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TABELA DOBORU ARMATURY GRZEJNIKOWEJ 

 
Głowice z przyłączem M30 x 1,5 do zaworów i wkładek zaworowych z wymiarem zamknięcia 11,5 mm  

Typ * Producent 

1004712, 1004715-Thera 20 Bemm, Concept, Dia-Norm, Dia-Therm, Ferroli, Henrad, Kaimann Kermi, 
T1002W0 Korado, Purmo, Radson, Stelrad, VEHA, Zehnder, Zenith 

T3001  

T2001, T2021, T4021  

T6001  

T7001  

T9001  

MT4... (termiczna)  

HR90EE  

HR92   
* dotyczy również pozostałych modeli dla wymienionych typów 
 
 
Głowice termostatyczne z przyłączem typu DA  

Typ * Producent 
1004711, 1004714-Thera Brotje, Brugman, Buderus, Dekatherm, De’Longhi, Finimetal, Kupper, 
20DA Myson, Northor, Ocean, Ribe, RIOpanel, Schaefer, Thor, VNH 
T3001DA  Cosmonova 
T2001DA, T2021DA,  

T6001DA T9001DA,   

HR90EE (tylko z adapterem)   
* dotyczy również innych modeli „DA” w oznaczeniu typu 

 
Zawory podwójne do grzejników kompaktowych z gwintem wewnętrznym 1/2”  

Typ Producent 
V2495DY015 Bemm, Concept, Dia-Norm, Dia-therm, Dura, Finimetal, Ferroli, Henrad, 
V2495EY015A Korado, Northor, Purmo, Radson, Schaefer, Stelrad, Superia, Thor, VEHA 
V2496DY015  

V2496EY015A  
  

Zawory podwójne do grzejników kompaktowych z gwintem zewnętrznym 3/4” 
  

Typ Producent 
V2495DX020 Brotje, Brugman, Buderus, De’Longhi, Kermi, Ribe, RIOpanel, VNH, 
V2495EX020A  Cosmonova 
V2496DX020  

V2496EX020A  
  

 



UPROSZCZONY DOBÓR ZAWORÓW MIESZAJĄCYCH  
3 I 4 – DROGOWYCH DLA INSTALACJI C.O.  

ΔT=20K 
 

Moc instalacji Zawory typu CORONA Zawory typu DR / ZR 
 

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1015 DN20 DR15-2GMLA DN15 
 

    

0 - 10 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

BRAK BRAK  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1023 DN20 DR15GMLA DN15 
 

    

10 - 15 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

BRAK ZR15MA DN15  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

    

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1031 DN20 DR20GMLA DN20 
 

    

15 - 25 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

V5442A1030 DN20 ZR20MA DN20  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

    

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1049 DN25 DR25GMLA DN25 
 

    

25 - 40 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

V5442A1048 DN25 ZR25MA DN25  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

    

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1056 DN32 DR32GMLA DN32 
 

    

40 - 60 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

V5442A1055 DN32 ZR32MA DN32  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

    

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1064 DN40 DR40GMLA DN40 
 

    

60 - 100 kW 4-drogowy 4-drogowy 
 

BRAK ZR40MA DN40  

 
 

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
 

    

 3-drogowy 3-drogowy 
 

 V5433A1072 DN50 DR50GFLA DN50 
 

    

100 - 160 kW 
4-drogowy 4-drogowy 

 

BRAK ZR50FA DN50  

  

    

 Siłownik Siłownik 
 

 M6063L1009 VMM20 
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ZAWORY MIESZAJĄCE 3 LUB 4-DROGOWE Z SIŁOWNIKAMI 
 
 

Typ 3 - drogowy 4 - drogowy Siłownik 
 
 

Corona       
  

 

V5433 
 

V5442 
 

 

                  M6063 
 

 
 
 

DR/ZR  

  

 

 

 

 

 

