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Zalety zrównoważonej instalacji:
- zawsze właściwa temperatura – właściwie zrów-
noważony system nie ma miejsc ogrzanych zbyt sła-
bo ani zbyt mocno, tym samym zapewnia komfort 
dla użytkowników;
- aż do 20% oszczędności energii – odpowiednio 
zrównoważony system wraz z głowicami termosta-
tycznymi COMAP gwarantuje optymalną i ekono-
miczną pracę i oszczędność energii aż do 20%; 
- cisza i spokój – dobrze zrównoważony system eli-
minuje hałas w instalacji. Gdy w instalacji nie ma od-
powiedniego równoważenia albo zawory są źle do-
brane, nadmierne ciśnienie powoduje hałas. 

Zawory termostatyczne AutoSar 

AutoSar to zawór o dwóch funkcjach: ogranicznika 
przepływu i zaworu termostatycznego (TRV). Zawór 
ma wbudowany regulator ciśnienia, który utrzymu-
je stałe ciśnienie różnicowe, a dzięki temu pozwala 

na stały przepływ. Sterowanie przepływem osiągane 
jest przez obrót pokrętła ze wskaźnikiem 12 pozycji, 
które pozwalają dobrać precyzyjnie żądaną wartość. 
Jak działa AutoSar (rys. 2)? Do zaworu termostatycz-
nego dodano regulator ciśnienia różnicowego, tym 
samym zapewniając, że przepływ na każdym grzej-
niku pozostanie stały, bez względu na zmiany ciśnie-

Równoważenie polega na montażu zaworów 
równoważących przepływ w odpowiednich punk-
tach instalacji. Zawory takie dostosowują przepływ 
do urządzeń, regulując ilość oddawanego ciepła. 
Równoważenie jest koniecznością, jeśli instalacja 

poddawana jest nierównomiernemu przepływowi 
(przykładowo, gdy system wyposażony jest w grzej-
nikowe zawory termostatyczne). Źle zrównoważona 
instalacja to dyskomfort dla użytkowników i znacz-
nie wyższe zużycie energii. 

Równoważenie to kluczowa kwestia w projektowaniu instalacji grzewczej.  
Ma za zadanie kompensować nierównomierny przepływ w instalacji spowodowany 
geometrią systemu (wysokość kondygnacji, odległość od źródła zasilania w gorącą 
wodę, skomplikowane prowadzenie rur, straty ciśnienia itp.). Dzięki równoważeniu 
zapewnia się jednakowy komfort w całym budynku, optymalizuje zużycie energii  
i wody (do celów sanitarnych). Zespół COMAP, dzięki dużej wiedzy technicznej w tej 
dziedzinie, projektuje rozwiązania inteligentnego i dostępnego równoważenia.

Równoważenie 
instalacji wg COMAP 

Trudne, ale konieczne zadanie

Rozwiązania regulacji i podłączeń COMAP

Odpowiedź COMAP na potrzeby regulacji syste-
mów stanowią: 
- statyczne zawory równoważące serii 750, 
- dynamiczne zawory równoważące serii 750DPCV, 
- automatyczne zawory regulacyjne serii 750PICV.
Nowością w ofercie COMAP są zawory AutoSar 
– grzejnikowe, termostatyczne zawory samo-
równoważące. Zaletą takiego rozwiązania jest 
prostota. Nie potrzeba już równoważenia całej in-
stalacji, zawór AutoSar ma funkcję równoważenia 
wbudowaną w zawór termostatyczny. Regulacja 
przepływu na każdym grzejniku, w samorówno-
ważącym zaworze termostatycznym, wystarcza 
do zrównoważenia całej instalacji. 

W asortymencie AutoSar wyróżniamy zawory ter-
mostatyczne:
- AutoSar – samorównoważący,
- FixoSar – ze stałym Kv,
- VarioSar – z regulowanym Kv.

control solutions

control solutions

Od ponad 60 lat COMAP swoje doświadczenie w branży 
instalacyjnej i systemów klimatyzacyjnych. Rozwiązania 
regulacji i podłączeń COMAP oferują oszczędność 
energii  w budynkach jednocześnie podnosząc komfort 
i bezpieczeństwo użytkowania.

Fabryka COMAP w Abbeville na północy Francji to punkt 
odniesienia w produkcji zaworów termostatycznych. Flagowe 
produkty to gama SAR i SENSO. Marka SAR jest doskonale 
znana przez profesjonalistów w branży.

