabar Dp reikšmė yra tik tie duomenys, kurių reikia srautui 
išmatuoti vožtuvuose, o ne Dp ir rankenėlės padėtis.

4. Tokiu būdu srauto sparta prateka per vožtuvą tyliau. Tai svarbus 
privalumas atsižvelgiant faktą, kad srieginis balansavimo vožtuvas dažnai 
yra naudojamas galiniuose įrenginiuose, tokiuose kaip ventiliatoriniai 
konvektoriai, kurie įrengiami tiesiogiai gyvenamosios paskirties vietose.

Korozijai atsparios medžiagos
130 serijos balansavimo vožtuvai yra pagaminti iš decinkacijai atsparaus 
lydinio. Tai ypač korozijai atspari medžiaga, užtikrinanti nepriekaištingą 
funkcionalumą laikui bėgant. 

Nerūdijančiojo plieno kaištis 
Vožtuvo kaištis (1) yra pagamintas iš nerūdijančiojo plieno. Ši medžiaga 
yra ypač atspari korozijai, taip pat jos kokybė nenukenčia dėl nuolatinio 
kontakto su vandens tėkme.

Dvigubas vidinis apskrito skerspjūvio žiedas
Dvigubas apskrito skerspjūvio hidraulinis sandariklis (2) neleidžia vandeniui 
užlieti sraigtinio sriegio (3). Šis mechanizmas suteikia galimybę vožtuvo 
stiebui (4) pasislinkti palei liniją, siekiant tiksliai sureguliuoti kaiščio (1) 
nustatymą. Slinkties tarp vožtuvo stiebo ir hidrauliškai izoliuoto korpuso 
funkcija neleidžia laikui bėgant sutrinkti srauto spartos reguliavimo veiksmui 
ir rankenėlės veikimui. 

Sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadai 
Šie vožtuvai turi sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadus. Su šio tipo 
prievadu matuojama greitai ir tiksliai, naudojant „Caleffi“ 100 serijos švirkšto 
priedus. Ištraukus matavimo švirkštą prievadas automatiškai užsidaro, 
neleisdamas vandeniui pratekėti.

Dydžio 
matavimas

Automatinis 
uždarymas

Apsauginis 
gaubtelis

Sandarinimo 
elementas

Matavimo 
švirkštas

4
2

3

1

Izoliacija
Srieginiai balansavimo vožtuvai gali turėti priedą, t.y. karštuoju būdu pagal 
korpusą išlietą izoliaciją su „Velcro“ uždarymu. Tokiu būdu užtikrinama 
nepriekaištinga izoliacija ir sandarumas nuo vandens garų pateikimo iš 
aplinkos, naudojant šaltą vandenį. 



Reguliavimo rankenėlė
Reguliavimo rankenėlės forma - tai ergonomikos tyrimų rezultatas, kuriuo 
užtikrinamas didžiausiais komfortas operatoriui ir tikslus sureguliavimas.
·  Sureguliavimo diapazonas 5 pilnais apsisukimais balansuojant hidraulinius 

kontūrus užtikrina itin didelį tikslumą.
·  Didelės ir aiškios mikrometrinės skalės padalos patobulina srauto spartos 

matavimą.
·  Rankenėlė yra pagaminta iš didelio atsparumo, korozijai atsparaus, 

sustiprinto polimero.

Nuorodinė reguliavimo skalė

Kiekvieną kartą laikrodžio rodyklės 
kryptimi 360° kampu pasukus 
rankenėlę, raudonas indikatorius 
persijungia viena pakopa iš 0 
padėties (vožtuvas uždaras) į 6 
padėtį (vožtuvas visiškai atviras). 
Be to, juodos mikrometrinės 
dešimtainės skalės padalos dar 
labiau patobulina sureguliavimą.

Atmintinės stabdiklio / sandariklio užrakinimas
Vožtuvai turi padėties reguliavimo atmintinės sistemą, kurios dėl įvairių 
priežasčių gali prireikti visiškai užsidarius vožtuvui, norint be vargo atidaryti 
pirminę vožtuvo padėtį.
Į angą įstatykite 2,5 mm šešiabriaunį veržliaraktį ir nenaudodami jėgos 
pasukite jį prieš laikrodžio rodyklę, kol raudonas indikatorius (iš pradžios jo 
nematyti) susilygiuos su viršutiniu rankenėlės kraštu.

Ant rankenėlės yra dvi angos, kurias galima 
naudoti nustatymo padėčiai užsandarinti, 
siekiant išvengti arba aptikti pažeidimus 
ilgalaikėje perspektyvoje.

BALANSAVIMO VOŽTUVO NAUDOJIMAS IR NUSTATYMAS

Balansavimo vožtuvas yra naudojamas atsižvelgiant į skysčio dinamikos 
rodiklius pagal hidraulinio slėgio nuostolio, srauto spartos ir kaiščio valdymo 
rankenėlės padėties nustatymo santykį. 