DR..-GMLA 
 

DR..-GFLA 
ZR..-MA 

  
ZR..-FA     VMM/VRM 

 

    
 

        

 
 
Regulacja jakościowa z 

zastosowaniem zaworu 

mieszającego 3-drogowego 
 
Uzyskujemy pełną kontrolę nad 

temperaturą obiegu grzewczego 

jednak nie zabezpieczamy kotła 

przed powrotem zbyt niskiego 

parametru 

 
 
Regulacja ilościowa 

z zastosowaniem zaworu 

mieszającego 3-drogowego 
 
Zabezpieczamy kocioł przed 

powrotem zbyt niskiego parametru 

czynnika grzewczego (ochrona 

przed korozją), mniejszy wpływ na 

regulację temperatury układu 

 
 
 
 
 
Zalety regulacji jakościowej:  
• stała temperatura wody zasilającej niezależnie od zmian 

temperatury wody z kotła,   
• niskie temperatury zasilania przy małym obciążeniu,   
• prawidłowe wykorzystanie zaworów termostatycznych,   
• zmniejszenie przesyłowych strat ciepła w instalacji.   
• stały przepływ w obiegu grzewczym,   
• równomierne obciążenie grzejników  
 
 
Zalety regulacji ilościowej:  
• zmniejszenie korozji kotła przez dolne ograniczenie 

temperatury kotła,  
• wyrównywanie wahań temperatury kotła  
 
 
 
 
 

Zawory mieszające 4-drogowe  
Oprócz podstawowej funkcji polegającej na mieszaniu czynnika 

grzewczego, zapewniają również ochronę kotła przed korozją! 
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TERMOSTATYCZNE ZAWORY MIESZAJĄCE – ZASTOSOWANIE 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TM200 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

   TM50 
 
 
 
 
 
 
 

 
TM3400 

 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
TM3410 
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NOMOGRAM DOBORU TERMOSTATYCZNYCH ZAWORÓW  
MIESZAJĄCYCH TM3400/TM3410 
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ZASTOSOWANIE ZAWORÓW V4043 i V4044 

 
ZASTOSOWANIE ZAWORU DZIELĄCEGO V4044  

W UKŁADZIE PRIORYTETU C.W.U. 
 
 
 
 
 
 
 

 
V4044  

       DN20 - DN25 
 
 
ZASTOSOWANIE ZAWORU STREFOWEGO V4043 
 

 
                 TERMOSTATY:  

 T4360, T6360,  
 CMT507, CMT707,  
 CMT907, DT90, itp. 

 
 
 
 
 

 

 Przewód Funkcja  
 

a = brązowy  faza 
  

 
 

 b = niebieski neutralny  
 

 c = zielono-żółty uziemienie  
 

Schemat podłączenia zaworu 
V4043/4044                         Schemat podłączenia zaworu 4043/4044 

 

z termostatem typu CMT z bezprzewodowym modułem  
 

   komunikacyjnym R6660D 
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REGULATORY POGODOWE HONEYWELL TYPU SDC 

 
Wyjście palnika Obieg grzewczy Obieg CWU Dodatkowe 

wyjście Typ 
 

1-stopniowe Pompa Pompa ładująca — SDC3-10N 
 

— 1x zawór mieszający + pompa — — SDC3-40N 
 

1-stopniowy/ 
2-stopniowy 

1x zawór mieszający + pompa,  
pompa 

Pompa ładująca — SDC7-21N 
 

1-stopniowy/ 
2-stopniowy 

1x zawór mieszający + pompa,  
pompa 

Pompa ładująca 2 SDC9-21N 
 

1-stopniowy/ 
2-stopniowy 

2x zawór mieszający + pompa,  
pompa 

Pompa ładująca 2 SDC12-31N 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 

Schemat podmieszania pompowego 

sterowanego pogodowo 
 
 

