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 ادوات باالنسینگ مدار

 

. بدین معنی که باید به گونه ای طراحی باید باالنس شوندمدارهای هیدرونیک که در تهویه مطبوع به کار میروند، 

مطابق طراحی باشد. بسته به نوع سیستم و اداوات نصب شده و نحوه کنترل شوند که میزان جریان سیال دقیقا 

 ات باالنسینگ مخصوص مورد نیاز می باشد. که الزم به اجرا می باشد ، تجهیز

Caleffi  یک رنج کامل از محصوالت را همانطور که در راهنما نشان داده شده است ، برای این منظور ارائه می

 دهد.

 تهویه مطبوع ساختمان های مدرن

 

گردد و تضمین ساختمان های مدرن باید بگونه ای طراحی شوند تا از سالمت و آسایش متصرفین اطمینان حاصل 

 کننده شرایط مختلف آسایش حرارتی ، صوتی ، معماری ، عملکردی و ... باشد.

به عالوه ساختمان ها باید با هدف دستیابی به اهداف اساسی شامل اقتصاد انرژی و محافظت از محیط زیست با 

 به بهره برداری برسند. 2COکاهش انتشار 

ه منظور ایجاد شرایط الزم جهت تضمین آسایش حرارتی ساکنین کنترل شرایط آب و هوایی یک فضای محدود ب

 می باشد.

 آسایش حرارتی

 

 آسایش حرارتی ، احساس تندرستی و شادابی یک فرد هنگام انجام فعالیت در یک محیط محصور می باشد.

یر انرژی در شرایط آسایش ، مکانیزم فیزیولوژیکی بدن انسان بدرستی عمل می کند تا دمای بدن را توسط تغی

 حرارتی و بخار آب کنترل کند. 

 حالتی است که فرد احساس سرما یا گرما نکند. "تعادل حرارتی "وضعیت مرجع ایده آل 
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تهویه مطبوع کنترل دما ، رطوبت نسبی و سرعت جریان هوا را در فضاهای تحت تصرف ، خارج از شرایط آب و 

 هوایی محیط خارج امکانپذیر می سازد.

استانداردهای مشخصی برای دستیابی به آسایش حرارتی صادر  ISOو  ASHRAE  ،REHVAسازمان های 

کرده اند و مجموعه ای از مرجع ها برای قوانین تهویه مطبوع برای هردو سطوح ملی و بین المللی تعیین کرده 

 اند. 

  زمستان تابستان

 دمای محیط 20=< 26=>

 حداقل رطوبت نسبی 35 50

 وبت نسبیحداکثر رط 45 60

 

 

 های مبادله حرارتی یونیت

 

 یونیت های مبادله حرارتی برای تهویه مطبوع ، نرخ جریان سیال حرارتی را به منظور کنترل انرژی مورد نیاز 

 یونیت برای مدیریت رطوبت اتاق مورد استفاده قرار میدهد.
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ها تابعی از دبی  یونیت به وسیله( Pمقرر میکند که انتشار  یا تفریق گرما ) P=const x G x ∆Tفرمول 

نرخ جریان طراحی در یونیت ها همچنین  سیال حرارتی داخل یونیت می باشد. T∆( عبوری از آن ها و Gسیال )

 یک شرایط مورد نیاز برای رفع رطوبت هوا ی حرارت نهفته در طی عملیات رطوبت ساز است.

نسینگ و کنترل نرخ جریان به طور مستقیم با بدست آمدن بر اساس این قوانین فیزیکی می توان ادعا کرد که باال

 و حفظ شرایط آسایش حرارتی در ارتباط می باشد. 

 

 

 فن کویل ها

فن کویل ها یونیت های نهایی هستند که اتاق را با استفاده از انتقال حرارت جابجایی ) همرفتی( سرد یا گرم 

 و به صورت روکار یا توکار نصب گردند.می کنند. آنها می توانند سقفی یا زمینی باشند 

 آنها شامل:

 باکس 

 کویل های حرارتی یک یا دو طبقه ای 

 فن های سانتریفیوژی یا مماسی 

 فیلتر ورودی هوا 

 سینی 

یونیت ها با سیال گرم یا سرد در سیستم های گرمایشی و یا تهویه مطبوع عمل می کنند. آنها رطوبت نسبی 

 حفظ می کنند. اتاق را بصورت کامل یا جزئی 

 C°65-45کاری واسط حرارتی گرم                                              Tمحدوده 

 C°12-7                                             کاری واسط حرارتی سرد Tمحدوده 
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 پنل های تابشی

پنل های تابشی یونیت هایی هستند که اتاق را 

رد می کنند. آن ها از بوسیله تابش ، گرم یا س

لوله های پالستیکی جاسازی شده در ساختار 

 بنایی دیوارها و طبقات تشکیل شده اند.

این یونیت ها با واسط های حرارتی گرم یا سرد 

عمل می کنند.پنل های تابشی رطوبت نسبی را 

 کنترل نمی کنند.

 C°43-22                                                              واسط حرارتی گرم Tمحدوده  

 C°20-16                                                              واسط حرارتی سرد Tمحدوده 

 

 

 (AHU) هواساز

ش حیح هوای اولیه را قبل از انتقالاین ها یونیت های مدوالر هستند که به نحوی پیکربندی شده اند که رفتار ص

 ویه شده فراهم می کند.به فضای ته

هوا از لحاظ حرارتی در غالب دما و رطوبت نسبی و 

همچنین باتوجه به کیفیت هوا با استفاده از 

 فیلتراسیون مناسب کنترل می شود.

 آن ها شامل

 فیلتر 

  گرمایشیکویل 

  بخش خنک کننده و رطوبت ساز با کویل

 سرمایشی و سینی قطره چکان

 می تواند از آب یا بخار باشد بخش رطوبت ساز که 

  بخشpost-heating با کویل های گرمایشی 

 بخش جریان رفت و  با فن ها 

 بخش بازیابی گرما بین هوای ورودی و خروجی 
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یونیت ها با سیال های گرم و سرد برای کاربردهای گرمایشی و تهویه مطبوع کاربرد دارد. آنها همچنین رطوبت 

 د.نسبی محیط را کنترل می کنن

 C°60-40                                                              واسط حرارتی گرم Tمحدوده  

 C°12-7                                                              واسط حرارتی سرد Tمحدوده 

 

 رادیاتورها

رادیاتورها یونیت های گرمایشی هستند که هوای اتاق را 

ا انتقال طبیعی و بصورت تابشی گرم میکنند. رادیاتورها ب

 از فلز ساخته شده اند و از المنت و لوله تشکیل شده اند.

عملکرد آنها به طور انحصاری با سیال گرم برای 

 کاربردهای گرمایشی می باشد.

