HERZ merülőcsöves szelepek
Termosztátszelepek egy- és kétcsöves rendszerekhez
cső- és lapradiátorok csatlakoztatásához fűtési rendszerekben

HERZ VTA sorozatú merülőcsöves
szelepek vízszintes lándzsával

7767
7767 H
7768

HERZ-VTA-40 négyjáratú szelep
HERZ-VTA-50 négyjáratú szelep
HERZ-VTA-Uni négyjáratú szelep

Normblatt
VXA
2006. máj. kiadás

HERZ VUA sorozatú merülőcsöves szelepek
függőleges lándzsával

7765 H
7783
7783
7783 H
7784
7784
7784 H
7786
7786 H

HERZ 4-WAT-35 és -50 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-40 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-T és -TV négyjáratú szelep
HERZ-VUA-50 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-40 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-T és -TV négyjáratú szelep
HERZ-VUA-50 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-40 négyjáratú szelep
HERZ-VUA-50 négyjáratú szelep

Kivitelek

Valamennyi modellt menetes kupakkal szállítjuk és bármikor felszerelhetők
HERZ termosztátokkal – a rendszer leeresztése nélkül.
A megfelelő termosztát kiválasztásához vegye figyelembe a csatlakozó menetet.
Egy- vagy kétcsöves vízfűtéses rendszerek,
amelyek kalibrált lágyvas-, réz- vagy műanyagcsövekből készülnek.

Alkalmazási terület

Max. üzemi hőmérséklet
120 °C
Max. üzemi nyomás
10 bar
Max. nyomáskülönbség termosztátüzemnél
0,2 bar
A fűtővíz minősége feleljen meg az ÖNORM H 5159 szabványnak, ill. a 2035 VDI irányelvnek.

Üzemi adatok

Egycsöves kivitel
Maximális nyomásérték nyomáspróbánál vagy leszerelt fűtőtestnél

5 bar

Módosítás joga a technikai fejlődés
függvényében fenntartva.
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A HERZ négyjáratú szelepek a fűtőtest alsó oldalsó részére szerelhetők fel.
Vegye figyelembe az átfolyási irányt (nyíl a házon).
Az egyenes kivitelű VUA szelepek szimmetrikusak, így 180°-kal elforgathatók, ha a csatlakozók
helyzete ezt megkívánja.
A sarok kivitelű VUA szelepeket csak úgy lehet beszerelni, hogy a termosztátfej a szeleptengelytől
jobbra (VUA 40), ill. balra (VUA 50) helyezkedik el. Ha a termosztátfejet mégis a bal (VUA 40), ill. a
jobb (VUA 50) oldalon kívánja felszerelni, használjon egyenes kivitelű modellt, amelyhez a szelep és a
cső között G 3/4" sarok idomot (1 6248 01) csatlakoztasson.
A VTA szelepek kompakt kivitelüknek köszönhetően mind alulról való, mind fal felőli csőcsatlakozást
lehetővé tesznek.
A VTA-Uni modell két termosztátbetéttel rendelkezik, amelyek közül az egyiket termosztátfejjel
szerelhet fel, míg a másikat sapkával (1 6329 30) zárhat le –a felhasználási mód függvényében.
Ez a felépítés tetszőleges beépítési helyzetet tesz lehetővé a termosztátfej optimális elhelyezése
érdekében.

Szerelés módja

Sapka

A HERZ négyjáratú szelepek alkalmazásával a fűtőtest felszerelése előtt végezheti el a csőszerelést, a
szelepek felszerelését, ill. a nyomáspróbát.

Előszerelés

R 1/2", ill. R 3/4" lapos tömítésű csatlakozóval szerelve. A fűtőtestcsavarzat merülőcsővel van ellátva.
A lapos tömítésű csatlakozó a levehető merülőcsővel együtt a fűtőtest egyszerű szerelhetőségét
biztosítja. Azt nem kell a merülőcső felé húzni. Ez könnyű szerelhetőséget biztosít szűk helyviszonyok
között, és megelőzi az akaratlan károkat. Az előremenő felszálló ág vízvezető részbe nyúlik be,
optimális vízeloszlást biztosítva a fűtőtestben.
A visszatérő ággal való rövidzárlatot a különleges kivitelű fűtőtestek terelőlemezek, betétek stb.
akadályozzák meg. A csavarkapcsolatot a fűtőtestre felszerelt karmantyúba csavarozhatja be.

