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wykorzystuje technologię AFC. Niezależnie od 
ciśnienia różnicowego, wkładka reguluje prze-
pływ do wartości wstępnie ustalonej. Możliwe 
jest uzyskiwanie przepływów od 30 do 300 l/h.

1.	Oszczędność	czasu	i	pieniędzy	 
podczas	rozruchu	instalacji	

Łatwe i proste ustawienie przepływu bezpo-
średnio w l/h w pojedynczych pętlach grzew-
czych. Równoważenie hydrauliczne jest osią-
gane poprzez jedną prostą operację. 
Nastawiona wartość przepływu jest utrzy-
mywana na stałym poziomie, niezależnie od 
zmieniających się przepływów w pozosta-
łych pętlach grzewczych. 

7 powodów,  
dla których warto  
zastosować rozdzielacz 
Dynacon marki Heimeier

  Sławomir Świątecki, Konrad Kargul

  Niezależnie od rodzaju źródła ciepła i ro-
dzaju ogrzewania, hydrauliczne równowa-
żenie jest w centrum zainteresowania, je-
śli chodzi o efektywność energetyczną. Nie 
bez powodu: zrównoważone systemy są do 
35% bardziej efektywne niż systemy tradycyj-
ne. Dlatego Heimeier stworzył technologię  
AFC	(Automatic	Flow	Control) i wyposażył 
rozdzielacz do ogrzewania podłogowego Dy-

nacon	w unikalny ogranicznik przepływu. In-
nowacyjna konstrukcja ogranicznika całko-
wicie uniezależnia przepływ w danej pętli od 
zmieniającego się ciśnienia na instalacji. Ozna-
cza to, że raz ustawiony strumień przepływu na 
dany obieg jest stabilnie utrzymywany mimo 
zmian na pozostałych pętlach. Rotametry czy 
przepływomierze obrazują wartość przepły-
wu, ale go nie ograniczają w momencie za-
mykania częściowego lub pełnego obiegów. 
Dynacon jest pierwszym rozdzielaczem, który 

Na łamach wielu pism branżowych, na portalach internetowych oraz w literaturze 
fachowej poświęcono już wiele miejsca tematyce ogrzewania podłogowego. 
Wielokrotnie wszelkiego rodzaju produkty w tym rozdzielacze ogrzewania 
podłogowego są szczegółowo opisywane z podaniem danych konstrukcyjnych, 
rodzaju materiału, wymiarów itp. Poniższy artykuł odchodząc od tego typu 
konwencji, przedstawia innowacyjność rozwiązania przede wszystkim  
w kontekście konkretnych korzyści. Lektura publikacji pozwoli poznać 7 powodów, 
dla których warto zastosować rozdzielacz Dynacon wykonany w technologii 
AFC (Automatic Flow Control). W zależności od tego czy ktoś jest projektantem, 
instalatorem, czy klientem indywidualnym, każdy znajdzie argument 
przemawiający nad pochyleniem się nad tym innowacyjnym produktem

Automatic Flow           Control

Film o korzyściach 
z zastosowania 
Dynacona 

Obejrzyj

Nastawa bezpośrednio w l/h z zakresu 30-300 l/h 

Porównanie rozdzielacza Dynacon ze standardowym rozdzielaczem z przepływomierzami

http://www.instalreporter.pl
http://www.youtube.com/watch?v=mFA7p6ouWuo
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ny na tle różnych kresek. Aby tego uniknąć, 
należy na podziałkę patrzeć prostopadle, co 
często z uwagi na montaż rozdzielacza oraz 
podejście wykonawcy jest nie do uzyskania.  

Skala	dokładności.	Dokładność ustawie-
nia przepływomierzy/rotametrów ze względu 
na dokładność skali, osiąga zakres 0-5 l/min. 
W praktyce dokładność ustawienia przepły-
wu, w zależności od modelu, wynosi ok. ±0,5 
l/min, czyli 30 l/h w przypadku nowego, czy-
stego szkła rotametru. 30 l/h przy np. różni-
cy temperatury Δt = 10 K (42/32°C) daje moc 
ok. 350 W. Zakładając szacunkowe obciąże-
nie cieplne: 50 W/m2, w przeliczeniu na po-
wierzchnię pomieszczenia to 7 m2.

Odchyłka	przepływu	na	wkładkach	ter-
mostatycznych	w	rozdzielaczach	związa-
na	z	wielkością	nastawy.	Wraz ze zmniej-
szeniem nastawy z uwagi na niskie Kv, a co za 
tym idzie mały przepływ na pętli, czy też duży 
spadek ciśnienia na wkładce lub jedno i dru-
gie, rośnie znacząco odchyłka przepływu. Dla 
najniższych nastaw to nawet 45%. Mając na 
daną pętle 3 l/min (180 l/h) i odchyłkę rzędu 
±30%, mówimy o przepływie 54 l/h i obliczając 
moc przy Δt = 8 K (40/32°C), daje 500 W przy 
obciążeniu 50 W/m2, czyli powierzchnię po-
mieszczenia równą 10 m2. Odchyłka jak poka-
zuje analiza jest wyraźna i nie bez znaczenia.
Innym istotnym elementem jest określenie pra-
widłowej nastawy przy rozdzielaczach wypo-
sażonych we wkładki termostatyczne. Wiąże 
się to z obliczeniem współczynnika Kv. Co 
sprawia niektórym wiele problemu, a nastawy 
często wykonywane są na „oko” bądź wcale.

