
Balansavimo vožtuvas 
su srauto matuokliu 

132 serija  

 
 
Funkcija 
Balansavimo vožtuvas yra hidraulinis įrenginys, kuris tiksliai reguliuoja į sistemos kontūrus 
tiekiamo šilumnešio srauto greitį. 
Siekiant užtikrinti sistemos veikimą pagal projekto specifikacijas, šiluminį komfortą ir 
mažas energijos sąnaudas,  labai svarbus teisingas hidraulinių sistemų subalansavimas. 
Šios konkrečios serijos vožtuvai yra įrengti kartu su srauto matuokliu, kuris užtikrina 
tiesioginį reguliuojamo srauto nuskaitymą. Srauto matuoklis yra įrengtas praeinančioje 
grandinėje, ant vožtuvo korpuso, o sureguliavus reikiamą debetą srauto matuoklis gali būti 
išjungtas, siekiant jį apsaugoti nuo sistemoje esančių purvo dalelių. Šis matuoklis leidžia 
greitai ir lengvai atlikti balansavimą ir tam nereikia diferencialinių manometrų arba schemų. 
Balansavimo vožtuvas komplektuojamas su izoliacijos kevalu, kuris užtikrina puikų šilumos 
laidumą, todėl gali būti naudojamas tiek su karštu, tiek su šaltu vandeniu. 
Patento paraiškos Nr. MI2007A000703 
 

Produktų asortimentas 
132 series Balansavimo vožtuvas su srauto matuokliu ________________________ dydžiai 1/2”, 3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2” ir 2” 
 

 
Techninės specifikacijos  Srauto ribos 
Medžiagos 
Vožtuvas 
Korpusas  žalvarinis EN 12165 CW617N 
Rutulinis vožtuvas  žalvarinis EN 12164 CW614N  
Rutulio valdymo svirtelė žalvarinė EN 12164 CW614N, chromuota 
Rutulio tarpinės lizdas  PTFE 
Valdymo svirtelės įvorė PSU 
Tarpinės EPDM 
 

Srauto matuoklis 
Korpusas žalvarinis EN 12165 CW617N 
Apdailos dangtelis žalvarinis EN 12164 CW614N 
Kaiščio svirtelė žalvarinė EN 12164 CW614N, chromuota 
Spyruoklės nerūdijantis plienas 
Tarpinės  EPDM  
Srauto matuoklio plūdė PSU 
Indikatoriaus dangtelis PSU 
 

Veikimas 
Skystis  vandens, glikolio tirpalai 
Didžiausias glikolio procentas 50 proc. 
Didžiausias darbinis slėgis 10 barų 
Darbinės temperatūros diapazonas -10-110°C 
 

Srauto matavimo vienetas l/min 
Tikslumas ±10 proc. 
Kontrolės svirties kampas 90° 
Raktas 1/2”–1 1/4”: 9 mm 
 1 1/2” ir 2”: 12 mm 
Srieginės jungtys 1/2”–2” F 
 

Izoliacija 
Medžiaga  išplėsta uždara kamera PE-X 
Storis: 10 mm 
Tankis:  -vidinė dalis:  30 kg/m3 
 - išorinė dalis  50 kg/m3 

Šiluminis laidumas (DIN 52612 ) esant 0° C  0,038 W/(m·K) 
 esant 40° C  0,045 W/(m·K) 
Atsparumo vandens garams koeficientas (DIN 52615) > 1,300 
Darbinės  temperatūros diapazonas:  0-100° C 
Degumo klasė (DIN 4102)   B2 klasė 
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Išmatavimai 
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Subalansuotos kontūrų privalumai 
 

Veikimo principas 

Subalansuoti kontūrai užtikrina šiuos pagrindinius 
privalumus: 
1.Sistemos kontūrai teisingai veikia šildymo, aušinimo ir 
sausinimo procesų metu ir, neeikvodami papildomos 
energijos, teikia daugiau komforto. 
2. Siurbliai veikia didžiausio efektyvumo zonoje ir taip 
sumažina perkaitimo ir per didelio nusidėvėjimo riziką. 
3. Išvengiama per didelės spartos, kuri gali sukelti triukšmą ir 
trintį. 
4. Apribota reguliavimo vožtuvą veikiančio diferencialinio 
spaudimo vertė, todėl užkertamas kelias veikimo 
nesklandumų susidarymui. 