Fűtőtest-csatlakozó

A szelepházon számok találhatók.
„1” – négyjáratú szelep egycsöves rendszerekhez
„2” – négyjáratú szelep kétcsöves rendszerekhez
A szám nélküli szelepek kétcsöves rendszerről egycsövesre
állíthatók át.

A kivitelek jelölése

A roppantógyűrűk szereléséhez állítható fogókat vagy hasonló szerszámokat használni tilos, mert ez a
biztosítóanya alakváltozásához vezet! Az acél- és rézcsöveket kalibrálja és sorjázza le; védőhüvelyek
használata javasolt. Szereléskor olajozza meg a biztosítóanya menetét szilikonolajjal; az ásványi olaj
tartalmú kenőanyagok károsítják a roppantógyűrű O-gyűrűjét.

A roppantógyűrűk
felszerelése a
csővezetékre
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6274
6275
6276
6098
6284
6286
6066

Roppantógyűrű réz- és vékonyfalú acélcsövekhez.
Roppantógyűrű O-gyűrűs tömítéssel kalibrált réz- és acélcsövekhez,
10, 12, 14, 15, 16 és 18 mm külső csőátmérőhöz.
Roppantógyűrű tartós csőoldali gumitömítéssel (EPDM)
réz- és acélcsövekhez. 12, 15 és 18 mm külső csőátmérőhöz.
Szorítógyűrű PE-X, PB- és műanyag kompozit csövekhez.
A méreteket és rendelési számokat lásd a HERZ szállítási programjában.

Csőcsatlakozások
G 3/4"

Roppantógyűrű kalibrált réz- és acélcsövekhez,
10, 12, 14, 15 és 16 mm külső csőátmérőhöz.
Lágytömítésű roppantógyűrű, 12, 14, 15 mm.
Szorítógyűrű PE-X, PB- és alumínium kompozit csövekhez,
14x2, 16x2, 17x2 mm csőátmérőhöz.

M 22 x 1,5

Külön kell megrendelni

"Eurokonus" DIN V 3838 előszabvány, G 3/4" A csatlakozómenet belső kónusszal
A most megjelentetett DIN V 3838 előszabvány még módosulhat a végleges szabvány elfogadásáig, és
annak időpontja sem látható még, ameddig valamennyi gyártmánynak meg kell felelnie a szabvány
előírásainak. Ezért azt javasoljuk, hogy ha kétségei lennének a termékek kompatibilitását illetően,
akkor a biztonság érdekében ne használja különböző gyártók termékeit szerelvények
összekapcsolásakor. A HERZ átfogó csőcsatlakozási programot kínál, amellyel szavatolja, hogy mind a
jelenlegi, mind a továbbfejlesztett HERZ szorító- és roppantógyűrűk mindig pontosan illeszkednek a
HERZ szerelvényeihez, így azokhoz szükségtelen idegen termékeket használni. Mivel a HERZ nem
vállalhat garanciát más gyártók termékeire, az ilyen termékek HERZ gyártmányokkal való együttes
használata kívül esik garanciavállalásunk hatályán.
A HERZ négyjáratú szelepek DIN 2440 szerinti acélcsövekkel a 6223 cikkszámú adapterrel
alkalmazhatók.

Csatlakozó DIN 2440
szerinti acélcsövekhez

Nyitott szelepnél a vízmennyiség 40%-a a fűtőtesten, 60%-a a bypass egységen áramlik keresztül.
Termosztátüzemben, ill. lezárt fűtőtest mellett a beépített szabályozó és lezárócsavar biztosítja a
hidraulikus kiegyenlítést.

Vízeloszlás egycsöves
rendszerekben

A menetes kupak a szelep szerelési szakaszban való működtetésére szolgál (vezetéköblítés). A
termosztátszelepet a menetes kupak lecsavarozásával és a HERZ termosztátfej felcsavarozásával
hozhatja létre, a rendszer leeresztése nélkül.
A szelepemelkedés beállítása a menetes kupak segítségével: A menetes kupak tetején, a recés
résznél két nyíl, valamint a „+” és a „–” jelölés látható.
1.
Zárja el a szelepet a menetes kupak óra járásával megegyező irányba való forgatásával.
2.
Jelölje meg azt a helyzetet, amely a „+” beállításnak felel meg.
3.
Forgassa a menetes kupakot az óra járásával ellentétes irányba, amíg a „–” jelölés a 2. pontban
megjelölt helyzethez ér.