 

 C°90-55                                                             واسط حرارتی گرم Tمحدوده 

 پره های خنک کننده )چیلد بیم(

که اتاق را بوسیله ترکیبی از هوای اولیه و هوای ورودی اتاق ها گرم یا سرد می چیلد بیم ها یونیت هایی هستند 

آن ها شامل کنند. پره ها در سقف به شکل روکار یا توکار نصب می شوند.  

 یک لوله القاء اولیه تحت فشار 

 تی یک یا دو طبقهکویل های حرار 

 منفذهایی برای رساندن هوا به اتاق 

 محفظه هوا 

یونیت ها با واسط های حرارتی گرم یا سرد برای سرمایش و گرمایش بکار میروند. پره های سرمایش به طور 

 مستقیم رطوبت محیطی را کنترل می کنند. این رطوبت محیطی در عوض با هوای اولیه مدیریت می شود.

 C°45-30                                                              سط حرارتی گرموا Tمحدوده  

 C°18-14                                                              واسط حرارتی سرد Tمحدوده 
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 گواهینامه انرژی ساختمان

 

چند سال قبل قوانین ملی و بینالمللی برای 

بندی انرژی ساختمان ها تضمین طبقه 

ایجاد گردید. در این زمینه ، ساختمان ها 

به گونه ای طراحی شدند که الزامات انرژی 

حرارتی و الکتریسیتی را بهینه کنند و 

را به پایین ترین حد خود  2COمیزان 

 برسانند.

به غیر از تعریف ویژگی های عایق حرارتی 

تهویه مطبوع از اهمیت حیاتی ای برخوردار است و باید بطور ساختمان ، همچنین ساختار و عملکرد سیستم 

متناسب از میزان بارهای حرارتی در تابستان و زمستان پیروی کنند. کل سیستم از منطقه تولید تا به منطقه 

 انتشار آن باید با انتخاب مناسب اجزای تنظیم کننده به درستی تعیین ظرفیت و اندازه گرددو با ابزارهای دقیق و

 روش های صحیح )تست ، تنظیم و باالنس( راه اندازی شوند.

 کنترل نرخ جریان –مدار هیدرونیک 

 

اجزای کنترل نرخ جریان می توانند بر طبق عملکردی که انجام میدهند در نقاط خاص شبکه توزیع ای که در 

 آن قرار دارند ، طبقه بندی شوند.

را تضمین میکند. نرخ جریان اسمی طراحینقطه تعادل نرخ جریان:   

به طور مداوم نرخ جریان را در پاسخ به تغییرات بار حرارتی تطبیق می دهد. نقطه کنترل نرخ جریان:  

در تضمین نرخ جریان صحیح به یونیت های مبدل حرارتی ، امکانپذیر است که دو نوع انرژی حرارتی عرضه 

 شده و خارج شده از فضا را مدیریت کرد.
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 که با تغییرات دما مرتبط است ;گرمای قابل لمس  -

 با تنوع رطوبت نسبی مرتبط است ; گرمای نهان -
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 اجزای باالنسینگ مدار

اجزای باالنسینگ مدار با توجه به شیوه عمل و نوع کنترل که آنها اجرا میکنند تقسیم بندی می شوند. در این 

در جدول خالصه زیر آورده شده اند. همین توضیح  راهنما دستگاه ها مطابق با یک روند کاربردی معرفی شده که

در ابتدای هر بخش محصول داده شده است. عالوه بر این جزئیات عملکرد در ارتباط با جنبه های طراحی خاص 

سیستم در بخش های مختلف با یک منطق توصیف شده است.این ارائه برای شناسایی صحیح محصوالت و استفاده 

 نها کاربرد دارد. بهینه و انتخاب درست آ
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130 

 شیر باالنسینگ مدارهای هیدرولیکی

 با خروجی ثابت

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل

 مسدود کننده استنلس استیل

 دارای پورت های تست فشار

 

 

 

130 

 شیر باالنسینگ مدارهای هیدرولیکی

 بدنه : چدنی

 دارای پورت های فشار

 16bar :فشار کاری بیشینه 
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 درجه سانتی گراد 140تا  DN150           -10تا  DN65محدوده دمایی: 

                    DN200  تاDN300         -10  درجه سانتی گراد 120تا 

 PPSمسدود کننده : پلیمر 

 PN16  :اتصال فلنج 

 

 

 

  

شیر باالنسینگ وسیله ی هیدرولیکی ای است که امکان تنظیم 

بوری از آن را میدهد. تنظیم بوسیله یک عملگر دستی دبی سیال ع

که حرکت مسدود کننده را به جهت تنظیم نرخ سیال عبوری 

دبی بر اساس مقدار اختالف فشار کنترل می کند ، صورت میگیرد. 

اندازه گیری شده با دو اتصال پیزومتریک روی بدنه شیر کنترل 

 میشود.
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 دبی اندازه گیریجریان سنج ونتوری برای 

مجهز به جریان سنج که بر مبنای  ”2تا  ”½از سایز  130شیرهای سری 

دست مسدود کننده در داخل بدنه شیر و در باالاصل ونتوری کار میکند. 

 آنطور که در شکل روبرو نشان داده شده قرار گرفته است.

 این سیستم مزایای زیر را به همراه دارد:

نظیم نرخ جریان فراهم می آورد. شیر اندازه گیری ثابت را در طی ت -1

خود می باشند. دست مسدود کننده ورت تست فشار در باالدست و پایینهای باالنسینگ به طور نرمال دارای پ

درصد مقدار کامال باز خود ، بسته می باشد ، آشفتگی ایجاد  50کمتر از به مقدار این بدین معنیست که وقتی شیر 

کننده باعث عدم ثبات سیگنال فشار و درنتیجه وقوع خطای اندازه گیری قابل توجهی شده در پایین دست مسدود 

 می شود.

سریع تر مدار می شود. دبی حاال تنها تابعی از اختالف  دستی سیستم ونتوری باعث اندازه گیری و باالنسینگ -2

 می باشددست مسدود کننده فشار اندازه گیری شده در باالدست و پایین دست خروجی ثابت ونتوری متر در باال

 می باشد.ندیگر در کل شیر و

 تنظیم عملگر

ارگونومیک به جهت بیشترین راحتی  شکل عملگر تنظیم نتیجه تحقیقات

 برای تنظیم و کارکرد دقیق می باشد.

گردش کامل دقت باال در طی باالنسینگ مدار  5محدوده تنظیم با  -

 را فراهم میکند. هیدرولیک

 قویت شده با مقاومت در برابر خوردگی باال تشکیل شده استاز پلیمر ت -
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130 

 دستگاه اندازه گیری دبی و فشار دیفرانسیلی 

 در بخش آخر دفترچه به طور کامل معرفی شده.