PROSTE ROZWIĄZANIA OFERUJE COMAP

Równoważenie to kluczowa kwestia w projekto-
waniu instalacji grzewczej. Zespół COMAP, dzięki 
dużej wiedzy technicznej w tej dziedzinie, projek-
tuje rozwiązania inteligentnego i dostępnego rów-
noważenia:

Teraz, dzięki doświadczeniu w hydraulice i równowa-
żeniu, COMAP poszerza swoją ofertę wprowadzając 
wyprodukowane we Francji zawory  AutoSar – grzej-
nikowe, termostatyczne  zawory samorównoważące.

Zaletą takiego rozwiązania jest prostota. Nie potrze-
ba już równoważenia całej instalacji, zawór AutoSar 
ma funkcję równoważenia wbudowaną w zawór ter-
mostatyczny.

Regulacja przepływu na każdym grzejniku, w samo-
równoważącym zaworze termostatycznym, wystar-
cza do zrównoważenia całej instalacji.

Fabryka COMAP w Abbeville, północna Francja
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Odpowiednio zrównoważony system 
wraz z głowicami termostatycznymi  
COMAP gwarantują optymalną i ekono-
miczną pracę i oszczędność energii aż 
do 20%.

Właściwie zrównoważony system nie 
ma miejsc ogrzanych zbyt słabo ani zbyt 
mocno, tym samym zapewnia komfort 
dla użytkowników.

Dobrze zrównoważony system eliminu-
je hałas w instalacji. Gdy w instalacji 
nie ma odpowiedniego równoważenia, 
albo zawory są źle dobrane, nadmierne 
ciśnienie powoduje hałas.
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Dokładna regulacja przepływu. 100%-owa dokład-
ność pracy zaworu i niezależność jego pracy od po-
zostałych części instalacji umożliwia, w połączeniu 
z sterowaną głowicą elektrotermiczną, wykonywa-
nie regulacji przepływu, a tym samym utrzymywa-
nie wymaganego komfortu cieplnego.
Prosty dobór zaworu. W zależności od zakresu wy-
maganych przepływów dobiera się odpowiedni za-
wór, bez jakichkolwiek dodatkowych obliczeń.
Łatwa instalacja. Może być montowany w dowol-
nym położeniu i w dowolnej odległości od miejsc 
zmian kierunku przepływu. Jedynym aspektem, któ-
ry należy przestrzegać, jest zachowanie właściwego 
kierunku przepływu.
Łatwa identyfikacja wkładów zaworów. Wkład 
zaworu jest łatwo identyfikowalny dzięki stosowa-
nym kolorom, co obniża ryzyko zamiany lub błęd-
nego montażu.

Zawory regulacji ciśnienia 
różnicowego BALLOREX DELTA 

To zawory stosowane w wodnych instalacjach grzew-
czych i chłodniczych. Zawory zapewniają stałe ci-
śnienie różnicowe w równoważonym obwodzie, dzię-
ki czemu uzyskuje się optymalne warunki pracy np. 
dla zaworów termostatycznych również w przypad-
ku zmiany natężenia przepływu. Zawory regulacyjne 
BALLOREX DELTA wpływają również na zmniejsze-
nie hałasu spowodowanego zbyt dużym spadkiem 
ciśnienia występującym na zaworach termostatycz-
nych, zaworach podwójnej regulacji i innych kompo-
nentach instalacji. 

Zalety:
- szeroki zakres regulacji do różnych zastosowań: 5-25 
kPa, 20-40 kPa, 35-75 kPa, 60-100 kPa;
- utrzymują stałą różnicę ciśnienia w stabilizowanym 
obiegu niezależnie od zmian ciśnienia w całym systemie;
- eliminują problem hałasu;
- mają funkcje odcięcia i spustu;
- zwarta i nieduża konstrukcja umożliwia łatwy montaż;
- trwała konstrukcja, klasa ciśnieniowa PN25;
- proste i precyzyjne ustawianie żądanego przepływu 
w połączeniu z BALLOREX 750PV, VENTURI i VARIO;
- możliwość oddawania instalacji do użytku etapa-
mi, dzięki równoważeniu kolejnych stref.