HERZ termosztátszelep

Ha a fűtőtest és a termosztátszelep – függönyökkel vagy burkolattal – el van takarva, hőtorlódási zóna
alakul ki, ahol a termosztát érzékelő nem képes megfelelően érzékelni a helyiség tényleges
hőmérsékletét, és emiatt azt nem is tudja helyesen szabályozni. Ilyen esetekben távérzékelővel, ill.
távbeállítóval szerelt HERZ termosztátot alkalmazzon. A HERZ termosztátok részletes adataihoz lásd
az adott normblattokat.

Termosztát szerelési
előírás

Ha a szelepet kivételes esetben nem HERZ termosztátfejjel szereli fel, akkor a menetes kupakot egy
HERZ-TS kézi kerék helyettesítheti. A szereléshez kövesse a mellékelt szerelési útmutatót.

HERZ-TS kézi kerék

9102

Szelepemelkedés

HERZ-TS-90 kézi kerék, 9000-es sorozat „Design”

A fűtési időszak végén nyissa ki a termosztátokat a szabályozó óra járásával ellentétes irányba való
forgatásával, így megakadályozhatja, hogy a szelepülésre szennyeződés rakódjon le.
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Nyári beállítás

A HERZ 7780, ill. 7780 H cserélő készülékkel a termosztátszelep felsőrész nyomás alatt is kicserélhető
az alábbi célokból:

A termosztát felsőrész
cseréje

• A termosztát felsőrészt zavarok elhárítása érdekében, pl. idegen testek – szennyeződések,
hegesztési és forrasztási maradványok eltávolításához – cserélje ki.
• Kétcsöves kivitel: Átszerelés rögzített, fokozatos kV-értékű vagy előbeállítással rendelkező
termosztát felsőrészekre. Ennek révén a fűtőtestek tömegáramát egyenként állíthatja be az
igényeknek megfelelően.

A fűtőtestet a szabályozóorsó és a termosztát felsőrész elzárásával a rendszer leeresztése nélkül
leszerelheti. A leszerelés előtt ürítse le a fűtőtestet.
VTA-Uni
VUA
VTA

A fűtőtest leszerelése

Egy termosztátbetétet a felszerelt 6329 cikkszámú sapka zár le, a másik betétet vagy egy
védőkupakkal vagy szintén egy 6329 cikkszámú sapkával zárjon le.
A szabályozóorsót a HERZ többcélú kulccsal (1 6625 00) vagy
8-as imbuszkulccsal csavarja be. Nyitáskor a teljesen nyitott állapothoz kb. 3–3,5 fordulat
szükséges.

VUA-TV
VUA-T

A szabályozóorsót a HERZ többcélú kulccsal (1 6625 00) vagy
8-as imbuszkulccsal csavarja be. Nyitáskor a teljesen nyitott állapothoz kb. 3–3,5 fordulat
szükséges.

4WA-T35
4WA-T50

A visszatérőorsót a HERZ többcélú kulccsal (1 6625 41) vagy
10-es imbuszkulccsal csavarja be. A visszatérőorsó nyitásakor a teljesen nyitott
állapothoz kb. 3–3,5 fordulat szükséges. Figyelmeztetés: Ha a fűtőtestet visszaszereli és
csatlakoztatja, és ha a szerelvényt kétcsöves üzemben használja (bypassorsó elzárva),
akkor a visszatérőorsó kinyitása előtt célszerű a bypassorsót ezt megelőzően kb. 1
fordulatnyit balra forgatva kinyitni. Ezután a bypassorsót ismét elzárhatja.

A szelep nyitott fűtőtest-csatlakozóját zárja le R = 3/4" lezárósapkával (1 8525 52).

A speciális csatlakozót köztes idomként kell felszerelni a szelep és a csővezeték közé a csőtávolság
vagy a fűtőtest illesztése érdekében.
A részletes adatokat a 3004 normblatt tartalmazza.

„X” kivitelű keresztidom

1.

Szerelje le a HERZ termosztátfejet, ill. a HERZ-TS kézi kereket.

Az O-gyűrűház cseréje

2.

Csavarozza ki az O-gyűrűházat a gyűrűvel együtt, és cserélje ki egy újra. A cseréhez tartson
ellent a felsőrésznél egy kulccsal. A leszerelés során a szelep automatikusan teljesen nyitott
állapotba kerül, azaz visszafolyás ellen tömített, de ennek ellenére néhány vízcsepp megjelenhet.

