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Диференциалния вентил GIACOMINI, 
 може да се използва във всякакви 

отоплителни системи, оборудвани 
с термостатични глави или автоматизирани  

зонови вентили, които в случай на пълно  
затваряне при определени условия, 
може да предизвикат шум в системата 

или да повредят циркулационната помпа.  

При затварянето на термостатичните 
глави или зонови вентили, налягането  

 в системата се повишава. Ако вентила   
R147N е монтиран правилно, когато 
се получи промяна в потока, налягането  
в системата остава непроменено.

Благодарение широкия диапазон на 
регулиране, вентила може да се монтира  

в системи с различна отоплителна мощност.  
Висококачествените материали, използвани  
при производството му, гарантират 

  надежност и функционалност, покриващи  
изискванията в различни системи. 

Отвора с резба 1/4", намиращ се на корпуса,  
позволява монтирането на обезвъздушител,  

който изпуска остатъчния въздух 
в инсталацията. Пропусквателната 
способност на вентила е 800 л. на час.  
При необходимост от увеличение дебита  
на пропускане, е нужно да монтирате 
допълнителен брой вентили.

  120°CМаксимална работна температура:
Максимално работно налягане:    1500 кPа (PN 15 бар)

    70 кPа (0,7 бар.)
       10 - 70 кPа (0,1 - 0,7 бар.)

          3/4”

Максимален пад на налягане:

Диапазон на регулиране:

Присъединителен размер:

ТЕРАТЕРМ ООД

ТЕРАТЕРМ ООД



BSI • Certificate n° FM 00625 • Amendment to 03-10-2000 ICIM
Certificate n° 0006/3 • 23-07-2002ISO 9001 8-010RF

P2

P1

Q2 Q1

P

Q

F

C
Q

1

P
1 

Q
2  

P
2 

Април 2003

Диференциален вентилR147N

Настройка на вентила

Съществуват два начина за настройка на вентила.

Практически метод: Преди диференциалния  

вентил , монтирайте сферичен вентил. 

Затворете сферичния вентил до 80% и отваряйте  

диференциалния вентил до момента, в който  

не чуете шум, потвърждаващ, че водата 

преминава през диференциалния вентил.

Аналитичен метод:

C - работна крива на циркулационната помпа
F - работна точка

нормално пропускане - 
- нормално налягане

пропускане, равно на 15-20% от нормалното- 
налягане на отваряне на вентила- 

Ръководейки се от графиката за зависимоста  

на налягането от потока, създадено от 
циркулационната помпа, намерете налягането,  

съответстващо на 15-20% от нормалния поток.  

Изхождайки от таблицата за настройка 
на вентила, завъртете ръкохватката 

до желаната стойност, обозначена на скалата.
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R147N Диференциален вентил

Графики

Монтаж

 Графиката показва зависимоста на 
диференциалното налягане от потока 
през байпаса. Всяка позиция е посочена 
с две криви: горната съответства на отворено  

състояние на вентила,  долната - на затворено,  
като разликата се обуславя от хистерезиса  
на диференциалния вентил.

Налягане (метри воден стълб, 1м воден стълб = 10 кРа)

Обозначение на скалата

Диференциалния вентил трябва да бъде  
монтиран след помпата, между подаващата  
и връщащата тръба, вертикално или 
хоризонтално, по такъв начин, че налягането  

от подаващата тръба, да действа по посока  
на отваряне на вентила. Изходния отвор  
на вентила е обозначен със стрелка на корпуса.

ТЕРАТЕРМ ООД



GIACOMINI SPA
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1618 София                                        

кв. „Павлово”, Витоша

бул. “Цар Борис ІІІ” №253           

тел./факс: 02 / 85 69 174

моб. тел.: +359 878 20 55 33 

sales@terratherm-bg.com

www.terratherm-bg.com