 

 

 تنظیم شیر باالنسینگ

نسیل سازگار تنظیم نرخ جریان در شیر های باالنسینگ خروجی متغیر نیاز به یک وسیله اندازه گیری فشار دیفرا

دارد. در این نوع شیر هر موقعیت تنظیم عملگر دستی همراه با یک منحنی مشخص می باشد. این نیازمند ورود 

دیتا های تازه هر زمان که آن را تنظیم میکنیم دارد. 
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 شیرهای باالنسینگ دستی -کاربردهای اصلی

 

  با شیر های تنظیم سه راهه مدار جریان ثابت 

  داده شده با پمپ های اختصاص موازی و ژنراتورهای گرمایی چیلر ها 

 با هیدرات ها ، مدارهای توزیع آب آتش نشانی 

  پمپ هاجریان کنترل هد و نرخ جریان برروی 

  با مدارهای اولیه و ثانویه جریانتنظیم مدارها با کنترل دمای 

 

 

 

 



Devices for circuit balancing 

 

 

 15 

 

132 

 شیر باالنسینگ با فلومتر

 ریانخواندن مستقیم نرخ ج

 بدنه و فلومتر برنجی 

 شیر توپی برای تنظیم نرخ جریان

 جریان سنج مدرج و ایندکیتور نرخ جریان

 همراه عایق

 

 

 

 فلنجی  132

  خواندن مستقیم نرخ جریان

 بدنه چدنی

 فلومتر برنجی

 شیر توپی برای تنظیم نرخ جریان

 ایندیکیتور نرخ جریان
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 مشخصات فنی

 10barفشار کاری بیشینه: 

 درجه سانتی گراد 110تا  10-رنج دمایی : 

 %50حداکثر مقدار ضدیخ: 

 

 اصول کارکرد

 شیر باالنسینگ وسیله ای هیدرولیکی است که با آن می توان دبی سیال عبوری از آن را تنظیم کرد.

یان به ( . نرخ جر2( با یک ساقه کنترل عمل میکند )1عمل تنظیم با یک مسدود کننده توپی صورت می گیرد )

( که در مدار بازگشتی روی شیر قرار گرفته است که در طی کارکرد نرمال 3وسیله یک فلومتر کنترل می شود )

بسته می شود. مقدار نرخ جریان توسط یک کُره ی 

تنظیم می  (5سُر می خورد) گایدکه در داخل  (4)فلزی

 گردد و دارای مقیاس مدرج عالمت گذاری شده می باشد 

(6) 
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 فلومتر برای اندازه گیری نرخ جریان

اندازه گیری نرخ جریان با یک فلومتر قرار گرفته در مدار بازگشتی شیر صورت میگیرد که میتواند به طور 

 اتوماتیک در طی عملیات نرمال از مدار حذف شود.

 شیر باالنسینگ با فلومتر -کاربردهای اصلی 

 

  با تعمیم محدودمدار جریان ثابت ، 

 آب گرم خانگیکنترل  بازگردش ار هایمد 

 مدارهای در فضای کم با لوله های نزدیک به هم ، برای خواندن و تنظیم کردن آسان 
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 دینامیک ینگباالنس –استاتیک  ینگباالنس

 

مدارهای باالنس نشده داری ویژگی ها و نواقصی مثل وجود مشکل در توزیع  جریان یونیت ها هستند. برای غلبه 

 بر این مشکالت به طور نرمال دو نوع از ادوات باالنسینگ در مدار قرار می گیرد. 

ادوات باالنسینگ استاتیک : این ها وسیله های مرسومی هستند که مناسب برای استفاده در مدارهای جریان  -

 هستند ، می باشند. همراه ثابت یا مدارهایی که با تغییرات محدود در بار 

ینگ دینامیک: دستگاه های مدرن اتوماتیک ، عمدتا مناسب برای سیستم های جریان متغیر با ادوات باالنس -

 بارهایی که اغلب در حال تغییر هستند. 

 مدارهای غیر باالنس

 

در مورد مدارهای غیر باالنس ، عدم باالنس هیدرولیکی بین یونیت ها که مناطق با دما های غیر یکنواخت ایجاد 

 جه باعث کاهش آسایش حرارتی و مصر ف انرژی باالتر می شوند. می کنند و در نتی
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 باالنسینگ استاتیک

به طور سنتی مدارهای هیدرولیکی با استفاده از شیرهای دستی باالنس می شوند. با این ادوات استاتیک ، باالنس 

محدودیت ه از شیرهای کنترلی استفادکردن بی نقص مدارهای این چنینی مشکل خواهد بود و در مدار با بار جزئی 

 نمی ماند.. نرخ جریان در مدارهای باز در مقدار اسمی خود ثابت باقی های عملیاتی دارد 

 

 

 باالنسینگ دینامیک

ادوات دینامیک می توانند سیستم هیدرولیک را به صورت اتوماتیک باالنس کنند. حتی در مدارهای جزئی همراه 

دار باز در مقدار اسمی باقی خواهد ماند. این سیستم همیشه بیشترین مقدار آسایش شیر کنترلی نرخ جریان در م

 و صرفه جویی در انرژی را تضمین می دهد.
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 ادوات باالنسینگ دینامیک

 

AUTOFLOW120 

 نرخ جریان و شیر توپی اتوماتیک ترکیب تنظیم کننده

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل

 کارتریج استنلس استیل

 

 

AUTOFLOW125 

 تنظیم کننده اتوماتیک نرخ جریان 

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل

 کارتریج استنلس استیل
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AUTOFLOW103 flanged  

 تنظیم کننده اتوماتیک نرخ جریان

 بدنه چدنی

 کارتریج فیلتر استنلس استیل

 EN 1092-1همراه با 

flanges PN 16 

 و پورت های تست فشار
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صول کارکردا    

عنصر تنظیم کننده این دستگاه ها شامل یک سیلندر و یک پیستون با لوله های بازشو از کنار ثابت و متغیر که 

 سیال در آن جریان می یابد. این دیافراگم توسط حرکت پیستون که با فشار سیال کار میکند ، اداره می شود .

تنظیم کننده های  AUTOFLOWند. دستگاه های یک فنر مخصوص تنظیم شده ، این حرکت را خنثی می ک

درصد( تنظیم می کنند و و یک  5جریان با کارایی باال هستند. آنها جریان های انتخاب شده با یک تلرانس کم ) 

 محدوده کنترل وسیع را ارائه می دهند.