3.

Végezze el a felszerelést fordított sorrendben.

A HERZ-TS-90 O-gyűrű készlet rendelési száma: 1 6890 00
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VTA-40-UNI

Négyjáratú szelep, nikkelezett, termosztátüzemhez,
M 28 x 1,5 termosztátcsatlakozó menettel, 40 mm átlagos csőtávolsággal,
csőcsatlakozás ok nélkül.

1 7768 51

1/2"

egy- és kétcsöves rendszerekhez, l = 288 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7768 50

1/2"

kétcsöves rendszerekhez, l = 288 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7768 40

1/2"

egycsöves rendszerekhez, l = 288 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

VTA-40

Négyjáratú szelep, nikkelezett, termosztátüzemhez,
M 28 x 1,5 termosztátcsatlakozó menettel, 40 mm átlagos csőtávolsággal,
csőcsatlakozás ok nélkül.

1 7767 41

1/2"

egycsöves rendszerekhez, l = 294 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7767 42

3/4"

egycsöves rendszerekhez, l = 291 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7767 51

1/2"

kétcsöves rendszerekhez, l = 294 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7767 52

3/4"

kétcsöves rendszerekhez, l = 291 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

VTA-50

Négyjáratú szelep, nikkelezett, termosztátüzemhez,
M 30 x 1,5 termosztátcsatlakozó menettel, 50 mm átlagos csőtávolsággal,
csőcsatlakozás ok nélkül.

1 7767 27

1/2”

egycsöves rendszerekhez, l = 294 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel

1 7767 26

1/2”

kétcsöves rendszerekhez, l = 294 mm, Ø = 11 mm merülőcsővel
Egycsöves rendszerek
(kör)

p-eltérés

Kétcsöves rendszerek

1K

1,30

0,28

2K

1,55

0,50

3K

1,70

0,63

nyitott

2,00

1,10

Kivitelek
Rendelési számok

kV-értékek

Fűtőtest eloszlás

Eloszlás [%]

A fűtőtest részesedése
egycsöves szelep esetén

p-eltérés
1 3004 34

Speciális csatlakozó, keresztidom G 3/4"

1 6248 01

90°sarok idom, kónuszos tömítéssel, G 3/4" külső menettel és biztosítóanyával

1 6625 00

HERZ többcélú kulcs

1 6807 90

HERZ-TS-90 szerelőkulcs

1 6822 40

Kettős csőtakaró, 40 mm

1 7780 00

HERZ Changefix, cserélő készülék M 28 x 1,5 mm termosztát felsőrészekhez

1 7780 98

HERZ Changefix, cserélő készülék M 30 x 1,5 mm termosztát felsőrészekhez

1 6390 91

Termosztát felsőrész kétcsöves rendszerekhez

1 6390 92

Termosztát felsőrész egycsöves rendszerekhez

1 6890 00

HERZ-TS-90 O-gyűrű készlet
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Tartozékok

Pótalkatrészek

VUA-40

Négyjáratú szelep, nikkelezett, termosztátüzemhez, fűtőtest-csatlakozó merülőcsővel,
M 28 x 1,5 termosztátcsatlakozó menettel, 40 mm átlagos csőtávolsággal,
csőcsatlakozás ok nélkül.

1 7783 41

1/2"

egyenes kivitel kétcsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

1 7783 51

1/2"

egyenes kivitel kétcsöves rendszerekhez, merülőcső l = 294, Ø = 11 mm

1 7784 41

1/2"

sarok kivitel kétcsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

1 7784 42

1/2"

sarok kivitel egycsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

1 7786 41

1/2"

egyenes kivitel egycsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

1 7786 51

1/2"

egyenes kivitel egycsöves rendszerekhez, merülőcső l = 294, Ø = 11 mm

VUA-50

Négyjáratú szelep, nikkelezett, termosztátüzemhez, fűtőtest-csatlakozó merülőcsővel,
M 30 x 1,5 termosztátcsatlakozó menettel, 50 mm átlagos csőtávolsággal,
csőcsatlakozás ok nélkül.