Išankstinis sureguliavimas 
Žinodami slėgio kritimo Dp reikšmę, kurią generuoja vožtuvas esant tam 
tikrai srauto spartai G, galite gauti rankenėlės padėties sureguliavimo 
skaitinę reikšmę (IŠANKSTINIS NUSTATYMAS). Tokiam pasirinkimui galite 
naudoti kiekvieno vožtuvo dydžio rodiklių diagramą. Arba analitiškai galite 
apskaičiuoti atitinkamą Kv reikšmę pagal šią formulę:
            G
Kv =             (1,1)
                Dp

kur: G = srauto sparta m3/val.
 Dp = slėgio kritimas, išreikštas bar 
   (1 bar = 100 kPa, 10 000 mm vandens col.)
 Kv = srauto sparta, išreikšta m3/val. pratekant per vožtuvą, kuri 
atitinka
   slėgio kritimą 1 bar.

gautą reikšmę palyginate su įprastinėmis kiekvieno vožtuvo dydžio 
reikšmėmis.
Kad užtektų vietos tiek vožtuvo atidaryti, tiek jam uždaryti, rekomenduojame 
rinktis tokį vožtuvo dydį, kurį galima iš anksto nustatyti pagal terpės 
atsidarymo padėtį.

Srauto spartos matavimas
Prijunkite diferencinio slėgio matavimo stotelę prie vožtuvo „Venturi“ įtaiso 
slėgio testo prievadų. Matavimo prietaisui nuskaičius Dp reikšmę galite 
peržiūrėti vožtuvo, kuris naudojamas srauto spartai G gauti, „Venturi“ rodiklių 
diagramą.
Arba analitiškai galite apskaičiuoti srauto spartą pagal šią lygtį: 

G = KvVenturi x    DpVenturi (1.2)

Pastaba: šiame etape naudojama diagrama nėra ta pati, kaip išankstinio 
sureguliavimo diagrama, kadangi joje minimi DpVenturi rodikliai, t. y. 
„Venturi“ įtaiso, esančio prieš srovę iki vožtuvo, srauto sparta, o ne viso 
vožtuvo rodikliai (įskaitant kaištį), kurie savo ruožtu aiškinami išankstinio 
sureguliavimo diagramose.

Rankinis srauto spartos sureguliavimas  
Norėdami rankiniu būdu sureguliuoti per vožtuvą pratekančio srauto 
spartą, reguliuokite rankenėlės padėtį, kol matavimo prietaiso išmatuotas 
diferencinis slėgis rodys pageidaujamą srauto spartos reikšmę pagal 
naudojamos vožtuvo „Venturi“ diagramos rodiklius.
Arba analitiškai apskaičiuokite „Venturi“ įtaiso hidraulinio slėgio nuostolį 
pagal šią lygtį: 
                        G2

DpVenturi =              (1.3)     
                    KvVenturi

2 
   
Tada sukite reguliavimo rankenėlę kol pasieksite Dp reikšmę, teoriškai 
apskaičiuotą pagal toliau pateikiamą formulę (1.3).

Pastaba: šiame etape naudojama diagrama nėra ta pati, kaip išankstinio 
sureguliavimo diagrama, kadangi joje minimi DpVenturi rodikliai, t. y. vožtuve 
integruoto „Venturi“ įtaiso srauto sparta, o ne viso vožtuvo rodikliai (įskaitant 
kaištį), kurie savo ruožtu aiškinami išankstinio sureguliavimo diagramose.

Skirtingo tankio skysčių korekcija  
Toliau pateikiama informacija taikoma skysčiams, kurių klampa ≤3°E 
(pavyzdžiui, vandens ir glikolio mišiniai).
Jei naudojate skysčius, kurių tankis kitoks nei 20 °C temperatūros vandens 
(ρ = 1 kg/dm3), išmatuota slėgio kritimo reikšmė Dp gali būti pakoreguota 
pagal šią formulę:

Dp’ = Dp/ρ’

kur: Dp’ = nuorodinis slėgio kritimas
 Dp = išmatuotas slėgio kritimas
 ρ’ = skysčio tankis išreikštas kg/dm3

Reikšmė Dp' yra naudojama iš anksto reguliuoti arba srauto spartai matuoti 
naudojant diagramas arba formules.

5



Išankstinio sureguliavimo pavyzdys
Srauto sparta G = 900 l/val. privalo sukurti hidraulinio slėgio nuostolį.
Dp = 14 kPa.
Pasirinkus vožtuvo kodo 130600, dydis 1 col., diagramą, pateikiama 
reguliavimo padėtis ≈ 2,3 (mėlyna linija).