 در محدوده کنترل

ا ده می کند و به سیال فضایی می دهد تاگر فشار دیفرانسیلی در محدوده کنترل باشد ، پیستون فنر را فشر

 که ست شده ، تنظیم کند. بتواند جریان را بر اساس مقدار اسمی ای

  

 

 کاربرد اصلی

 

 مدار جریان متغیر با شیر های تنظیم دوراهه و شبکه های پیچیده 

 مدارها با تنظیم در یونیت ها با شیر دو راهه 

  مدار با تنظیمon/off دوالسیونیا نرخ جریان م 

  مدارهای عرضه کویل هایAir handing و در سیستم های آب محور و یا هوا محور 
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 AUTOFLOW 127 

 تنظیم کننده اتوماتیک فشرده نرخ جریان

 بدنه برنجی

 پلیمر با مقاومت باال ”¼ 1-”1/2کارتریج: 

 پلیمر با مقاومت باال و استنلس استیل ”2 و ”½ 1

 

 

 

 

 پلیمر جدید رگالتور

عنصر تنظیم کننده نرخ جریان به طور کامل از پلیمر با مقاومت 

به طور خاص برای کاربرد در سیستم های باال ساخته شده است. 

تهویه مطبوع و لوله کشی انتخاب شده است. رفتار مکانیکی آن 

دارای در طیف وسیعی از دماهای کاری بسیار مناسب می باشد. 

یی می باشد و کامال سازگار با گلیکول و مقاومت ساییدگی باال

 سایر مواد موجود در مدار می باشد.
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AUTOFLOW 128 

 رگوالتور نرخ جریان اتوماتیک فشرده

 کارتریج پلیمر با مقاومت باال

 bar 16فشار کاری ماکزیمم: 

 C°100-0محدوده دمای کاری: 

 %50حداکثر میزان ضدیخ: 

  P  :15-200 KPa∆محدوده 

 h/3m 1,4–0,085یان: نرخ جر

 

AUTOFLOW 121 

 ترکیب تنظیم کننده جریان و شیر توپی

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل

 با پلیمر مقاومت باال ”¼ 1 – ”½کارتریج: 

پلیمر با مقاومت باال  ”2 و ”½ 1

 و استنلس استیل
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AUTOFLOW 126 

  جریانتنظیم کننده اتوماتیک نرخ 

 ر برابر انحاللبدنه برنجی مقاوم د

 پلیمر با مقاومت باال ”¼ 1-”1/2کارتریج: 

 پلیمر با مقاومت باال و استنلس استیل ”2 و ”½ 1
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 اصول کارکرد

عنصر تنظیم کننده این دستگاه شامل یک سیلندر و یک پیستون با مجرای هندسه ثابت و متغیر است که سیال 

حرکت پیستون که توسط جریان عمل میکند  کنترل می شوند.  در آن جریان دارد. این دیافراگم ها توسط

 درصد( تنظیم می کنند.  10فلورگالتور ها جریان را بایک تلرانس خیلی کم ) حدود 

 در محدوده کنترل

می دهد تا  فضاییدر محدوده کنترل باشد ، پیستون فنر را فشرده می کند و به سیال اگر فشار دیفرانسیلی 

 که ست شده ، تنظیم کند. ای یاسمبر اساس مقداربتواند جریان را 

 

    

 

 

  

 رگالتور نرخ جریان –رد اصلی بکار

 مدارهای جریان متغیر با شیرهای کنترل دو طرفه و شبکه های پیچیده 

 مدار با تنظیم در یونیت ها ، با شیرهای دو طرفه 

  آبیمدار ها برای تامین هوای ورودی برای سیستم های هوایی یا 
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AUTOFLOW 118 

 تنظیم کننده جریان با کارتریج قابل تنظیم از بیرون

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل 

 کارتریج پلیمر قابل تنظیم

 

 

 

 

 

 

 

 تنظیم نرخ جریان

 تنظیم شود. با این نوع کارتریج نرخ جریان می تواند به مقدار مورد نیاز طراحی از بیرون بدون نیاز به بستن شیر

قابل   9تا  1که از هر سطح مقدار  5تا  1تنظیم دقیق نرخ جریان به جهت وجود گیج دو گانه قابل تنظیم از 

 تقسیم است.

 مشخصات فنی

 درصد( 50سیال: آب و محلول گلیکول ) 

 bar 25ماکزیمم فشار کاری : 
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 C°100-0محدوده دمای کاری: 

 P : 17–210 kPa; 17–400 kPa; 30–400 kPa; 35–400 kPa∆محدوده 

 h/3m 5,80–0,10نرخ جریان: 

 

 اصول کارکرد:

اختالف فشار بین جمع  ∆3P-1P=(P(فشار های مدار هستند که  3Pو  1Pبا توجه به طرح نشان داده شده ، 

 . 1Pدر واکنش به فشار توسط دیافراگم  2Pدست شیر می باشد. فشار باالدست و پایین

 را از طریق خروجی ها ثابت نگه میدارد ∆AP( ثابت باقی می ماند ، 2P-1P)  فدر تعامل با فنر ، اختال

 نتیجه یک نرخ جریان ثابت در طول شیر خواهد بود صرفنظر از تغیرات اختالف فشار باالدست و پایین دست

 118تنظیم کننده نرخ جریان  -رد اصلیبکار

 

  و شبکه های تعمیم محدود ههرا 2مدارهای جریان متغیر با با شیرهای تنظیم کننده 

 مدارهای مورد نیاز برای اصالح نرخ جریان طراحی 

 مدارهایی که در آن نرخ جریان طراحی با دقت کافی مشخص نیست 
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 باالنسینگ دینامیک و کنترل

 

م کنترل در یک دستگاه ترکیب بشوند ، مدار هیدرولیک با کنترل مداواگر دو عملکرد باالنسینگ دینامیک و 

بارهای حرارتی باالنس می شود. تمام مدارهای تعبیه شده مستقل باقی می مانند و نرخ جریان صرف نظر از شرایط 

ثابت باقی می ماند.  مدولیزاسیون نرخ جریان به میزان مورد نیاز هر مدار توسط میزان جزئی یا  عملیاتی مدار

 کامل بودن بار تحت تاثیر قرار نمیگیرد.

 

 

FLOWMATIC 145 

 (PICVشیر مستقل از فشار )

 مقاوم در برابر انحالل کروم کاری شده بدنه برنجی

 رگالتور نرخ جریان پلیمر

 قابلیت پورت تست فشار

 656و  145قابلیت اتصال به عملگر کد های 
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 مشخصات فنی:

 درصد( 50سیال : آب و محلول گلیکول )

 bar 16ماکزیمم فشار کاری: 

 bar 5عملگر: ماکزیمم فشار کاری با 

 C°120–20-محدوده دمای کارکرد: 

 P  :25-400 KPa∆محدوده 

  h/3m 0,4–0,08محدوده تنظیم نرخ جریان: 

                              h/3m 0,8–0,08  

                              /h3m 1,2–0,12 
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FLOWMATIC 145 

 145عملگر تدریجی برای شیر های کنترلی 

  V 10-0 کنترل تدریجی -

 C°50-0محدوده دمایی :  -

 m 1.5طول کابل : -

 