 

Balansavimo vožtuvas yra hidraulinis įtaisas, kuris leidžia 
reguliuoti tekančio skysčio srautą. 
Reguliavimo funkciją atlieka rutulinis vožtuvas (1), kurį valdo 
valdymo stiebas (2). Srautas yra kontroliuojamas naudojant 
praeinančioje grandinėje ant vožtuvo korpuso esantį srauto 
skaitiklį (matuoklį) (3), kuris įprasto naudojimo metu gali būti 
išjungtas. Srauto vertę rodo metalinėje srityje (4), kur 
peršviečiamoje dalyje (5) juda rodyklė ir nurodo šone 
esančios matavimo skalės (6) žymą. 
 
 

 
 

Informacija apie konstrukcij ą Srauto matuoklio kaištis 
Srauto matuoklis 
Srauto vertę rodo ant 
praeinančios grandinės, 
vožtuvo korpuso, kuris 
įprastomis naudojimo 
sąlygomis būna išjungtas. 
Srauto matuoklio naudojimas 
labai supaprastina sistemos 
balansavimo procesą. Taip yra 
todėl, kad srautas gali būti 
matuojamas ir kontroliuojamas 
bet kuriuo metu, be to nėra 
jokio poreikio naudoti 
diferencialinio slėgio 
matuoklius ar schemas. 
Srauto matuoklio buvimas 
reiškia ir tai, kad sistemos 
kūrimo etape nebereikia 
planuoti vožtuvo parametrų. 
Didžiausias šio sprendimo privalumas yra tas, kad toks 
matuoklis leidžia taupyti laiką ir mažinti išlaidas. Taip yra 
todėl, kad išankstinis balansavimo įrenginio nustatymas, kurį 
atlieka kvalifikuotas technikas, yra ilga ir sudėtinga 
procedūra.  

Kaištis (1) atidaro ir uždaro tarp srauto matuoklio  
ir vožtuvo esančią grandinę. Kaištis yra lengvai atidaromas 
patraukiant žiedą (2), o baigus procedūrą vidinės spyruoklės 
pagalba (3) uždaromas automatiškai. Spyruoklė ir EPDM 
tarpiklis (4) užtikrina grandinės uždarymą įprasto naudojimo 
metu. 

 
Žiedas (2) yra pagamintas iš mažą šilumos laidumą turinčios 
medžiagos. Jei karšto skysčio tekėjimo per vožtuvą metu 
srauto matuoklis yra atidaromas, šilumai nelaidi medžiaga 
padeda išvengti nudegimų. 
 
Rutulio/magneto indikatorius 
Srauto vertę  rodantis rutulys (4), su 
srauto matuokle vertinamu skysčiu, 
tiesioginio kontakto neturi.  
Dėka efektyvios ir novatoriškos 
matavimo sistemos, rutulys aukštyn ir 
žemyn juda, nuo srauto matuoklio 
atskirtu, cilindru. Rutulį judina prie 
plūdės (7) pritvirtintas magnetas (6).  
Ši sistema užtikrina srauto matavimo 
sistemos švarą ir pateikiamų duomenų patikimumą. 
 



Pilnas vožtuvo uždarymas ir atidarymas 
Uždarytas Atidarytas 

Izoliacija  

Vožtuvas gali būti 
uždaromas ir atidaromas. 
Kaiščio svirtelės angos rodo 
vožtuvo būklę. Jei valdymo 
svirtį pilnai suksite 
laikrodžio rodyklės kryptimi, 
kol anga bus statmena 
vožtuvo ašiai, tai reikš, kad vožtuvas uždarytas (A). Jei valdymo 
svirtį pilnai suksite prieš laikrodžio rodyklę, kol anga bus statmena 
vožtuvo ašiai, tai reikš, kad vožtuvas atidarytas (B).  

132 series serijos balansavimo 
vožtuvas yra tiekiamas su užbaigta 
iš anksto suformuota izoliacija. Ši 
sistema ne tik užtikrina puikią 
šilumos izoliaciją, bet ir yra nelaidi 
vandens garams (iš išorės į vidų). 
Dėl šios priežasties ši izoliacija 
gali būti naudojama ir ataušinto 
vandens grandinėje, nes ji apsaugo 
nuo kondensacijos  susidarymo ant vožtuvo korpuso. 