Arba analitiškai pritaikius formulę (1.1), gaunama reikšmė  
Kv = 0,9 /    0,14 = 2,40.
Iš lentelės pagal vožtuvo kodą 130600 1 col. pasirinkite atitinkamą 

reguliavimo padėtį ≈ 2,3 (reikšmė, kuri atitinka arba yra arčiausia reikalingos).

Skirtingo tankio skysčio korekcijos pavyzdys
Skysčio tankis ρ’ = 1,1 Kg/dm3

Išmatuotas (arba pageidaujamas) slėgio kritimas Dp = 14 kPa.
Nuorodinis slėgio kritimas Dp’ = 14/1,1 = 12,72 kPa
Su šia reikšme naudokite diagramą arba formulę (1.1), norėdami gauti 
srauto spartos G reguliavimo padėtį (nauja padėtis ≈ 2,5).
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KvsDN 25
Dydis 1 col.
Kv (m3/val.)

Padėtis

Kodas 130600 1 col.
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis Kvs

G (m3/val.)

KvVenturi (m3/val.) 2,80
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Srauto spartos matavimo pavyzdys  
Nuskaičius DpVenturi 3 kPa 1 col. vožtuvu, naudojant susijusio vožtuvo „Venturi“ 
rodiklių diagramą, x-ašyje matoma srauto spartos reikšmė lygi ≈ 1,7 m3/val. 
(mėlyna linija)

Tuo atveju, jei norite tęsti analitiškai naudojant lygtį (1.2), DpVenturi 

matavimo reikšmė yra lygi 3 kPa; atsižvelgiant į tai, kad KvVenturi  reikšmė 
1 col. vožtuvui 130600 yra lygi 9,64, srauto spartos skaičiavimai yra šie  
G = 9,64 x    0,03 = 1,67 m3/val.

Skirtingo tankio skysčio korekcijos pavyzdys 
Skysčio tankis ρ’ = 1,1 Kg/dm3

Išmatuotas slėgio kritimas DpVenturi = 3 kPa
Nuorodinis slėgio kritimas Dp’ = 3/1,1 = 2,72 kPa
Su šia reikšme naudokite „Venturi“ diagramą vožtuvui arba formulę (1.2), kad 
gautumėte atitinkamą srauto spartą G (= 1,59 m3/val.). 

Rankinio srauto spartos sureguliavimo pavyzdys
Atsižvelgdami į 1 col. vožtuvo dydį, norėtume sureguliuoti srauto spartos 
reikšmę kaip 2500 l/val.
Pasukite vožtuvo rankenėlę į visiškai atvirą padėtį, o tada laipsniškai 
uždarykite vožtuvą stebėdami DpVenturi rodmenis ant matavimo prietaiso. 
Kaip demonstruojama šalia esančioje diagramoje, pasiekus ≈ 6,7 kPa 
diferencinio slėgio reikšmę (raudona linija), per vožtuvą pratekančios terpės 
srauto sparta bus 2500 l/val., kaip pageidaujama.
Pasitelkiant analitinį metodą, kai srauto sparta G = 2500 l/val., o KvVenturi = 
9,64, o susijęs vožtuvas yra 1 col. 130600, pritaikius formulę (1.3) gaunama ši 
reikšmė DpVenturi = 2,52/9,642 = 6,72 kPa. Atitinkamai sureguliuokite reikšmę, 
norėdami gauti apskaičiuotą DpVenturi.

Skirtingo tankio skysčio korekcijos pavyzdys 
Pageidaujama skysčio srauto sparta G = 2,500 l/val.
Pritaikius formulę (1.3) arba „Venturi“ diagramą, gaunamas toks nuorodinis 
slėgio kritimas Dp’ = 2,52/9,642 = 6,72 kPa.
Jei naudojamo skysčio tankis yra ρ‘ = 1,1 kg/dm3 slėgio kritimas DpVenturi 

reikšmė, kurią turime nuskaityti matavimo prietaisu pagal pageidaujamą 
srauto spartą, bus pateikta pagal lygtį:
DpVenturi = ρ‘ x Dp’ = 1,1 x 6,72 = 7,39 kPa.
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Kv (m3/val.)

1

10

100

0,6

2

5

20

50

Padėtis

100

1,000

10,000

60

200

500

2,000

5,000

Kodas 130600 1 col.
Δp (kPa)Δp (mm H2O) 54,543,532,521,510,5

0,5 50,1 0,25 1 2,5 100,05

G (m3/val.)

Padėtis

4,46
6

KvsDN 25
Dydis 1 col.
Kv (m3/val.)

Padėtis

Kodas 130600 1 col.
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis Kvs

G (m3/val.)
DN 32

Dydis 1 1/4 col.
Kv (m3/val.)

Padėtis

Kodas 130700 1 1/4 col. Δp (kPa)
Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kvs

DN 40

Kv (m3/val.)