 اصول کارکرد

 طراحی شده تا تنظیم کند نرخ جریانی که:شیر مستقل از فشار 

 ، باشد. قابل تنظیم با مقررات بخشی از مدار که توسط شیر کنترل می شود -

 بات جریان علی رغم هرگونه تغییر در فشار دیفرانسیلیث -

 

 

 

 

)با  ∆3P-2P=Pشیر با تنظیم  Aمقطع به طور خالصه 

باالنسینگ بین نیروی ایجاد شده به وسیله فشار 

ثابت نگه  Bدیفرانسیلی و فنر(  ، مقدار آن را در مقطع 

𝑄می دارد. با توجه به  = 𝐾v ∗ √∆𝑃   با توجه به ثابت

، مقدار  Bبا تنظیم دستی یا اتوماتیک در مقطع  P∆بودن 

vK شی( ر و در نتیجه نرخ جریانQتنظیم می گردد ). 
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 محدوه کاری:

برای دستگاه به جهت ثابت نگه داشتن نرخ جریان به طور مستقل از شرایط تغییرات فشار دیفرانسیلی مقدار 

 باشد.  KPa400و ماکزیمم ∆Pباید در محدوده مقدار مینیمم  ∆3P-1P=Pجمع 

 

 

 

 

 

 

 

 روش تنظیم

 تنظیم جریان حداکثری

که بوسیله آچار چرخیده ،پالگ محافظ را با بازکردن بطور دستی خارج کنید تا بتوانید به مهره تنظیم حداکثر دبی 

به جهت تنظیم مقدار دلخواه با دقت باال می  10تا  1می شود ، دسترسی پیدا کنید. پیچ تنظیم دارای مقدار 

مرجع موقعیت فیزیکی می شکاف روی شیر نشانگر  ( آن را در مقدار دبی طراحی مشخص شده قرار دهید.1باشد.)

( به جهت تعیین مقدار دبی عبوری 3( تعیین کننده وضعیت شکاف روی مسدود کننده)1( . پیچ تنظیم )3باشد. )

 می باشد.
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 خارجیتنظیم کننده تنظیم نرخ جریان با عملگر و 

نصب کنید. با کنترل از طریق رگالتور خارجی  را روی شیر 145014بعد از تنظیم مقدار ماکزیمم دبی ، عملگر کد 

( به مقدار مینیمم خود مطابق با  maxE.g: Gعملگر می تواند به طور اتوماتیک نرخ دبی را از مقدار ماکزیمم )

( این باعث باز و بسته شدن 4). عملگر بر اساس جابجایی عمودی ساقه کنترل عمل می کند. برساند بار حرارتی

قرار گرفته باشد نرخ دبی می تواند  8( به طور مثال اگر مقدار ماکزیمم روی 5کننده می شود.) روی مسدود شکافِ

 تا حالت کامل بسته ) دبی صفر( تنظیم شود. 8Gmaxبه طور اتوماتیک از 

 

 منحنی تنظیم نرخ جریان

ی به افزایش و منحنی تنظیم شیر از نوع  خطی می باشد. کاهش یا افزایش باز شدن دریچه بستگی مستقیم

وجود ویژگی های زیر بدست می دستگاه دارد. مزایای زیر به لطف به علت  vKکاهش تدریجی ضریب هیدرولیکی 

آید: نرخ جریان براحتی می تواند به مقادیر متوسط/جزئی تبدیل شود که می تواند به طور کامل به منظور ردیابی 

که به طور گسترده در این نوع  10V-0با عملگر های تدریج تغییرات بار حرارتی کنترل شود. کنترل اتوماتیک 

 آید.می شیر مورد استفاده قرار می گیرد ، بدست 



Devices for circuit balancing 

 

 

 36 

 

Brass body 145 

 شیر مستقل از فشار با بدنه ی برنجی

 bar 25ماکزیمم فشار کاری : 

 C° 120 – 20-محدوده دمایی: 

 Kpa 400-25: محدوده اختالف فشار

 

 

 

 شیر با استفاده از کلید خاصی صورت می گیرد. تنظیم میکرومتریک

 

 

 

FLOWMATIC 145 

 10V-0عملگر تدریجی 

 C°50-18-محدوده دمایی : 

 1m : طول کابل
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146 

   بدنه چدنی

 DN16اتصال فلنج:  

 16barفشار کاری بیشینه : 

 C° 120 – 10- : محدوده دمایی

 Kpa 400-30: محدوده اختالف فشار

 

 

 

146 146 

 V 10-0عملگر تدریجی                                                   ملگر دستیع

 دارای اتصال فلنج                                      

 C: -30 - 50°محدوده دمایی                 

 

پس از نصب عملگر تدریجی یا 

 آنتنظیم  ، دستی بر روی شیر

نرخ ماکزیمم ست کردن بوسیله 

به وسیله عملگر انجام  جریان

 میگیرد.
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 موقعیت تنظیم

اطالعات زیر و دیتا های زیر برای اندازه گیری نرخ جریان به جهت اهداف بررسی سوء عملکرد سیستم و شیر 

 بیان شده است. 

وصل کردن آن به یک فشار شنج از طریق پورت های تست فشار مقدار فشار 

دهد که با استفاده از فرمول زیر می توان دبی را  را می  ∆1P-2دیفرانسیلی 

 محاسبه نمود.  

 

 

 

 اصلی کاربرد

 در شبکه های پیچیده مدار های جریان متغیر با تنظیم در یونیت ها ، 

 مدار با کنترل نرخ جریان مدوالر، با نیاز به تنظیمات محدود 

 مدار های کنترل شونده با سیستم اتوماسیون ساختمان 

 کویلر های تامین مدا Air handing در سیستم های هوامحور و آب محور 
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 کنترل فشار دیفرانسیلی

 در راتییتغ جادیا باعث ریمتغ یحرارت یبارها با یسازگار ه جهتب الزامات تیرعا یبرا انیجرنرخ  مداوم میتنظ

ش بیش از حد اجزا و سایش سریع . برای حل مشکل ایجاد سر و صدا ، تنشود یم ی یونیت هالیفرانسیدفشار

 نصب و تنظیم گردند تا فشار دیفرانسیلی را در نقاط مختلف مدار توزیع کنترل کنند.سیستم ادوات مناسب باید 

 اساسا دو روش برای این نوع کنترل وجود دارد: 

که  برای این ها دستگاه های رایجی هستند  p control in by-pass):  (پسبای p∆دستگاه های کنترل 

کنترل عملکرد سیستم با پمپ های سرعت ثابت دارای نرخ جریان ثابت جهانی طراحی شده اند. در این کاربرد 

کنترل دما برروی جریان بازگشتی از مدار به سیستم گرمایش مرکزی با توجه به سادگی و صرفه اقتصادی صورت 

 می گیرد.