 
AF Czujnik temperatury zewnętrznej 
MK1 Zawór mieszający z siłownikiem 
P1 Pompa obiegowa 
VF1 Czujnik temperatury zasilania 
RLF1 Czujnik temperatury powrotu 

 
 
 
 
 

7



PRZYKŁADOWE SCHEMATY ZASTOSOWANIA REGULATORÓW  
HONEYWELL TYPU SDC 
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ROZWIĄZANIA W OGRZEWANIU PODŁOGOWYM 

 
ZESTAWY „OGRANICZNIKA POWROTU” RTL – GŁOWICA RTL+  

ZAWÓR O ZWIĘKSZONYM PRZEPŁYWIE UBG 
 
 
 
 
 

 
T6102DUB15 – wersja prosta T6102EUB15 – wersja kątowa 

 
Kompletny zestaw „ogranicznika powrotu” złożony z zaworu  

o zwiększonym przepływie z wkładką UBG i głowicy termosta-

tycznej typu RTL. Zestaw instalowany jest na powrocie pętli 

grzewczej zapewniając właściwą temperaturę na wyjściu z pętli. 
Należy mieć na uwadze, aby zabezpieczyć odpowiednią tem-

peraturę (max. 55°C) na wejściu do pętli by nie doprowadzić do 

nadmiernych wydłużeń cieplnych posadzki i tym samym uchronić 
ją przed zniszczeniem. Realizuje się to np. stosując przed pętlą 

grzewczą grzejnik konwekcyjny, który schładza czynnik do  

temp. 55°C 
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ZESTAWY DO OGRZEWANIA PODŁOGOWEGO – „SKRZYNKA” 

 
Zasilanie 

 
 

 
 TRV 

 
T6102RUB15 T6102AUB15 

Verafix  

  
 

  Powrót 
 

 

 
T6102AUB15 – wersja z głowicą ukrytą  
T6102RUB15 – wersja z głowicą widoczną 
 
Zestaw do ogrzewania podłogowego montowany w estetycznej skrzynce z frontem metalowym, lakie-

rowanym proszkowo. Składa się z głowicy RTL, zaworu termostatycznego z wkładką UBG o zwiększonym 
przepływie i odpowietrznika. Zestaw montowany jest na powrocie pętli ogrzewania podłogowego. Zakres 

regulacji głowicy zapewnia właściwą temperaturę czynnika grzewczego podczas przepływu przez pętlę 
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ZESTAW DO CIĄGŁEJ REGULACJI WODY GRZEWCZEJ – ZX 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zestawy dedykowane dla powierzchni podłogi 

do: 50m2, 90m2, 130m2, 170m2 
 
Z1 – zawór V2050DH (V2020DUB) oraz głowica 

bezpośredniego działania T750120 (zakres 

nastaw 20...70°C) z elementem mocującym na 

rurociągu TA2085B001 

 

Z2 – zawór Kombi-3 V5010Y służący do regulacji 

podmieszania wstępnego (by-pass) 

 
T3 – termostat bezpieczeństwa L641B1012 z górnym limitem – wyłączenie pompy obiegowej  

w przypadku przekroczenia dopuszczalnej temperatury 55°C 

 
 
 
ZAWÓR MIESZAJĄCY TM200 W SYSTEMACH C.O. – OGRZEWANIA 

PODŁOGOWEGO 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
Bardzo czuły element termiczny umieszczony na wyjściu zaworu steruje trzpieniem regulującym proporcje 

przepływu gorącej i zimnej wody, tak by wymieszana woda miała temperaturę ustawioną za pomocą pokrę-

tła nastawczego.  
Na wejściach zimnej i gorącej wody zastosowano „miękkie uszczelnienia” umożliwiające:  
• odcięcie dopływu gorącej wody, gdy przerwany został dopływ wody zimnej pod warunkiem, że tempera-

tura gorącej wody na wejściu jest co najmniej 10K większa niż ustawiona temperatura wody zmieszanej,  