Padėtis

Δp (kPa)
Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kvs
Dydis 1 1/2 col.

Kodas

DN 50
Dydis 2 col.
Kv (m3/val.)

Padėtis

Δp (kPa)

Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kvs

Kodas



130 serija flanšinės jungtys

Konstrukcinės detalės

Reguliavimo rankenėlė 
Reguliavimo  rankenėlės forma – tai ergonomikos tyrimų rezultatas,
kuriuo užtikrinamas didžiausiais komfortas operatoriui ir
tikslus sureguliavimas.
• Sureguliavimo diapazonas keletu apsisukimų iki galo balansuojant 

hidraulinius kontūrus užtikrina itin didelį tikslumą.
• Didelės ir aiškios mikrometrinės skalės padalos patobulina srauto spartos 

matavimą.
• Ši rankenėlė yra pagaminta iš korozijai atsparaus technopolimero 

dydžiams DN 65 – DN 100, DN 250 ir DN 300; tai štampuoto plieno 
rankinis ratukas dydžiams DN 125, DN 150 ir DN 200 paprastesniam 
vidutinio dydžio / didelių prietaisų sureguliavimui.

Dydžio 
matavimas

Automatinis 
uždarymas

Apsauginis 
gaubtelis

Sandarinimo 
elementas

Matavimo 
švirkštas

Nuorodinė reguliavimo skalė
Atidarymo padėtis yra nurodoma dviem skaitiniais indikatoriais:
• Sukamasis indikatorius (1) raudona spalva rodo reguliavimo skalę nuo 0 

(uždarytas) iki maksimalaus sureguliavimo (7, 12, 15, 13 ir 11, priklausomai 
nuo vožtuvo dydžio). Ranka pasukus rankenėlę 360°, indikatorius peršoka 
per vieną padėtį.

• Mikrometrinis reguliavimo indikatorius (2) juoda spalva rodo skaitmenis 
nuo 0 iki 9. 

Kiekvienas skaitinės reikšmės pasikeitimas atitinka 1/10 vožtuvo atidarymo 
/ uždarymo sukamojo indikatoriaus (1) apsisukimo.

Atmintinės stabdiklis
Vožtuvai turi padėties reguliavimo atmintinės sistemą, kurios dėl įvairių 
priežasčių gali prireikti visiškai užsidarius vožtuvui, norint be vargo atidaryti 
pirminę vožtuvo padėtį.
Prietaisui užfiksuoti norimoje padėtyje nereikia jokių specialių įrankių, taip 
pat suveikia apsauga nuo netinkamo panaudojimo.
Veržliasūkiu nusukite srieginį apsauginį gaubtelį, tada įstatykite veržliasūkį į 
rankenėlę ir laikrodžio rodyklės kryptimi visiškai išsukite vidinį varžtą

2

1

Sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadai 
Šie vožtuvai turi sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadus. Su šio tipo 
prievadu matuojama greitai ir tiksliai, naudojant „Caleffi“ 100 serijos švirkšto 
priedus. Ištraukus matavimo švirkštą prievadas automatiškai užsidaro, 
neleisdamas vandeniui pratekėti.

DN 250–DN 300 dydžio vožtuvų „atmintinės stabdiklio“ vidinis varžtas yra 
šešiabriaune galvute (6 mm) ir yra po centriniu apsauginiu gaubteliu.

Iš gamybinio plastiko pagamintas kaištis
Šios serijos vožtuvų kaištis yra pagamintas iš gamybinio plastiko. Ši medžiaga 
yra ypač atspari dilimui dėl vandens tėkmės.



BALANSAVIMO VOŽTUVO NAUDOJIMAS IR NUSTATYMAS

Balansavimo vožtuvas yra naudojamas atsižvelgiant į skysčio dinamikos 
rodiklius pagal hidraulinio slėgio nuostolio išmatuoto ties pjezometriniais 
sujungimais, srauto spartos ir kaiščio padėties nustatymo santykį.

Išankstinis sureguliavimas
Žinodami slėgio kritimo Dp reikšmę, kurią generuoja vožtuvas esant tam 
tikrai srauto spartai G, galite gauti rankenėlės padėties sureguliavimo 
skaitinę reikšmę (IŠANKSTINIS NUSTATYMAS). 
Tokiam pasirinkimui galite naudoti kiekvieno vožtuvo dydžio rodiklių 
diagramą.
Arba analitiškai galite apskaičiuoti atitinkamą Kv reikšmę pagal šią formulę:

 (1.1) kur: G = srauto sparta m3/val.
          Dp = slėgio kritimas, išreikštas bar
    
  (1 bar = 100 kPa, 10 000 mm vandens col.)
  Kv = srauto sparta m3/val. slėgiui 

   nukritus 1 bar.

gautą reikšmę palyginate su įprastinėmis kiekvieno vožtuvo dydžio 
reikšmėmis.
Kad užtektų vietos tiek vožtuvo atidaryti, tiek jam uždaryti, 
rekomenduojame rinktis tokį vožtuvo dydį, kurį galima iš anksto nustatyti 
pagal terpės atsidarymo padėtį.