این ها دستگاه های پیچیده تری هستند که برای  :(p control in line)  خطی p∆دستگاه های کنترل  

کنترل عملکرد سیستم با پمپ های سرعت متغیر و نرخ جریان جهانی متغیر طراحی شده اند. در این کاربرد 

کنترل دمای جریان بازگشتی از مدار به سیستم گرمایش مرکزی بهینه است ، همانطور که در سیستم خواسته 

 بویلر ها یا اتصال به شبکه های حرارتی منطقه ای.با در نظر گرفتن  ، شده

 

 بای پس P∆کنترل 

نزدیک نگه دارد. شروع وظیفه شیر بای پس این است که نقطه عملیاتی پمپ را تا حد ممکن به مقدار اسمی آن 

خ پس به طور دستی در هر واحد باالنس شده  ، زمانی که نرمدار که بدون استفاده از شیر بایاز یک وضعیت 

 جریان مدار به علت بار جزئی شیر دوطرفه کاهش می یابد افت هد در مدار افزایش می یابد.

پس به مقدار هد اسمی پمپ تنظیم شده ، این امکان را می دهد که افزایش فشار را با عبور نرخ جریان شیر بای 

∆G  . ضمین می شود. در حقیقت تنظیم سیستم تی شیر های بسته  حالت این رفتار در هر شرایطمحدود سازد

هنگامیکه نرخ  ،، یکبار که موقعیت عملگر شیر تنظیم گردید ، مقدار فشار عملیاتی بیشتر یا کمتر ثابت است

 جریان تخلیه متغیر می باشد.
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 خطی P∆کنترل 

ا استفاده از . ب P∆مدار با استفاده از ترکیب عملکرد دو دستگاه تنظیم می گردد. شیر باالنسینگ و شیر کنترل 

که به آن ها متصل است ، آنها نرخ جریان و فشار دیفرانسیلی را در منطقه مورد نظر مدار هنگامی  مویینیک لوله 

 نقاط مختلف کل سیستم متفاوت است ، کنترل می کنند که شرایط عملیاتی در

ریجی دستگاه های کنترل دستی باالنس شده ، بسته شدن تدشروع از یک وضعیت مدار که در یونیت ها به طور 

دمای اتاق مثل شیر های ترموستاتیک ، باعث افزایش فشار دیفرانسیلی بین جریان رفت و بازگشت ناحیه مدار 

استفاده میکنند تا مسیر  مویین دریافت شده در لوله یمی شود. تنظیم کننده های خطی از سیگنال فشار جریان 

دیفرانسیلی که افزایش یافته را بگیرند و آن را به مقدار تعیین شده  عبور سیال را ببندند و جلوی افزایش فشار

و بازگشت ثابت نگه داشته می شود حتی زمانی که طبق  رفت مقدار فشار دیفرانسیلی بین جریانبازگردانند. 

 فرآیند فیزیکی معکوس شیر ترموستاتیک برای افزایش نرخ جریان به واحدهای گرمایشی باز شده.
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519 

 شیر دیفرانسیلی بای پس با مقیاس مدرج  

 

 مشخصات فنی:

 درصد( 30سیال : آب و محلول گلیکول ) حداکثر ضد یخ 

 bar 10فشار کاری ماکزیمم:             C°110-0محدوده دمای کاری: 
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 کارکرداصول 

( 2( با استفاده از عملگر دستی تنظیم می گردد )1وقتی که فنر فشرده )

درنتیجه مقدار فشار ( تغییر میکند ، 3وی مسدودکننده )نیروی عمل برر

پس را دود کننده باز می شود ، مدار بایمس را تعدیل میکند.دیفرانسیلی 

. هنگامی که در معرض فشار دیفرانسیلی کافی برای تولید فعال می کند 

نیروی بیشتر نسبت به نیروی مخالف فنر قرار گرفته است این اجازه تخلیه 

( و محدود کردن اختالف فشار بین دو نقطه 4ز طریق خروجی )جریان ا

 یستم در جایی که شیر نصب شده است، را می دهد.س

 

 تنظیمات

. مقادیر مربوطه به فشار عملگر دستی را به مقدار مورد نیاز برروی مقیاس مدرج بچرخانید برای تنظیم شیر 

ای تنظیم سریع شیر از روش های زیر می توان استفاده پس  باز است. بردر زمانی که بای .w.gدیفرانسیلی در 

: سیستم باید عمل کند کرد که می تواند به کار رود برای مثال سیستم یک آپارتمان با شیرهای ترموستات 

( a) پس باید در مقدار ماکزیمم قرار گرفته باشندور کامل باز باشند و شیر های بایشیرهای کنترل باید به ط

د شیرهای ترموستات را ببندید . شیر را با استفاده از دستگیره به تدریج باز کنید.از دماسنج یا درص 30نزدیک 

(. به محض bدست خود برای چک کردن اینکه آب گرم در طول مدار بای پس در جریان است ، استفاده کنید)

آب گرم در مدار بای پس  اینکه درجه حرارت افزایش یابد شیرهای ترموستاتیک را مجددا باز و و چک کنید که

 (.Cجریان ندارد)
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 کاربرد اصلی

  تعمیم محدود شبکهمدارهای ساده با نرخ جریان سرتاسری ثابت با شیر های ترموستاتیک ، 

 مدارها با پمپ های سرعت ثابت 

 مدارها با ژنراتورهای معمولی 
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140 

 شیر تنظیم فشار دیفرانسیلی

 در برابر انحاللبدنه برنجی مقاوم 

 همراه لوله مویین برای اتصال به شیر بر روی لوله جریان

 همراه با عایق

 

 

 

 

 

 

 

140 

  شیر تنظیم فشار دیفرانسیلی

 با بدنه چدنی
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142 

شیر قطع و وصل و پیش تنظیم   

 بدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل

 همراه با پورت تست فشار برای اتصال لوله مویین

 مراه با عایقه

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 درصد( 50سیال: آب ، محلول گلیکول ) ماکزیمم مقدار ضد یخ 

 series: 16 bar 142فشار کاری ماکزیمم: 

140 series (DN 15–DN 25): 16 bar 

140 series (DN 32–DN 50): 10 bar 

140 series (DN 65–DN 150): 16 bar 
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 C°120 - 10-محدوده دمای کاری: 

 (140ر فشار دیفرانسیلی پوسته: ) سری حداکث

(DN 15–DN 25): 6 bar 

(DN 32–DN 50): 2,5 bar 

(DN 65–DN 150): 16 bar 

 اصول کارکرد

( . مقدار فشار بازگشتی 2( به وسیله لوله مویین متصل شده )1مقدار فشار جریان به سطح باالی پوسته می رسد )

( . نیروی تولید شده توسط فشار دیفرانسیلی 3داخل ساقه کنترل  )به سطح پایین پوسته می رسد از طریق مجرای 