• odcięcie dopływu zimnej wody, gdy przerwany został dopływ wody gorącej  
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ZAWÓR V135 Z GŁOWICĄ T100R-AA  
W INSTALACJI GRZEWANIA PODŁOGOWEGO 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Zawór V135 występuje w zakresie od 1/2” do 5/4” i znajduje zastosowanie tam gdzie zawór TM200 daje zbyt 

duże opory przepływu.  
Głowica posiada zakres regulacji 10-50°C.  
Współczynnik kvs dla zaworu 5/4” wynosi 5m3/h, umożliwia to stosowanie go w bardzo rozbudowanych 
instalacjach ogrzewania podłogowego. 

 
 
 
 

 

ZAWORY ALWA KOMBI 4 DO REGULACJI INSTALACJI C.W.U. 
 
 
 
 
 
 
 

 
Zawór Alwa Kombi-4 jest używany jako zawór dławiący w 

instalacji z cyrkulacją ciepłej wody użytkowej. Równo-

ważenie hydrauliczne instalacji osiąga się dławieniem 

przepływu przez nastawę wstępną zaworu. Zamonto-

wanie dodatkowej nasadki termicznej umożliwia utrzy-

manie temperatury wody w przewodzie cyrkulacyjnym na 

stałym, zadanym poziomie. Nasadka termiczna może być 

zamontowana bez potrzeby odwadniania instalacji. Przy 

użyciu nasadki termicznej z regulacją 50-60°C możliwe 

jest przeprowadzenie funkcji dezynfekcji instalacji. W 

trakcie przeprowadzania dezynfekcji we wszystkich 

pionach i odcinkach instalacji zostaje zachowane rów-

noważenie hydrauliczne. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
VA2400A002 – 50-60°C V1810 
VA2400B002 – 40-65°C  
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ZAWORY PODPIONOWE ODCINAJĄCE  
I REGULACYJNO-ODCINAJĄCE KOMBI 3+ 

 

 
ZASTOSOWANIE  
Wyrównoważenie hydrauliczne jest ważnym wymogiem dla prawidłowego 

działania instalacji grzewczej lub klimatyzacyjnej. W systemach niezrów-

noważonych może występować nadmiar lub niedobór gorącej wody do 

poszczególnych grzejników lub obiegów. Poza prawidłowym doborem zaworów 

grzejnikowych niezbędna jest także regulacja pojedynczych obiegów - w 

niektórych przypadkach wymagana przez lokalne przepisy.  
Te wymogi są spełnione przez zawory równoważąco-odcinające Kombi-3-Plus. 

 

Kombi-3-Plus CZERWONY montowany na zasilaniu dodatkowo umożliwia 

pomiar przepływu i spadku ciśnienia. Ponadto posiada funkcje odcięcia, 

opróżniania i napełniania instalacji. Kombi-3-plus NIEBIESKI montowany na 

powrocie z nastawą wstępną posiada funkcje odcięcia, opróżniania i 

napełniania instalacji. Ponadto współpracuje z regulatorem membranowym 

Kombi, może być łatwo przekształcony w automatyczny, regulacyjny zawór 

równoważący - nawet po przekazaniu instalacji do eksploatacji. 

 
 
Kombi-3-Plus CZERWONY I NIEBIESKI  

w pionach 

 
REGULATOR CIŚNIENIA RÓŻNICOWEGO KOMBI DP 

 
ZASTOSOWANIE  
Membrana Kombi-DP montowana jest na zaworze Kombi-3-Plus 

NIEBIESKI lub Kombi-2-Plus na powrocie i podłączona do Kombi-3-Plus 

CZERWONEGO na zasilaniu za pomocą rurki impulsowej. 

Regulator stosowany jest w systemach ze zmiennymi przepływami, np. w 

systemach grzewczych 2-rurowych lub systemach z wymiennikami i ma za 

zadanie utrzymywanie stałej ustalonej różnicy ciśnienia różnicowego 

niezależnie od zmieniających się oporów hydraulicznych w instalacji. 