1 7786 26

1/2"

egyenes kivitel egycsöves rendszerekhez, merülőcső l = 294, Ø = 11 mm

1 7783 26

1/2"

egyenes kivitel kétcsöves rendszerekhez, merülőcső l = 294, Ø = 11 mm

1 7784 62

1/2"

sarok kivitel egycsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

1 7784 61

1/2"

sarok kivitel kétcsöves rendszerekhez, merülőcső l = 154, Ø = 11 mm

p-eltérés

Egycsöves rendszerek (kör)

Kétcsöves rendszerek

1K

1,30

0,28

2K

1,55

0,50

3K

1,70

0,63

nyitott

2,00

1,10

Kivitelek
Rendelési számok

kV-értékek

Fűtőtest eloszlás

Eloszlás [%]

A fűtőtest részesedése
egycsöves szelep esetén

1K 2K 3K

p-eltérés

nyitott

1 3004 34

Speciális csatlakozó, keresztidom G 3/4"

1 6248 01

90°sarok idom, kónuszos tömítéssel, G 3/4" külső menettel és biztosítóanyával

1 6625 00

HERZ többcélú kulcs

1 6807 90

HERZ-TS-90 szerelőkulcs

1 6822 40

Kettős csőtakaró

1 7780 00

HERZ Changefix, cserélő készülék M 28 x 1,5 mm termosztát felsőrészekhez

1 7780 98

HERZ Changefix, cserélő készülék M 30 x 1,5 mm termosztát felsőrészekhez

1 6390 91

Termosztát felsőrész kétcsöves rendszerekhez

1 6390 92

Termosztát felsőrész egycsöves rendszerekhez

1 6890 00

HERZ-TS-90 O-gyűrű készlet
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Tartozékok

Pótalkatrészek

VUA-TV

1 7783 67
1 7784 67
VUA-T

1 7783 91
1 7784 91

4WA-T

Négyjáratú szelepek előre beállítható termosztát felsőrésszel, egyfuratú válaszfallal
rendelkező csatlakozóhoz, kétcsöves termosztátüzemű rendszerekhez, fűtőtestoldali
lezárással, M 28 x 1,5, termosztátcsatlakozó menettel, 35 mm átlagos csőtávolsággal,
nikkelezett kivitelben, fűtőtest- és csőcsatlakozások nélkül.
1/2" x M 22 x 1,5
1/2" x M 22 x 1,5

Kivitelek
Rendelési számok

egyenes kivitel kétcsöves rendszerekhez
sarok kivitel kétcsöves rendszerekhez

Négyjáratú szelepek termosztát felsőrésszel, egyfuratú válaszfallal rendelkező
csatlakozóhoz, kétcsöves termosztátüzemű rendszerekhez, fűtőtestoldali lezárással,
nikkelezett kivitelben, fűtőtest- és csőcsatlakozások nélkül.
1/2" x M 22 x 1,5
1/2" x M 22 x 1,5

egyenes kivitel kétcsöves rendszerekhez
sarok kivitel kétcsöves rendszerekhez

Négyjáratú szelepek termosztát felsőrésszel, egyfuratú válaszfallal rendelkező
csatlakozóhoz, egycsövesről kétcsöves rendszerre átállítható, fűtőtestoldali lezárással,
nikkelezett kivitelben, G 3/4" fűtőtest- és csőcsatlakozások nélkül.
“H” termosztátfejekhez (M 30 x 1,5 mm) használható.

1 7765 31

egyenes kivitel, 35 mm csőtávolság

1 7765 41

sarok kivitel, 50 mm csőtávolság

ISO 228 szerinti, lapos tömítésű G 3/4" csatlakozó, középen a szelep hosszirányú tengelyére
merőleges válaszfallal előremenő és visszatérő ágakba való beszerelésre. A fűtőtestcsonk előremenő
oldala ugyanazon az oldalon található, mint a csőoldali előremenő csatlakozó, ezért a fűtőtest
csatlakoztatásakor ügyeljen a merülőcső megfelelő beszerelési helyzetére (lásd a „Szerkezeti
sajátosságok” pont melletti ábrát). A fűtőtest-csatlakozás tömítőgyűrűjét a szelep tartalmazza. Vegye
figyelembe a fűtőtest kivitelét (terelőlemezeket stb.), ill. a fűtőtestgyártó által az előremenő és a
visszatérő ággal kapcsolatban megadott adatokat. A szállítási terjedelem nem tartalmazza a
csatlakozást és a 1 6225 01 cikksz. merülőcsövet sem.
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Kivitelek
Rendelési számok