برروی پوسته یک نیروی فشار برروی ساقه مسدود کننده اعمال میکند ، مسیر سیال عبوری در مسیر بازگشت 

ست شده به تعادل برسد. این مقدار فشار  P∆مدار را می بندد تا نیروی فشار پوسته و نیروی مخالف فنر بر روی 

یفرانسیلی که بین جریان رفت و برگشت مدار ثابت نگه داشته می شود حتی زمانی که بر اساس فرآیند فیزیکی د

 معکوس شیرهای ترموستاتیک باز هستند تا نرخ جریان به واحدهای گرمایشی را افزایش دهند. 
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 140در سری  P∆ایندیکیتور 

یک با  P∆عملیات تنظیم رگالتور دیفرانسیلی 

( در 13و مقیاس مدرج )( 12ایندیکیتور متحرک )

mbr ساده شده است. روی بدنه شیر 

 

 

 

 

 

Shut-off  و نگهداری تنظیمات∆P  140، سری 

( و چرخش آن بهطور کامل 14مدار با قراردادن یک آچار آلن در داخل سوراخ )

این تغییر نکرده است.  P∆تنظیمات در جهت عقربه های ساعت بسته می شود. 

عملیات ممکن می سازد که جریان را برای نگهداری سیستم و بازیابی عملیات 

 . ببندیم ،بدون اینکه مجبور به ریسیت کردن شیر باشیم



Devices for circuit balancing 

 

 

 49 

Shut-off و Memory stop   142، سری 

زمانی که نرخ جریان باالنس شده است ، شما می توانید با استفاده از 

ک آچار آلن در داخل مکانیزم مموری استاپ با وارد کردن ی

( و چرخاندن کامل ساعتگرد آن بدون نیروی بیش از حد. 15سوراخ)

این عملیات تضمین می کند در موقعیت حداکثر باز قرار دارد ، در 

صورت لزوم مدار می تواند بسته شود با چرخاندن دستگیره عملگر به 

صورت کامل و درجهت عقربه های ساعت. برای بازگرداندن شیر به 

وقعیت باالنسینگ ست شده دستگیره عملگر را در خالف جهت عقربه م

 های ساعت به طور کامل بچرخانید.

 کاربرد اصلی

  در شبکه های گستردهمدار های جریان متغیر با شیرهای ترموستاتیک ، 

 مدار با پمپ های سرعت متغیر 

  بویلرهای چگالشی ژنراتور یا حرارت مرکزیمدار با 

 باال یشیرهای تنظیم کننده مدوالسیون با الزامات کنترل مدارها با 
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 راه اندازی

اهمیت اساس ای در کارکرد درست سیستم دارد. در عمل پس از انتخاب و نصب ادوات ، مرحله راه اندازی سیستم 

م اولین نیاز آماده سازی سیستم با دستگاه های اندازه گیری  نرخ جریان و دمای مشخص می باشد. سپس تنظی

و باالنس کردن دستگاه ها باید تنظیم شود تا اطمینان حاصل شود که مدار هیدرولیک در شرایط طراحی کار می 

 کند. 

 تمام شیرهای کنترل ، تمام مدارها و تمام دستگاه ها  را به طور کامل باز کنید. -

 د. شیرهای باالنسینگ استاتیک و دینامیک را در مقدار جریان مورد نظر تنظیم کنی -

در این مرحله انتخاب ابزار اندازه گیری و استفاده بهینه با توجه به روش ها جهت راه اندازی سریع و دقیق سیستم 

 تعیین کننده است. 

 

 

 

 130اندازه گیر نرخ جریان و فشار دیفرانسیلی سری 

این امکان را می دهد که نرخ جریان آب را در داخل سیستم 

ری کنیم. این سیستم از یک های تهویه مطبوع اندازه گی

و یک واحد کنترل از راه  P∆سنسور اندازه گیری 

(  ازجمله نرم افزار برنامه باالنس terminalدور)

Caleffi  .تشکیل شده استTerminal  می تواند در

پکیج عرضه شود و یا شما می توانید با دانلود نرم افزار 

سور مخصوص از سیستم اندرویدی خود استفاده کنید. سن

فشار دیفرانسیلی را اندازه میگیرد و از طریق بلوتوث با با 

 ای نرم افزار همچنین شامل اطالعات بیشتر از شیرهای باالنسینگ تجاری می باشد. ترمینال ارتباط برقرار میکند. 



Devices for circuit balancing 

 

 

 51 

 

 

 

 ساعت کار مداوم 35زمان کارکرد: 

 ساعت 6زمان شارژ: 

 IP  :IP65کالس 

 

 دمای محیط دستگاه

 C°40-0شارژ و کار:  در طول

 C°60 - 20-در طول ذخیره سازی: 

 درصد رطوبت نسبی 90رطوبت محیطی: ماکزیمم 

 540gوزن سنسور: 

 Kg 2.8وزن کل جعبه: 

 

 

 

 

 مشخصات فنی

 محدوده اندازه گیری

 KPa 1000-0فشار دیفرانسیلی : 

 <1000KPaفشار استاتیکی: 

 c°120-30-دمای سیستم: 

 

 دقت اندازه گیری

 of full scale %0,1 >دیفرانسیلی:  فشار

 

 سنسور

 mAh 6600ظرفیت باتری: 

 

 اجزای تشکیل دهنده:

 ترمینال لمسی با الیسنس و لوازم جانبی -

 شارژر باتری سنسور -

 کابل ارتباط با کامپیوتر -

 سنسور اندازه گیری -

 لوله اندازه گیری 2 - 

 سوزن اندازه گیری 2 -
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های آموزشی ، اندازه  لسی دی حاوی دستورالعم -

 اگیری ، نرم افزارهای باالنسینگ و دیتاهای شیره

پروتکول کالیبراسیون. سنسور با یک با یک  -

پروتکول کالیبراسیون مشخص تایید شده توسط 

 آزمایشگاه عرضه می شود

 دستورالعمل ها و الیسنس دانلود اپلیکیشن اندروید -

 کتابچه راهنمای محصول -

 

 

 

 داصول کارکر

 vkاپراتور شیر باالنسینگ را از لیست موجود در ترمینال انتخاب می کند ) سازنده ، مدل ، سایز ، و موقعیت با 

اندازه گیری شده مبنایی برای محاسبه نرخ جریان که در صفحه نمایش  P∆مربوطه( . دیتا های شیر همراه با 

همچنان امکان وارد کردن گرفتید در دسترس نباشد ترمینال نشان می دهد. اگر شیری به میزانی که شما اندازه 

vK  .به صورت دستی وجود دارد 

 

 

 روش اندازه گیری

 روش اندازه گیری را انتخاب کنیم : 3کامل اجازه می دهد تا دستگاه 

( اندازه گیری با موقعیت تنظیم شده. صفحه نمایش میزان دبی اندازه گیری شده محاسبه شده با دستگاه در 1

 با شیر انتخاب شده و موقعیت تعیین شده را نمایش می دهد. رابطه

روی شیر تنظیم شود به منظور اینکه دبی مورد ( اندازه گیری با دبی تنظیم شده. موقعیت محاسبه می شود تا 2

 نیاز فراهم شود. 