4.	Redukcja	problemów	z	hałasem
Rozdzielacze standardowe z wkładkami ter-
mostatycznymi nie mogą mieć większego 
spadku ciśnienia od 20-25 kPa, ponieważ 
będą źródłem hałasu. Przekroczony zosta-
nie próg 30-35 dB(A), co wpłynie na komfort 
przebywania w pomieszczeniach z rozdzie-
laczem. Te same wymagania dotyczą za-
worów termostatycznych wyposażonych we 
wkładki termostatyczne z nastawą wstępną. 
Dlaczego to nie dotyczy Dynacona? 

na elimanację nadprzepływów zabezpiecza 
źródło przed wyższą temperaturą powrotu. Np. 
w instalacji z nadprzepływami temperatura 
powrotu zamiast 34°C jest 37°C, co zmniejsza 
COP pompy ciepła. Klienci wybierając pompę 
ciepła, kierują się w dużej mierze niskimi kosz-
tami eksploatacyjnymi, ale często się „zapomi-
na” o przygotowaniu instalacji, żeby te założo-
ne parametry i sprawności osiągać. 
Jeśli nie ma ograniczników przepływów w syste-
mie, pojawia się zjawisko interaktywności i nad-
przepływy, należy wziąć pod uwagę, że więcej 
płaci się za koszty pompowania. We wzorze na 
koszt pompowania w liczniku jest wielkość prze-
pływu, która ma znaczący wpływ na zużycie 
energii elektrycznej do napędu pompy: 
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gdzie:
Cpt - koszty pompowania
H – wysokość podnoszenia [mH2O]
V – przepływ  [kg/h] => [l/h] 
ηp – sprawność pompy (wirnika)
ηm – sprawność silnika
t – czas pracy pompy [h]
Cw – koszt 1 kWh

3.	Eliminacja	błędów	związana	 
z	niedokładnością	przepływomierzy,	 
rotametrów,	wkładek	termostatycznych	

Błąd	paralaksy.	Każde urządzenie pomia-
rowe przekazujące pomiar w sposób wizual-
ny jest obarczone błędem paralaksy, niejako 
z definicji. Polega on na tym, że oko odczy-
tując pod złym kątem dane z miernika, wi-
dzi wskazówkę przyrządu na tle niewłaściwej 
podziałki. Przy patrzeniu pod różnym kątem 
od prostego obserwowany punkt jest widzia-

Używając konwencjonalnych rozdzielaczy  
z wkładkami termostatycznymi oraz rotame-
trami proces równoważenia przepływów  
w pętlach grzewczych jest procesem czaso-
chłonnym. Nastawa wymagana na zaworze 
dławiącym musi być określona z nomogramu 
lub wyliczona, albo nastawiona za pomocą 
rotametru. Jednakże, ilości czynnika dystrybu-
owane w ten sposób odpowiadają jedynie 
warunkom nominalnym. Gdy wybrany obwód 
grzewczy jest odcięty, ilość czynnika w sąsied-
nich obwodach nie odpowiada już wymaga-
niom i w rezultacie dochodzi w nich do nad-
przepływów. 
Jeśli	jest	3-5	obwodów,	to	regulacja	hy-
draulicznie	nie	jest	trudna.	Ale	jeśli	mamy	
3	rozdzielacze	po	8	obwodów	w	sumie	 
24	wzajemne	powiązane	ze	sobą	„od-
biorniki	ciepła”,	czy	6	rozdzielaczy	po	 
10	pętli,	czyli	60	wzajemnie	odziaływują-
cych	na	siebie	odbiorników,	to	już	mamy	
spore	utrudnienie.	Zmieniając	na	jed-
nym	przepływomierzu	wielkość	przepły-
wu	i	idąc	na	kolejny	obwód	itd.	przepływy	
ustawione	wcześniej	nam	„pływają”,	po-
nieważ	zachodzi	zjawisko	interaktywności.	