           G
Kv = 
                        Dp

Srauto spartos matavimas
Matuojant vožtuvo Dp reikšmę pagal pateikiamą sureguliavimo padėtį, 
galima gauti per vožtuvą pratekančio srauto spartą G. Galite naudoti 
diagramą arba analitiškai apskaičiuoti srauto spartą pagal šią lygtį:

Skirtingo tankio skysčių korekcija
Toliau pateikiama informacija taikoma skysčiams, kurių klampa ≤3°E 
(pavyzdžiui, vandens ir glikolio mišiniai).
Jei naudojate skysčius, kurių tankis kitoks nei 20 °C temperatūros vandens 
(ρ = 1 kg/dm3), išmatuota slėgio kritimo reikšmė Dp gali būti pakoreguota 
pagal šią formulę:

 kur: Dp’ = nuorodinis slėgio kritimas
        Dp = išmatuotas slėgio kritimas
        ρ’ = 
skysčio tankis išreikštas kg/dm3

Reikšmė Dp' yra naudojama iš anksto reguliuoti arba srauto spartai matuoti 
naudojant diagramas arba formules.

G = Kv ·    Dp     (1.2)

           Dp
Dp’ = 
            ρ’      

Išankstinio sureguliavimo pavyzdys
Srauto sparta G = 40 m3/val. privalo sukurti slėgio kritimą
Dp = 8 kPa.
Pasirinkus diagramą vožtuvo kodui 135122 DN 125 pateikiama reguliavimo 

padėtis ≈ 4,5 (mėlyna linija).

Arba analitiškai pritaikius formulę (1.1), gaunama reikšmė
Kv = 40 /    0,08 = 141,84.
 Iš lentelės pagal vožtuvo kodą 130122 DN 125, pasirinkite atitinkamą 

reguliavimo padėtį ≈ 4,5 (reikšmė arčiausia reikalingos)

Skirtingo tankio skysčio korekcijos pavyzdys
Skysčio tankis ρ’ = 1,1 Kg/dm3

Išmatuotas (arba pageidaujamas) slėgio kritimas Dp = 8 kPa.
Nuorodinis slėgio kritimas Dp’ = 8/1,1 = 7,27 kPa
Su šia reikšme naudokite diagramą arba formulę  (1.1), norėdami gauti 

atitinkamą srauto spartos G reguliavimo padėtį (nauja padėtis ≈ 5). 

Srauto spartos matavimo pavyzdys  
Jūs turite 130122 DN 125 vožtuvo kodą su reguliavimo rankenėle 3-oje 
padėtyje (atitinkamai Kv = 86,8 lentelėje), ir jūs matuojate hidraulinio slėgio 
nuostolį Dp= 15 kPa.
Naudodamiesi diagrama gaunate apytikrę srauto spartos G reikšmę 33 m3/
val. (raudona linija).
G = 86,8 x   0,15 ≈ 33,6 m3/val.

Skirtingo tankio skysčio korekcijos pavyzdys 
Skysčio tankis ρ’ = 1,1 Kg/dm3

Išmatuotas slėgio kritimas  Dp = 15 kPa
Nuorodinis slėgio kritimas Dp’ = 15/1,1 = 13,63 kPa
Su šia reikšme naudokite diagramą vožtuvui arba formulę (1.2), kad gautumėte 
atitinkamą srauto spartą G (≈ 32 m3/val.). 

Padėtis

Kodas 130122DN 125
Δp (kPa)

Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kv (m3/val.)

Kvs



Padėtis

Kodas 130062DN 65
Δp (kPa)

Δp (mm H2O)

Padėtis Kvs

Kv (m3/val.)

Padėtis

Kodas 130082DN 80
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

KvsPadėtis

Kv (m3/val.)

Padėtis

Kodas 130102DN 100
Δp (kPa)

Δp (mm H2O)

Padėtis

Kv (m3/val.)

Kvs

Padėtis

Kodas 130122DN 125
Δp (kPa)

Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kv (m3/val.)

Kvs

Montavimas

Balansavimo vožtuvus būtina montuoti taip, kad būtų užtikrinta laisva 
prieiga prie slėgio testo prievadų, išleidimo čiaupų ir reguliavimo rankenėlės. 
Vožtuvus galima tvirtinti tiek ant horizontalių, tiek ant vertikalių vamzdžių.  
Siekiant užtikrinti tikslius srauto matavimus rekomenduojame priešsrovinį 
ir pasrovinį vamzdžio segmentus išlaikyti tiesiais, kaip demontuojama 
iliustracijoje toliau. Būtina paisyti ant vožtuvo korpuso nurodytą srauto 
kryptį.