 را نشان میدهد.. صفحه نمایش میزان فشار دیفرانسیلی اندازه گیری شده توسط سنسور  P∆( اندازه گیری ساده 3
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 P∆مولفه های اندازه گیر 

  

 

 

 

 

 

 پورت تست فشار باالدستی -1

 دستیپورت تست فشار پایین -2

 دستگیره تنظیمات بای پس -3

 mini USBپورت  -4

 سوکت شارژ -5

 ) آپشنال( پورت کاوش دما -6

  Off  بلوتوث -7

 دکمه ریسیت -8

 On/Offدکمه  -9

 ONایندیکیتور بلوتوث  -10

 ایندیکیتور شارژ باتری  -11

 ON/Offایندیکیتور  -12
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 انتقال از طریق بلوتوث به ترمینال بوسیله ویندوز موبایل

می باشد که با اطالعات تمام شیرهای  Caleffiترمینال ارائه شده در پکیج همراه با نرم افزار باالنسینگ 

اری شده است. این دستگاه به شما اجازه می و برند های اصلی شیرهای باالنسینگ بارگذ caleffiباالنسینگ 

 دهد که با استفاده از روش های ذکر شده در باال اندازه گیری کنید و نتایج آن را مشاهده و ذخیره کنید.

  

 

 

 انتقال از طریق بلوتوث به تلفن هوشمند/تبلت با اپلیکیشن اندروید

را دانلود کرده  Caleffi balance appاپلیکیشن با توجه به توضیحات داده شده در پکیج شما می توانید 

و سایر  Caleffiشیرهای باالنسینگ و از آن در تلفن هوشمند و تبلت خود استفاده کنید. شامل تمام اطالعات 

 ذکر یها روش از استفاده با که دهد یم اجازه شما به دستگاه نیاشیرهای باالنسینگ معروف در بازار می باشد. 

بعالوه بر این نمایش گرافیکی از نتایج را هم  .دیکن رهیذخ و مشاهده را آن جینتا و دیکن یریگ ندازها باال در شده

 فراهم میکند.
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 اتصال به کامپیوتر شخصی 

مقادیر بدست آمده با اندازه گیری و دیتاهای مربوطه شیر می تواند به طور مستقیم روی نمایشگر ترمینال مشاهده 

جهت پردازش های بعدی  PCیک و ذخیره شود و یا به 

که برروی  Report viewerفرستاده شود. نرم افزار 

نصب  PCسی دی در پکیج عرضه می شود می تواند برروی 

شود. این شما را قادر می سازد که داده های اندازه گیری 

عالوه شده را جمع آوری کنید و یک گزارش تهیه کنید. 

یدهد که پروژه را بارگذاری کنید قبل از اینکه هرگونه اندازه گیری را انجام دهید براین این نرم افزار به شما اجازه م

و دیتا ها را به ترمینال منتقل کنید تا اندازه گیری ها را در یک نظم مشخص صورت دهید. سی دی همچنین 

ار شیرهای می باشد که یک شبیه سازی اندازه گیری به منظور برآورد رفت valve browserشامل نرم افزار 

 مختلف در طی فاز طراحی را فراهم می کند.
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116 

 آب گرم خانگیباز گردش رگالتور ترموستاتیک برای لوپ های 

 همراه با ترموستاتیک اتوماتیک

 عملکرد ضدعفونی کننده دمایی

 مدار برای چک دمایهمراه دماسنج 

 Fبدنه برنجی مقاوم در برابر انحالل کم سرب کانکشن 

 bar 16زیمم فشار کاری: ماک

 C°60 - 35محدوده دمایی قابل تنظیم: 

 C°70دمای ضدعفونی: 

 

 

116 

 آب گرم خانگیبازگردش رگالتور ترموستاتیک برای لوپ های 

 همراه با ترموستاتیک اتوماتیک

 اتوماتیک یا کنترلی قابلیت عملکرد ضدعفونی کننده دماییدارای 

 قابلیت اتصال دماسنج

 Fمقاوم در برابر انحالل کم سرب کانکشن  بدنه برنجی
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 bar 16ماکزیمم فشار کاری: 

 C°60 - 35محدوده دمایی قابل تنظیم: 

 

 

116000 

 کارتریج برای عملکرد ضدعفونی کنترل به وسیله عملگر 

 656و عملگر  116برای استفاده با ترکیب سری 

 

 

 

 اصول کارکرد

گی به جهت رعایت قوانین مدرن پیشگیری از بیماری در مدار های توزیع سیستم های آب گرم خان

Legionnaires'  ضروری است که تضمین دهیم که تمام بخش ها در دمای صحیح قرار گرفته اند. شبکه

تجدیدپذیر باید برای جلوگیری از توزیع غیر یکنواخت دما باالنس شود ، با بخش های سرد که در معرض خطر 

ند. رگالتور ترموستاتیک در هر شاخه بازگشتی مدار نصب می شود تا به طور می باش 'Legionnairesتسریع  

مطابق با دمای ورودی آب به وسیله عملکرد یک را  سیالاتوماتیک دمای ست شده را حفظ کند. این دستگاه دبی 

نده تعدیل میکند. وقتی دمای آب به مقدار تعیین شده نزدیک می شود ، مسدود کن کارتریج داخلی اختصاصی

)  بازگردشمسیر عبوری را بیشتر و بیشتر کاهش میدهد. نرخ جریان سیال عرضه شده توسط پمپ 

recirculation pump به شاخه های دیگر مدار توزیع می شود که منتج به باالنس حرارتی اتوماتیک )

 میشود.
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 ضدعفونی کننده حرارتی

رگالتور اتوماتیک همراه با یک در صورت لزوم 

عفونی کننده حرارتی مجهز شده است عملکرد ضد

که برای زمانی که دمای سیستم نیاز است تا به 

کاربرد دارد. این عملیات  C°60-55مقدار باالی 

می تواند به طور کامل اتوماتیک توسط یک کارتریج 

کار میکند  C°70ترموستاتیک دوم که در دمای 

الکترونیک -صورت گیرد و یا با یک عملگر ترمو

 د.کنترل شو

 حالت های عملیاتی

در اینجا مدل های عملیاتی رگالتورها بر طبق تغییر 

 درجه حرارت آب مداری که بر آن نصب شده می باشد.
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 کاربرد های اصلی

  ب گرم خانگی ، نصب در رایزرها و شاخه هاآ بازگردشلوپ های 
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