Membrana Kombi-DP może być zamontowana na zaworze Kombi w dowol-

nym czasie nawet podczas działania instalacji. Do zamontowania membra-

ny Kombi-DP nie jest wymagane odwodnienie instalacji. 

 
 

Pozostałe zawory regulacyjne: 
 
 
 

 
 
 
V6000 V5032 V5001P V5001S  V5003F 

 
    Regulator membranowy Kombi-DP  

w instalacji ogrzewania 
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Czy	  zawór	  pierwszeństwa	  ma	  być	  sterowany	  przez	  SSP/SAP	  ?	  

Czy	  ciśnienie	  w	  sieci	  wodociągowej	  jest	  wystarczające	  na	  pokrycie	  potrzeb	  	  ppoż.	  i	  instalacji	  socjalnej?	  

Zastaw	  hydroforowy	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  niższe	  niż	  

wymagane	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
socjalnej	  niższe	  niż	  

wymagane	  

Czy	  ciśnienie	  sieciowe	  <	  3	  bar	  

Zastosuj	  zawór	  
elektromagnetyczny	  

	  

Ciśnienie	  sieciowe	  	  <	  6	  bar	  

Różnica	  ciśnienia	  w	  instalacji	  	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  	  

<	  1.5	  bar	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  socjalnej.	  	  

Zawór	  DH300	  za	  zestawem	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  ppoż.	  	  

Zawór	  DH300	  

Zestaw	  hydroforowy	  wspólny	  	  
dla	  instalacji	  socjalnej	  i	  ppoż.	  	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  MV300	  	  	  /	  AB	  

1 2 3

4 5

6

Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  

	  niższe	  niż	  wymagane	  

¾”,	  1”,	  1	  ½”	   DH300/DH100	   VV300/VV100	   MV300/MV100	  

DN	  50-‐450	   DH300	   VV300	   MV300	  

3/8”-‐2”	  	   Zawór	  elektromagnetyczny	  wersja	  AB	  	  

Zawór	  DH300	  

Ochrona	  przeciwpożarowa	  –	  zawory	  pierwszeństwa	  -‐	  wybór	  rozwiązania	  

Program	  doboru	  	  
zaworów	  regulacyjnych	  

?

S6065A	  Sygnalizator	  przepływu	  
DCM6	  Presostat	  

Inteligentne rozw
iązania autom

atyki bubynkow
ej:

H
ubert M

ydłow
ski, 502 196 108, 

hubert.m
ydlow

ski@
honeyw

ell.com
Krzysztof Jaczew

ski, 502 196 251, 
rkrzysztof.jaczew

ski@
honeyw

ell.com

Czy	  zawór	  pierwszeństwa	  ma	  być	  sterowany	  przez	  SSP/SAP	  ?	  

Czy	  ciśnienie	  w	  sieci	  wodociągowej	  jest	  wystarczające	  na	  pokrycie	  potrzeb	  	  ppoż.	  i	  instalacji	  socjalnej?	  

Zastaw	  hydroforowy	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  niższe	  niż	  

wymagane	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
socjalnej	  niższe	  niż	  

wymagane	  

Czy	  ciśnienie	  sieciowe	  <	  3	  bar	  

Zastosuj	  zawór	  
elektromagnetyczny	  

	  

Ciśnienie	  sieciowe	  	  <	  6	  bar	  

Różnica	  ciśnienia	  w	  instalacji	  	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  	  

<	  1.5	  bar	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  socjalnej.	  	  

Zawór	  DH300	  za	  zestawem	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  ppoż.	  	  