A szállítási terjedelem nem
tartalmazza a fűtőtestcsatlakozót

VUA-TV
előre beállítható

1 7783 67
1 7784 67

p-eltérés

Előbeállítási fokozat

kV-értékek

VUA-T
előre nem beállítható

1 7783 91
1 7784 91

p-eltérés

Fordulatok száma

1K

0,25

1

0,03

1K

0,25

0,25

0,05

2K

0,48

2

0,04

2K

0,48

0,5

0,11

3K

0,65

3

0,09

3K

0,66

0,75

0,18

nyitott

0,74

nyitott

0,91

4

0,14

1

0,23

5

0,2

1,25

0,28

6

0,24

1,5

0,36

7

0,27

2

0,4

8

0,32

3

0,45

nyitott

0,48

nyitott

0,48

A szabályozóorsó csavarhúzóval való állításával a diagram szerint behatárolhatja a térfogatáramot.

VUA-T
Térfogatáram behatárolás

Az előbeállítást egy, a szelepülés mögött található és az üléstömítést átkaroló, kívülről
fokozatmentesen állítható fojtótest teszi lehetővé, amely azonban nem befolyásolja a szeleporsó
emelkedését. A megadott előbeállítási fokozat illetéktelen beavatkozástól védett. A termosztát felsőrész
beállításához használjon HERZ beállítókulcsot: 1 6809 67 cikkszámút az 1998-as gyártási évtől, a
1 6808 67 cikkszámút az 1998-as gyártási évig.

VUA-TV
Beállítás

1. Vegye le a HERZ termosztátfejet, ill. a kézi kereket vagy a menetes kupakot.
2. Csavarozza le a védőcsavart. Helyezze fel a szelepre az előbeállító kulcs markolatában található
rátétet, majd oldja meg a védőkupakot balra (az óra járásával ellentétes irányba) forgatással.
3. Csavarozza fel az előbeállító kulcsot a szelepre, és várja meg, amíg a fogazat bekattan.
4. A kulcs markolatát forgassa el jobb irányba ütközésig; ez lesz a beállítás kiindulási pontja.
5. A kijelzőtárcsát úgy forgassa el, hogy a rovátka a markolat „0” jelzésével legyen egy vonalban.
6. Fogja meg a kijelzőtárcsát, majd forgassa el a markolatot balra úgy, hogy a kívánt beállítási fokozat
a rovátkánál legyen.
7. Csavarozza le az előbeállító kulcsot a szelepről, de eközben ne módosítsa az előbeállítási
fokozatot.
8. Húzza meg kézzel védőcsavart.
9. Szerelje fel a HERZ termosztátfejet vagy a kézi kereket.
Ezzel biztosította a beállítást, így azt illetéktelenek nem tudják módosítani.

Beállítás
VUA-TV

Orsótömítésként egy O-gyűrű szolgál, amely üzem közben is cserélhető sárgaréz kamrában található.
Az O-gyűrű maximális karbantartási szabadságot és a szelep hosszú távon is könnyű kezelhetőségét
biztosítja.

Orsótömítés

1 6808 67

1998-ig TS-90-V előbeállító kulcs (vörös)

Tartozékok

1 6809 67

1998-tól TS-90-V előbeállító kulcs (kék)

1 7780 00

HERZ Changefix cserélő készülék

1 6890 00

termosztát felsőrész VUA-T szelephez

1 6390 91

termosztát felsőrész VUA-T szelephez

1 6367 97

termosztát felsőrész VUA-TV szelephez
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HERZ-TS-90-V
1 6809 67 cikksz.
beállítókulcs

Pótalkatrészek

Egycsöves rendszerek
(kör)

p-eltérés

Kétcsöves rendszerek

zárt

0,86

–

2K

1,38

0,82

3K

1,44

0,97

nyitott

1,56

1,19

kV-értékek

A fűtőtest részesedése
egycsöves szelep esetén
Bypassorsó
Visszatérőorsó

Szerkezeti
sajátosságok

Eloszlás [%]

Fűtőtest eloszlás

p-eltérés [K]

A visszatérő ág záróorsója (visszatérőorsó) egy fém lezárósapka mögött található. Ebben az orsóban
van koncentrikusan van csapágyazva a bypassorsó az egy- vagy kétcsöves üzemhez. A kétcsöves
üzemhez forgassa el jobbra ütközésig ezt az orsót. Az orsót ebből a helyzetből kiindulva balra forgatva
nyithatja ki a szelep bypass ágát, amely másfél fordulat után éri el a gyári beállítást, a kb. 55%-os
fűtőtest eloszlást. Az állítóorsót a HERZ többcélú kulccsal (1 6625 41) vagy 4-es imbuszkulccsal
mozgathatja.