 
Hidraulikos charakteristikos Srauto reguliavimas 

 
Kv – vožtuvai visiškai atidaryti 

 
Srautas yra reguliuojamas atliekant šias operacijas: 
A.  Indikatoriaus pagalba 
(1), pažymėkite etaloninį 
srautą, kurį turi pasiekti 
vožtuvas. 

B. Naudokite žiedą (2) ir 
atidarykite kaištį, kuris 
įprastomis naudojimo 
sąlygomis neleidžia 
matuoklyje tekėti 
skysčiui (3).  

 

 
 
C. Kai kaištis atkeltas, raktu pakoreguokite vožtuvo 
valdymo svirtelę (4) ir sureguliuokite srautą. Stebėkite 
skaidrioje srityje (6), pažymėtoje l/min skale, judantį 
metalinį rutulį (5).  
 

 
 
D. Po subalansavimo, atleiskite srauto matuoklio kaiščio 
žiedą, kuris dėka vidinės spyruoklės vėl grįš į uždarytą 
padėtį.  
 

Skirting ų tankių skysčių korekcija 
Skysčiams, kurių klampa ≤3°E, pvz. vandens/glikolio tirpalai, kurių 
tankis skiriasi nuo 20° C vandens (ρ = 1 kg/dm3), kuriems taikomas 
aukščiau pateiktas grafikas, turėtų būti laikoma, kad: 
- Slėgio sumažėjimas (dėl siurblio dydžio) yra apskaičiuojamas 
pagal: ∆ptikra = ∆petaloninė x ρglikolio tirpalas 

 - Srauto matavimo skirtumai lieka nurodyto tikslumo ribose (±10 
%), tačiau tik tuomet, jei glikolio kiekis procentai neviršija 50 %. 
 
Montavimas 
Balansavimo vožtuvą montuokite tokiu būdu, kad užtikrintumėte 
laisvą prieigą prie srauto matuoklio kaiščio, valdymo svirtelės ir 
matavimo rodmenų indikatoriaus. 
Mes rekomenduojame įdiegti tiesius vamzdžius, kaip parodyta 
iliustracijoje žemiau, kurie užtikrintų tikslų srauto matavimą. 

 
Vožtuvas gali būti montuojamas bet kokioje padėtyje, tiesiog 
laikykitės ant vožtuvo korpuso nurodytos srauto krypties. Vožtuvas 
gali būti montuojamas horizontaliai arba vertikaliai. 
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Taikymo diagramos  
Balansavimo vožtuvas su srauto matuokliu turi būti montuojamas ant grandinės grįžtamojo vamzdžio. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
  

Norint sureguliuoti srautą kiekviename 
vertikaliame vamzdyje. 

Norint subalansuoti grandines, kurios aptarnauja 
oro kondicionavimo įrenginius.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norint sureguliuoti srautą į kiekvieną kontūrą. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norint subalansuoti išorinių kompensuojamų 
valdymo grandinių praeinančią atšaką. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norint subalansuoti srities atšakas trijų eigų 
vožtuvų grandinėse. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Norint subalansuoti buitinio vandens paskirstymo 
grandines. 
 

 

SPECIFIKACIJ Ų SUVESTINĖ 
132 series 
Balansavimo vožtuvas su srauto matuokliu. Srieginės jungtys 1/2" (nuo 1/2" iki 2") F x F. Žalvarinis korpusas. Žalvarinis rutulinis 
vožtuvas. Žalvarinė rutulio valdymo svirtis, chromuota. PTFE rutulio tarpinės lizdas. PSU valdymo svirties įvorė. Žalvarinis 
srauto matuoklio korpusas ir apdailos dangtelis. Žalvarinė srauto matuoklio kaiščio valdymo svirtelė, chromuota. Nerūdijančio 
plieno srauto matuoklio spyruoklė. PSU srauto matuoklio plūdė ir indikatoriaus dangtelis. EPDM tarpinės. Iš anksto suformuota 
izoliacija išplėstoje uždaroje kameroje PE-X. Vandens ir glikolio tirpalai. Maksimalus glikolio kiekis  - 50 %. Maksimalus 
darbinis slėgis 10 barų. Darbo temperatūros diapazonas - 10-110° C. Srauto nuotolio matavimo vienetas l/min. Matavimų  
tikslumas (paklaida) ± 10 %. Valdymo svirtelės sukimosi kampas 90°. 
  

 
Mes pasiliekame teisę bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti ir tobulinti produktus ir šiame leidinyje pateiktus, su jais susijusius duomenis.  
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