Kontūro su balansavimo vožtuvais dydžio nustatymas

Jei reikia išsamesnės informacijos apie kontūro su balansavimo vožtuvais 
dydžio nustatymą, skaitykite „Caleffi“ vadovų 2-ąjį tomą. Ten pateikiami 
sunumeruoti pavyzdžiai ir pastabos dėl į kontūrus jungiamų prietaisų 
paskirties.

130 serija 130 serija Siurblys

5D 10D

130 serija 130 serija Siurblys

5D 10D2D 2D

Srieginės versijos

Flanšinės versijos



Padėtis

Kodas 130152DN 150
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

DN 150
Kv (m3/val.)

Kvs

DN 250
Kv (m3/val.)

Pad.

Kodas 130250 DN 250
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kvs
DN 300

Kv (m3/val.)

Pad.

Kodas 130300 DN 300
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kvs

Pad.

Kodas 130202 DN 200
Δp (kPa)Δp (mm H2O)

Padėtis

G (m3/val.)

Kv (m3/val.)

Kvs

Priedai

100010          tech. broš. 01041

Priedų pora su sparčiojo prijungimo švirkštu 
matavimo prietaisams prijungti prie slėgio testo 
prievadų.
Lizdinė 1/4 col. srieginė jungtis.
Maksimalus darbinis slėgis: 10 bar.
Maksimali darbinė temperatūra: 110 °C.



Priedai Elektroninė srauto spartos ir diferencinio slėgio matavimo stotelė 
(130 serija)
Elektroninė matavimo stotelė suteikia sąlygas išmatuoti vandens srauto 
spartą oro kondicionavimo sistemose.
Sistemą sudaro Dp matavimo jutiklis ir nuotolinio valdymo pultas (galinis 
įrenginys), įskaitant „Caleffi Balance“ programinę įrangą. Galinis įrenginys 
gali būti tiekiamas kartu komplekte arba programėlei parsisiųsti galite 
naudoti savo asmeninį „Android®“ prietaisą. Jutiklis matuoja diferencinį slėgį 
ir informaciją į galinį įrenginį perduoda per „Bluetooth®.
Galima naudoti 130, 131, 135 serijos balansinių vožtuvų srauto spartai 
matuoti ir 683 serijos srauto spartos matuokliui.
Galima naudoti Dp matavimui automatiniais srauto spartos reguliatoriais.
Programinė įranga taip pat apima informaciją apie didžiąją dalį prekyboje 
įsigyjamų balansavimo vožtuvų. 

Techninės specifikacijos

Matavimų diapazonas 
Diferencinis slėgis: 0–1000 kPa
Statinis slėgis:  < 1000 kPa
Sistemos temperatūra:  -30–120 °C

Matavimo tikslumas 
Diferencinis slėgis: < 0,1 % visos skalės

Jutiklis 
Baterijos talpa:  6600 mAh
Veikimo laikas:  35 val. nepertraukiamo veikimo
Įkrovos trukmė:  6 val.
IP klasė: IP 65

Prietaiso aplinkos temperatūra 
Veikimo ir įkrovos metu:  0–40 °C
Sandėliavimo metu:  -20–60 °C
Aplinkos drėgnis:  maks. 90 % santykinis drėgnis

Jutiklio svoris:  540 g
Pilnas korpusas:  2,8 kg

Būdingi komponentai 
- Matavimo jutiklis

- 2 matavimo vamzdžiai

- 2 matavimo adatos

- Jutiklinis galinis įrenginys su aktyvia licencija ir priedais

- Jutiklio baterijos įkroviklis

- Galinio įrenginio baterijos įkroviklis

- Jungiamasis laidas tarp galinio įrenginio ir kompiuterio

-  Instrukcijos su licencija parsisiųsti „Android®“ programėlei (skirta 130005 
kodui)

- Instrukcijų vadovas

-  CD su įrašytu instrukcijų vadovu, matavimo ir balansavimo programine 
įranga, vožtuvų duomenų baze ir ataskaitos peržiūros įrankiu.

-  Kalibravimo protokolas. Jutiklis tiekiamas su specifiniu kalibravimo 
protokolu, kurį sudarė sertifikuota laboratorija

Gaminių asortimentas

Kodas 130006 Elektroninė srauto spartos ir diferencinio slėgio matavimo stotelė komplekte su nuotolinio valdymo pultu
Kodas 130005 Elektroninė srauto spartos ir diferencinio slėgio matavimo stotelė be nuotolinio valdymo pulto su „Android®“ programėle

Veikimo principas

Operatorius iš sąrašo galiniame įrenginyje pasirenka balansavimo vožtuvą 
(gamintoją, modelį, dydį ir padėtį su atitinkama Kv). Vožtuvas ir išmatuota 
Dp reikšmė yra srauto spartos, rodomos galinio įrengimo ekrane, skaičiavimo 
pagrindas. Jei vožtuvo, kuriame atliekami matavimai, nėra duomenų bazėje, 
Kv reikšmę vis tiek galima įvesti ranka.