Zawór	  DH300	  

Zestaw	  hydroforowy	  wspólny	  	  
dla	  instalacji	  socjalnej	  i	  ppoż.	  	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  MV300	  	  	  /	  AB	  

1 2 3

4 5

6

Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  

	  niższe	  niż	  wymagane	  

¾”,	  1”,	  1	  ½”	   DH300/DH100	   VV300/VV100	   MV300/MV100	  

DN	  50-‐450	   DH300	   VV300	   MV300	  

3/8”-‐2”	  	   Zawór	  elektromagnetyczny	  wersja	  AB	  	  

Zawór	  DH300	  

Ochrona	  przeciwpożarowa	  –	  zawory	     pierwszeństwa	  -‐	  wybór	  rozwiązania	  

Program	  doboru	  	  
zaworów	  regulacyjnych	  

?

S6065A	  Sygnalizator	  przepływu	  
DCM6	  Presostat	  

NIE TAK

NIE TAK

TAK

NIE

TAK

TAK NIE

Czy	  zawór	  pierwszeństwa	  ma	  być	  sterowany	  przez	  SSP/SAP	  ?	  

Czy	  ciśnienie	  w	  sieci	  wodociągowej	  jest	  wystarczające	  na	  pokrycie	  potrzeb	  	  ppoż.	  i	  instalacji	  socjalnej?	  

Zastaw	  hydroforowy	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  niższe	  niż	  

wymagane	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
socjalnej	  niższe	  niż	  

wymagane	  

Czy	  ciśnienie	  sieciowe	  <	  3	  bar	  
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Zawór	  VV300	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  MV300	  	  	  /	  AB	  

1 2 3

4 5

6

Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  

	  niższe	  niż	  wymagane	  

¾”,	  1”,	  1	  ½”	   DH300/DH100	   VV300/VV100	   MV300/MV100	  

DN	  50-‐450	   DH300	   VV300	   MV300	  

3/8”-‐2”	  	   Zawór	  elektromagnetyczny	  wersja	  AB	  	  

Zawór	  DH300	  

Ochrona	  przeciwpożarowa	  –	  zawory	  pierwszeństwa	  -‐	  wybór	  rozwiązania	  

Program	  doboru	  	  
zaworów	  regulacyjnych	  

?

S6065A	  Sygnalizator	  przepływu	  
DCM6	  Presostat	  

Czy	  zawór	  pierwszeństwa	  ma	  być	  sterowany	  przez	  SSP/SAP	  ?	  

Czy	  ciśnienie	  w	  sieci	  wodociągowej	  jest	  wystarczające	  na	  pokrycie	  potrzeb	  	  ppoż.	  i	  instalacji	  socjalnej?	  

Zastaw	  hydroforowy	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  niższe	  niż	  

wymagane	  

	  Ciśnienie	  w	  instalacji	  
socjalnej	  niższe	  niż	  

wymagane	  

Czy	  ciśnienie	  sieciowe	  <	  3	  bar	  

Zastosuj	  zawór	  
elektromagnetyczny	  

	  

Ciśnienie	  sieciowe	  	  <	  6	  bar	  

Różnica	  ciśnienia	  w	  instalacji	  	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  	  

<	  1.5	  bar	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  socjalnej.	  	  

Zawór	  DH300	  za	  zestawem	  

Zestaw	  hydroforowy	  	  
na	  instalacji	  ppoż.	  	  

Zawór	  DH300	  

Zestaw	  hydroforowy	  wspólny	  	  
dla	  instalacji	  socjalnej	  i	  ppoż.	  	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  VV300	  

Zawór	  MV300	  	  	  /	  AB	  

1 2 3

4 5

6

Ciśnienie	  w	  instalacji	  
ppoż.	  i	  socjalnej	  

	  niższe	  niż	  wymagane	  

¾”,	  1”,	  1	  ½”	   DH300/DH100	   VV300/VV100	   MV300/MV100	  

DN	  50-‐450	   DH300	   VV300	   MV300	  

3/8”-‐2”	  	   Zawór	  elektromagnetyczny	  wersja	  AB	  	  

Zawór	  DH300	  

Ochrona	  przeciwpożarowa	  –	  zawory	  pierwszeństwa	  -‐	  wybór	  rozwiązania	  

Program	  doboru	  	  
zaworów	  regulacyjnych	  

?