2.	Zwiększenie	sprawności	źródła	 
ciepła	np.	COP	pompy	ciepła	oraz	 
redukcja	kosztów	eksploatacyjnych
Wiele osób zastanawia się, co zrobić, żeby 
zredukować opłaty za ogrzewanie, ale nie 
kosztem utraty komfortu w pomieszczeniach. 
Niestety nie wszystko się sprawdza. Należy 
pamiętać, że w systemach grzewczych pod-
niesienie temperatury w pomieszczeniu  
o 1°C, powoduje wzrost rocznych kosztów 
eksploatacyjnych od 6 do 11%. Nadprzepły-
wy przyczyniają się do wzrostu temperatury  
w pomieszczeniach, a co za tym idzie zwięk-
szają koszty eksploatacyjne. Dynacon z uwagi 

Nastawa
Wkładka termostatyczna

1 2 3 4 5 6

Tolerancja  
przepływu
± [%]

45              40             27             22             12            10

Odchyłka przepływu na wkładce 
termostatycznej w zależności od nastawy

Typowe przepływomierze ze skalą 
przepływu 0-5 l/min

Błąd paralaksy

http://www.instalreporter.pl
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Dobór ustawień Dynacon za pomocą:

• tabeli

Z uwagi na innowacyjną budowę ogra-
nicznika przepływu, spadek ciśnienia może 
osiągać 2-krotnie wyższe wartości bez pro-
blemów z hałasem. 

5.	Made	in	Germany
Najwyższa jakość armatury z Niemiec do insta-
lacji grzewczych – to od lat symbolizuje marka 
Heimeier. Produkty Heimeier są produkowane 
w jednej z najnowocześniejszych, zautomatyzo-
wanej linii produkcyjnej i montażowej w Erwitte. 

6.	Ułatwienie	ustawienia	poprawnego	
przepływu	

Mając obciążenie cieplne wyliczone z pro-
gramów inżynierskich, arkuszy Excel wspo-
magających projektowanie instalacji pod-
łogowych, czy też określone przez wskaźniki, 
można sprawnie dobrać wymagany prze-
pływ do ustawienia na rozdzielaczu Dynacon. 

7.	Pełni	funkcję	„antykradzieżową	przepływu”
Dzięki ogranicznikowi przepływu żadne po-
mieszczenie (obwód) nie będzie dostawało 
większej ilości czynnika, a co za tym idzie nad-
przepływ w jednej pętli nie będzie powodo-
wał podprzepływów w pozostałych. Rozdzie-
lacz może zostać również wykorzystany do 

ograniczania przepływu na dane mieszkania 
w instalacjach c.o. wyposażonych w grzejni-
ki z wkładką termostatyczną z zasilaniem dol-
nym. Wymagany przepływ ustawia się na roz-
dzielaczu, a wkładkę termostatyczną otwiera 
się na maksymalną nastawę i nakręca głowi-
cę termostatyczną do regulacji indywidualnej 
temperatury w pomieszczeniu. 
Rozdzielacz Dynacon jest jedyny w swoim ro-
dzaju z uwagi na technologię AFC (Automatic 

Flow Control) , która zapewnia optymalną tem-
peraturę, oszczędności energii oraz zwiększony 
komfort. Dotknij technologii, która zmienia obli-
cze instalacji. Więcej na www.tahydronics.pl .  

Przykład obliczeń:
Szukane: ustawienie wartości przepływu na pętlę w rozdzielaczu Dynacon
Dane:
Strumień ciepła danej pętli grzewczej Q = 1120 W
Różnica temperatur Δt = 8 K (44/36°C)
Rozwiązanie:
Całkowity przepływ m = Q / (c • Δt) = 1120 / (1.163 • 8) = 120 kg/h
Nastawa na ograniczniku przepływu w  rozdzielaczu Dynacon: ≈ 120 l/h

Poradniki  
TA Hydronics

PObierz

Budowa ogranicznika przepływu w technologii AFC. Ozn.:  
1 - pokrętło nastawcze z pierścieniem blokującym o-ring,  
2 –rozdzielacz, 3 - sprężyna ciśnieniowa, 4 - ogranicznik 
przepływu, 5 - króciec pętli grzewczej, 6 - bezobsługowe 
uszczelnienie, 7 - trzpień nastawczy, 8 – tuleja, 9 - element regulujący

Dynacon 
pełniący funkcję 
antykradzieżową 
przepływu na 
mieszkania

Unikalne cechy rozdzielacza Dynacon:

• zintegrowany automatyczny ogra-
nicznik przepływu
•	eliminuje	zjawisko	nadprzepływów
•	duża	elastyczność	systemu	–	rozbudo-
wa	instalacji	nie	wymaga	korekty	nastaw
•	perfekcyjny	dla	instalacji,	gdzie	
nie	ma	projektu

•	prostota	nastawy	
• skala ułatwiająca wykonanie nasta-
wy przepływu projektowego
• zakres przepływu 30-300 l/ h
•	bezszumna	praca	przy	∆p	do	60kpa
• standardowe wymiary oraz prosty dobór
• gwint pod siłowniki  m30x1,5 

• firmowego suwaka doborowego • aplikacji Hytools z systemami 
iOS oraz Android suwaka  
doborowego

• programów inżynierskich takich, 
jak Instaltherm czy Audtor 

http://www.instalreporter.pl
http://www.tahydronics.com/pl/Wsparcie-techniczne/artykuy-i-poradniki-techniczne/ksiki-poradniki-techniczne/
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