Matavimo metodai 
Sukomplektuotas prietaisas suteikia sąlygas rinktis iš 3 matavimo metodų:

1)  Matavimas su nustatyta padėtimi. Ekrane rodoma srauto sparta, kurią 
apskaičiavo prietaisas pagal pasirinktą reikšmę ir priskirtą padėtį.

2)  Matavimas su nustatyta srauto sparta. Siekiant gauti pageidaujamą 
srauto spartą, skaičiuojama padėtis, kuriai bus priskirta reikšmė.

3)  Paprastas Dp matavimas. Ekrane rodoma jutiklio išmatuota diferencinio 
slėgio reikšmė.

 Dp matuoklio ypatinių komponentai

OPEN

CLOSE

RESET ON OFFBT OFF

1. Priešsrovinis slėgio testo prievadas
2. Pasrovinio slėgio testo prievadas
3. Apėjimo rankenėlės nustatymas
4. Mini USB prievadas
5. Įkrovos lizdas
6.  Prievadai temperatūriniams 

zondams (pasirenkama)

7.   „Bluetooth“ IŠJ.
8.   Atstatos mygtukas
9.   ĮJN./IŠJ. mygtukas
10. „Bluetooth“ ĮJN. indikatorius
11. Baterijos įkrovos indikatorius
12. ĮJN./IŠJ. indikatorius

2

10

6

7

8

9

1

3

11

12

4

5



Prijungimas prie kompiuterio
Matavimais gautas reikšmes ir atitinkamus vožtuvų duomenis galima 
išsaugoti ir peržiūrėti tiesiogiai galinio įrenginio ekrane arba parsisiųsti į 
kompiuterį vėlesniam apdorojimui. 

Ataskaitos žiūryklės programinę įrangą rasite komplekte esančiame CD-ROM, 
kurią galite įdiegti į savo kompiuterį. Programa suteikia galimybę rinkti 
matavimų duomenis ir sudaryti ataskaitą. Be to, su šia programine įranga 
galėsite įkelti projektą prieš 
atlikdami bet kokį matavimą 
ir eksportuodami duomenis į 
galinį įrenginį, kad tvarkingai 
galėtumėte išsaugoti 
matavimų duomenis. 

CD-ROM taip pat rasite 
vožtuvo naršyklės programinę įrangą, kuria vykdomas matavimo 
modeliavimas, siekiant įvertinti įvairių vožtuvų veikseną projektavimo fazėje. 

Į komplektą įeinantis galinis įrenginys yra su jau įdiegta „Caleffi Balance“ 
programine įranga, kurioje įkelti visi duomenys susiję su „Caleffi“ balansavimo 
vožtuvais ir pagrindiniais prekyboje įsigyjamais balansavimo vožtuvais.
Šis prietaisas suteikia sąlygas atlikti matavimus pasitelkiant prieš tai aprašytus 
metodus, peržiūrėti 
rezultatus ir išsaugoti juos.

Vadovaudamiesi pakete aprašytomis procedūromis jūs galite parsisiųsti 
„Caleffi Balance“ programėlę į savo galinį įrenginį, veikiantį Android® 
operacinėje sistemoje (išmaniuoju telefonu arba planšete).
Tai apima visus duomenis, susijusius su „Caleffi“ balansavimo vožtuvais ir 
pagrindiniais prekyboje įsigyjamais balansavimo vožtuvais.

Šis prietaisas suteikia sąlygas atlikti matavimus pasitelkiant prieš tai aprašytus 
metodus, peržiūrėti rezultatus ir išsaugoti juos.
Be to, juo galima rezultatas pateikti grafine išraiška.

OPEN

CLOSE

RESET ON OFFBT OFF

DN
25 PN
20 15
0

OPEN

CLOSE

RESET ON OFFBT OFF

DN
25 PN
20 15
0

„Bluetooth“ duomenų perdavimas į galinį įrenginį su „Windows Mobile“ „Bluetooth“ duomenų perdavimas į išmanųjį telefoną / planšetę su 
Android® programėle

Kodas 130006
Elektroninis srauto spartos ir diferencinio slėgio matuoklis su nuotolinio valdymo pultu ir Bluetooth® duomenų perdavimu. 
Tiekiamas su užkertamaisiais vožtuvais ir jungiamosiomis detalėmis. Diferencinis slėgis 0–1000 kPa. Statinis slėgis: < 1000 kPa. 
Sistemos temperatūra: -30–120 °C.