S6065A	  Sygnalizator	  przepływu	  
DCM6	  Presostat	  
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ZASADY DZIAŁANIA ZAWORÓW ELEKTROMAGNETYCZNYCH  
MV300 W INSTALACJACH PPOŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH  
Zawór elektromagnetyczny MV w stanie beznapięciowym pozostaje zamknięty. Po podaniu napięcia na cew-

kę elektromagnetyczną zaworu, zawór się otwiera pozwalając na przepływ wody do instalacji wodociągowej 

bytowo-gospodarczej. 

 
PRACA W WARUNKACH POŻARU  
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej nastąpi przepływ wody, urządzenia (preso-

stat, lub sygnalizator przepływu cieczy) dają sygnał do zaworu elektromagnetycznego, który odcina wodę do 

instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma 

zasilanie w wodę. 

Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, 

Wadą jest konieczność dostarczenia energii elektrycznej, a także fakt, iż przy awarii energii elektrycznej 

użytkownicy będą pozbawieni wody do celów bytowo-gospodarczych. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MV300/MV100  MV300 

zawór gwintowany 3/4”,1”, 11/2” zawór kołnierzowy DN50-DN300 
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ZASADY DZIAŁANIA ZAWORÓW PRIORYTETU DH300  
W INSTALACJACH PPOŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH  
Zawór priorytetu DH300 jest otwarty pozwalając na swobodny przepływ wody do instalacji 

wodociągowej bytowo-gospodarczej. 
 
PRACA W WARUNKACH POŻARU  
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji ppoż. w wyniku poboru wody do celów gaśniczych 

nastąpi spadek ciśnienia, zawór priorytetu DH300 natychmiast odcina wodę do instalacji wodociągowej byto-

wo-gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma zasilanie w wodę. 

Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej w przypadku jej 

uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody.  
Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, brak 

konieczności dostarczenia energii elektrycznej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
DH300/DH100  DH300 

zawór gwintowany 3/4”,1”, 11/2”  zawór kołnierzowy DN50-DN300 
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ZASADY DZIAŁANIA ZAWORÓW PIERWSZEŃSTWA VV300  
W INSTALACJACH PPOŻ 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
PRACA W WARUNKACH NORMALNYCH  
Zawór pierwszeństwa VV300 jest otwarty i pracuje jak regulator ciśnienia utrzymując ciśnienie w instalacji 

wodociągowej bytowo-gospodarczej na stałym poziomie niezależnie od wahań ciśnienia wejściowego. 

 
PRACA W WARUNKACH POŻARU  
W przypadku pożaru, jeżeli w wewnętrznej instalacji hydrantowej w wyniku poboru wody do celów 

gaśniczych nastąpi spadek ciśnienia, zawór pierwszeństwa VV300 natychmiast odcina wodę do instalacji 

wodociągowej bytowo- gospodarczej. W ten sposób jedynie wewnętrzna instalacja hydrantowa ma 

zasilanie w wodę. Zawór zamyka również dopływ wody do instalacji wodociągowej bytowo gospodarczej w 

przypadku jej uszkodzenia i niekontrolowanego wypływu wody.  
Zaletą tego rozwiązania jest automatyczna możliwość odcięcia instalacji bytowo-gospodarczej, brak 

konieczności dostarczenia energii elektrycznej oraz fakt, iż przy pracy w normalnych warunkach zawór 

nie jest bezczynny tylko pracuje jako reduktor ciśnienia w instalacji wodociągowej bytowo-gospodarczej. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

      VV300/VV100             VV300 

        zawór gwintowany 3/4”, 1”, 11/2”                  zawór kołnierzowy DN50-DN300 
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