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tywny wpływ na świadectwo energetyczne 
budynku.
Podczas regulacji zaworów Ferro nie ma po-
trzeby używania specjalistycznych narzędzi. 
Stąd też chcąc wprowadzić nastawę, nale-
ży zdjąć kołpak ochronny lub głowicę, a na-
stępnie za pomocą zwykłego klucza oczko-
wego lub widełkowego zmienić numer 
nastawy. Na rynku dostępne są również wer-
sje zaworów, w których ustawianie wartości 
nastawy dokonuje się specjalnym pierście-
nie lub używając klucza imbusowego. Po za-
montowaniu głowicy pierścień nastawy jest 
niewidoczny.

Jak działa nastawa wstępna? 

Dłuższe odgałęzienia, od głównego przewo-
du zasilającego, prowadzące do dalszych 
grzejników cechują się większym oporem hy-
drostatycznym w porównaniu z odcinkami 
krótszymi. Właśnie te różnice chcemy wyrów-
nać za pomocą zaworu. Jeżeli w naszej insta-
lacji przewidziano kilka grzejników podobnej 
wielkości, przy położeniu w różnej odległo-
ści od głównego przewodu, najbardziej od-
legły grzejnik powinien mieć nastawę maksy-
malnie otwartą. Im grzejnik znajduje się bliżej 
kotła nastawa wstępna powinna mieć mniej-

szą wartość. Tym sposobem zyskamy wyrów-
nanie przepływu czynnika grzewczego przez 
poszczególne grzejniki. Analogiczna sytuacja 
ma miejsce w przypadku różnych wielkości 
grzejników występujących w tej samej insta-
lacji. Im większy grzejnik, tym wyższa wartość 
nastawy - im mniejszy, tym niższa.

Materiały zaworów

W nowoczesnych modelach zaworów po-
szczególne części składowe czyli korpus, 
pierścień, gniazdo, a także nakrętka i tule-
ja bazują na mosiądzu. Materiał wykona-
nia trzpienia i sprężyny dociskowej stanowi 
stal nierdzewna. W konstrukcji zaworów z na-
stawą wstępną uwzględnia się również two-
rzywo sztuczne (wkład zaworu, zamknięcie, 
kapa). O-ringi i uszczelnienia gniazda wyko-
nane są z tworzywa EPDM. Korpus zaworu za-
zwyczaj jest niklowany ale występują także 
wersje pokryte chromem.
Zawory z nastawą wstępną przeznaczone 
są do instalacji typu zamkniętego, w przeci-
wieństwie do zaworów bez nastawy wstęp-
nej, które dobrze sprawdzają się chociaż-
by w instalacjach grawitacyjnych. Wynika to 
stąd, że zawory bez nastawy wstępnej mają 
mniejsze opory przepływu.  

Polski produkt 

Zawory 
termostatyczne  
z nastawą wstępną  
w ofercie FERRO

  Łukasz Biernacki

Jak wiemy głowica termostatyczna  
ma za zadanie sterowanie tempe- 
raturą w pomieszczeniu. Jeżeli tem- 
peratura osiągnie wymaganą wartość,  
głowica zamyka zawór, tym samym  
ograniczając dopływ wody do grzejnika.  
Gdy temperatura się obniży zawór jest otwierany przez głowicę.

  Nastawa wstępna odpowiedzialna jest  
za regulowanie przepływu gorącej wody 
przez grzejnik. W konstrukcji nowoczesnych 
zaworów uwzględnia się najczęściej od 5  
do 8 pozycji nastawy. Ustawiając nasz zawór 
na najniższej wartości, uzyskamy maksymal-
ne stłumienie przepływu wody, a co za tym 
idzie, minimalny jej przepływ. Jeżeli wybierze-
my maksymalną wartość woda będzie prze-
pływała przez zawór z możliwie największą 
wydajnością. Zmniejszając przepływ wody 
w jednym z grzejników, zwiększamy przepływ 
w pozostałych elementach instalacji grzej-
nej. Stąd też każda zmiana nastawy, którego-
kolwiek z zaworów, pociąga za sobą zmianę 

wielkości przepływu w pozostałych grzejni-
kach. Zalet wynikających ze stosowania za-
worów termostatycznych z nastawą wstęp-
ną jest wiele. Istotne jest  przede wszystkim 
zmniejszenie zapotrzebowania na ciepło, 
które może osiągnąć około 6%. Oprócz tego 
zyskuje się mniejsze zużycie energii elektrycz-
nej przez pompę obiegową. Szacuje się,  
że w tym przypadku oszczędności mogą 
osiągnąć do 20% wartości poboru prądu 
przez pompę. Przy stosowaniu zaworów z na-
stawą wstępną mamy możliwość dokładniej-
szej regulacji i precyzyjnego ustawienia ca-
łego systemu grzewczego. Wszystkie wyżej 
wymienione elementy mają również pozy-

Zawory termostatyczne z nastawą wstęp-
ną firmy Ferro są polskim produktem. 
Przewidziano w nich okres gwarancji wy-
noszący aż 10 lat. 
Modele z serii ZT cechują się dopuszczal-
nym ciśnieniem statycznym wynoszącym 
1 MPa przy dopuszczalnej różnicy ciśnie-
nia 0,06 MPa. 

Maksymalna temperatura robocza nie 
powinna przekroczyć 100°C. 
Model ten przystosowany jest do mon-
tażu głowicy posiadającej gwint przyłą-
czeniowy M30x1,5.
Przykładowe ceny zaworów to:
- DN 15 – 30,75 zł brutto;
- DN 20 – 49,20 zł  brutto.

Zawory termostatyczne z nastawą wstępną serii ZT 
– parametry techniczne i ceny 
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