1 6625 41

Többcélú kulcs

1 6890 00

HERZ-TS-90 O-gyűrű készlet

1 7780 98

HERZ Changefix „H” cserélő készülék

1 6398 01

Termosztát felsőrész
A cseréhez HERZ Changefix „H” cserélő készüléket használjon.
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Tartozékok

Csere felsőrészek

Beépítési méretek, mm
VTA-Uni

VTA-40/50

VUA-40 / VUA-50

VUA-T / VUA-TV

4WA-T

Az ezen a normblatton található valamennyi adat a megfogalmazásuk időpontjában ismert információkon alapszik, és kizárólag tájékoztatásul szolgálnak. Módosítás
joga a technikai fejlődés függvényében fenntartva. Az ábrák szimbolikus rajzoknak tekintendők, és kinézetükben eltérhetnek a tényleges termékektől. Az esetlegesen
eltérő színek a nyomdai technika sajátosságaira vezethetők vissza. A termékek országonként eltérő kivitelűek lehetnek. A gyártó fenntartja a jogot a termékek műszaki
jellemzőinek és funkcióinak módosítására. Kérdések esetén, kérjük, forduljon a legközelebbi HERZ képviselethez.
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HERZ méretezési diagram

HERZ-VTA egycsöves rendszerekben

Cikksz. 7767, 7768

Dim. R = 1/2", 3/4"
Előbeállítási fokozatok 7767

Nyomásveszteség [kPa]

kV-érték

nyitott

Átfolyás [l/h]
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HERZ méretezési diagram

HERZ-VTA kétcsöves rendszerekben

Cikksz. 7767

Dim. R = 1/2"
Előbeállítási fokozatok 7767

Nyomásveszteség [kPa]

kV-érték

nyitott

p-eltérés
1K
2K
3K
nyitott

Átfolyás
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kV-érték
0,28
0,5
0,63
1,1

HERZ méretezési diagram

HERZ-VUA kétcsöves rendszerekben

Cikksz. 7783

Dim. R = 1/2"
7783

Nyomásveszteség [kPa]

kV-érték

nyitott

p-eltérés
1K
2K
3K
nyitott

Átfolyás [l/h]
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kV-érték
0,37
0,56
0,66
0,8

HERZ méretezési diagram

HERZ-VUA egycsöves rendszerekben

Cikksz. 7786

Dim. R = 1/2"
VUA7786

Nyomásveszteség [kPa]

kV-érték

nyitott

p-eltérés
1K
2K
3K
nyitott

Átfolyás

HERZ Armatúra Hungária Kft.
Budapest, 1172 Rétifarkas u. 10.
e-mail: office@herzarmatura.hu *

kV-érték
1,3
1,45
1,6
1,76

fűtőkör
eloszlás [%]
36
43
44
47

HERZ méretezési diagram

HERZ-VUA-TV

Cikksz. 1 7783 67, 1 7784 67

Szelepek előbeállítás nélkül

kV-érték

Nyomásesés ∆p

nyitott

Térfogatáram qm
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HERZ méretezési diagram

HERZ-VUA-TV
Előbeállítás előre beállítható
termosztát felsőrésszel

Cikksz. 1 7783 67, 1 7784 67
kV-érték

Nyomásesés ∆p

nyitott

Térfogatáram qm
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HERZ méretezési diagram
Cikksz. 1 7783 91, 1 7784 91

HERZ-VUA-TV
Előbeállítás szabályozóorsóval

kV-érték

Nyomásesés ∆p

nyitott

Térfogatáram qm
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HERZ méretezési diagram
Cikksz. 1 7783 91, 1 7784 91

HERZ-VUA-T
Szelepek előbeállítás nélkül

kV-érték

Nyomásesés ∆p

nyitott

Térfogatáram qm
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HERZ méretezési diagram

4WA-T35, egyenes
4WA-T50, sarok

Cikksz. 7756
Körfojtás előbeállítása 1,5 [fordulat]

Nyomáskülönbség [kPa]

kV-érték

nyitott

Átfolyás [l/h]
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