Statyczne zawory równoważące 
BALLOREX

BALLOREX 750 to gwintowane zawory podwójnej re-
gulacji o zmiennym przepływie, których korpus wy-
konany jest z brązu. Zawory te mają budowę skośną  
i znajdują zastosowanie wszędzie tam, gdzie potrzeb-
ne jest precyzyjne zrównoważenie instalacji, w któ-
rych czynnikiem roboczym jest woda bądź miesza-
nina wody z glikolem. 
Statyczne zawory równoważące BALLOREX serii 750B 
i 751B to żeliwne kołnierzowe zawory podwójnej re-
gulacji ze zmienną nastawą wstępną. Zawory te mają 
prostą budowę i znajdują zastosowanie wszędzie 
tam, gdzie potrzebne jest precyzyjne zrównoważe-
nie instalacji, w których czynnikiem roboczym jest 
woda bądź roztwór wody z glikolem. Używane są do 
hydraulicznego równoważenia przepływu w instala-
cjach grzewczych oraz chłodniczych.

nia. Zawory AutoSar można montować na grzejnikach  
o mocy od 350 do 2100 W (spadek temperatury  
o 15 K). Zawór samorównoważący AutoSar może 
pracować pod ciśnieniem różnicowym aż do 60 kPa.  
W związku z tym można w nie wyposażyć wszyst-
kie dwururowe instalacje grzejnikowe, w których 
nastawa pompy nie przekracza 6 mH2O. Nominal-
ny poziom przepływu można regulować do 115 l/h 
poprzez 12-stopniową nastawę w zaworze. Po re-
gulacji każdego zaworu przepływ ustawiony zosta-
je na maksymalny poziom, zapewniając bezzwłocz-
ną optymalizację instalacji grzewczej. 

Oszczędność czasu dzięki AutoSar:
- montaż zaworu na grzejniku – nie potrzeba dodat-
kowo uszczelniać montowanego zaworu, złączka 
wyposażona jest już w podwójną uszczelkę o-ring;
- podłączenie do rury. Dzięki złączkom multiconnect 

zawory można podłączyć szybko i w prosty sposób. 
Zaprasowywanie gwarantuje niezawodne połącze-
nie w ciągu 8 s;
- regulacja zaworu. Nastawa jest wykonywana bez-
pośrednio w zaworze termostatycznym, zgodnie  
z pożądaną wartością przepływu;
- dynamiczne równoważenie. To nie jest już koniecz-
ne. AutoSar sam spełnia funkcję równoważenia in-
stalacji.

Automatyczne zawory regulacyjne 
750 PICV

Zawory COMAP 750PICV są zaworami, które łączą  
w sobie dwie funkcje – regulację przepływu oraz 
utrzymywanie stałego przepływu niezależnie od 
różnicy ciśnień. Zawory te nadają się do stosowania  
w szczególności w instalacjach chłodzenia, ogrze-
wania lub klimatyzacji. 750PICV może być stosowa-
ny jako automatyczny ogranicznik przepływu lub  
w połączeniu z głowicą elektrotermiczną również 
jako regulator przepływu.

Bezpośredni pomiar przepływu. Zawór umożliwia 
wykonywanie bezpośredniego pomiaru przepływu, 
a tym samym kontrolowanie prawidłowych nastaw. 
Funkcja ta ma istotne znaczenie podczas diagnosty-
ki oraz uruchamiania systemu.
Łatwy pomiar ciśnienia/przepływu. Zawór wypo-
sażony jest w szybkozłącza służące do pomiaru ci-
śnienia lub do przyłączenia węży ciśnieniowych do 
przyrządów pomiarowych.
Automatyczna regulacja przepływu. Zawór za-
wiera w sobie regulator różnicy ciśnień, co umożli-
wia jego reagowanie na zmiany ciśnienia w instala-
cji i utrzymywanie stałego przepływu.
Proste uruchamianie. W celu uruchomienia auto-
matycznej regulacji wystarczy nastawić zawór na 
wymagany przepływ. Umożliwia to także częściowe 
uruchomianie obwodu w sytuacji, gdy cała instala-
cja nie jest jeszcze gotowa.

Comap Polska sp. z o.o. 
ul. Annopol 4A, 03-236 Warszawa
tel. 22 679 00 25, 22 679 28 84 
faks 22 679 18 48 
comap@comap.pl, www.comap.pl
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