Kodas 130005
Elektroninis srauto spartos ir diferencinio slėgio matuoklis be nuotolinio valdymo pulto su Android® programėle. Tiekiamas su 
užkertamaisiais vožtuvais ir jungiamosiomis detalėmis. Diferencinis slėgis 0–1000 kPa. Statinis slėgis: < 1000 kPa. Sistemos 
temperatūra: -30–120 °C. 

SPECIFIKACIJŲ SANTRAUKA
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CLOSE

RESET ON OFFBT OFF
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RESET ON OFFBT OFF
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Kontūrų zonų atsišakojimui su trišakiais vožtuvais 
subalansuoti

Sanitarinio vandens paskirstymo kontūrams subalansuoti

Taikymo schemos

Srauto spartai sureguliuoti ties kiekvienu palikimu Srauto spartai sureguliuoti ties kiekvienu galiniu įrenginiu

Oro kondicionavimo blokus prižiūrintiems kontūrams 
subalansuoti

Aušinimo kameras prižiūrintiems kontūrams subalansuoti



G R 1 G R 2

G R 1 G R 2

Aušinimo blokų garintuvus arba kondensatorius prižiūrintiems 
kontūrams subalansuoti

Įvairių rajono šildymo sistemų pastotėms subalansuoti

s

Apėjimo linijos už išlyginamosios temperatūros reguliavimo 
kontūrų subalansavimui

s

Pirminėms antrinėms sandūroms kontūruose subalansuoti.

Apėjimo ir tiesioginėms linijoms kontūruose su trišakiais 
vožtuvais subalansuoti



130 serijos srieginė versija
Balansavimo vožtuvas su „Venturi“ įtaisu, srieginė versija. Dydis DN 15 (nuo DN 15 iki DN 50). Pagrindinės jungtys 1/2 col. (nuo 1/2 col. į 
2 col.) F (ISO 228-1). Sparčiojo prijungimo testo prievadų jungtys, vožtuvo korpusas 1/4 col. F (ISO 228-1). Korpusas, kontrolinis stiebas 
ir sandariklio lizdas pagaminti iš decinkacijai atsparaus lydinio, nerūdijančiojo plieno kaištis. EPDM hidrauliniai sandarikliai. PA6G30 
valdymo rankenėlė. Terpė – vanduo ir glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Darbinės 
temperatūros diapazonas –20–120 °C. Tikslumas ±10 %. Rankenėlė su mikrometriniu indikatoriumi. Reguliavimo apsisukimų skaičius 
5. Sureguliuotos padėties užrakinimas / užsandarinimas ir išsaugojimas. Komplekte su sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadais, 
pagamintais iš žalvario su EPDM sandarinimo elementais.

130 serijos flanšinė versija
Balansavimo vožtuvas, flanšinė versija. Dydis DN 65 (nuo DN 65 iki DN 300). Sparčiojo prijungimo testo prievadai, vožtuvo korpusas 
1/4 col. F (ISO 228-1). Korpusas ir dangtelis pagaminti iš ketaus. Žalvarinis kontrolinis stiebas, PPS kaištis. EPDM hidrauliniai sandarikliai. 
PA rankenėlė dydžiams DN 65 (DN 80, 100, 200, 250 ir 300); štampuoto plieno dydžiams DN 125, DN 150 ir DN 200. Terpė – vanduo ir 
glikolio tirpalai; maksimalus glikolio procentas 50 %. Maksimalus darbinis slėgis 16 bar. Darbinės temperatūros diapazonas -10–140 °C 
(-10–120 °C skirta DN 250 ir 300) Tikslumas ±10 %. Rankenėlė su mikrometriniu indikatoriumi. Reguliavimo apsisukimų skaičius 6 dydžiams 
DN 65, DN 80 ir 100; (11 - dydžiui DN 125; 14 - dydžiui DN 150; 12 - dydžiui DN 200; 10 - dydžiams DN 250 ir 300). Reguliavimo padėties 
išsaugojimas. Komplekte su sparčiojo prijungimo slėgio testo prievadais, pagamintais iš žalvario su EPDM sandarinimo elementais. 

130 serijos vožtuvų izoliacija
Karštuoju būdu pagal korpusą išlieta balansinių vožtuvų su srieginėmis jungtimis izoliacija, 130 serija.  Šildyti ir orui kondicionuoti. 
Medžiaga uždarų mikroporų PE-X. Storis: 15 mm. Tankis: vidinės dalis 30 kg/m³, išorinė dalis 80 kg/ m³; šilumos laidumas (ISO 2581): 
esant 0 °C 0,038 W/(m·K), esant 40 °C 0,045 W/(m·K). Atsparumo vandens garų difuzijai koeficientas (DIN 52615): >1,300. Darbinės 
temperatūros diapazonas: 0–100 °C. Reakcija į ugnį (DIN 4102): B2 klasė.
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