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Regulacja Kvs dla optymalnego autorytetu oraz 
minimalnej wysokości podnoszenia pompy 

TA Hydronics 
wprowadza  
serię rewolucyjnych  
zaworów TA‐FUS1ON

  Sławomir Świątecki 

Światowy dostawca systemów regulacji dla układów ogrzewania i chłodzenia 
oraz systemów regulacji temperatury w pomieszczeniu, TA Hydronics, 
wprowadza serię nowoczesnych zaworów regulacyjnych TA‐FUS1ON. Zawory 
te łączą funkcje regulacji i równoważenia w jednym urządzeniu. Razem  
z odpowiednim siłownikiem to nowe rozwiązanie zapewnia kompleksową 
regulację w układach HVAC – dzięki temu projektanci i wykonawcy mogą 
zawsze poprawnie dobierać zawory regulacyjne.

Zawory, w których połączono funkcje 
regulacji i równoważenia, charakte-
ryzują się wieloma nowoczesnymi roz-
wiązaniami stosowanymi zależnie od 
potrzeb i oczekiwań odbiorców.  
Kluczową właściwością jest tu moż-
liwość regulacji Kvs z wykorzysta-
niem niezależnej modyfikowanej 
charakterystyki stałoprocentowej 
EQM. Umożliwia to precyzyjny dobór 
i optymalne parametry regulacji w 
miejscu zainstalowania przy zachowa-
niu efektywności energetycznej. Dzię-
ki temu nie występuje powszechny 
problem przewymiarowania lub nie-
dowymiarowania, a dobór Kvs jest ła-
twiejszy i bardziej dokładny nawet po 
zainstalowaniu zaworu. 
W ten sposób można na działającej 
już instalacji dostosować parametry 
zaworu do rzeczywistych warunków 
pracy systemu.
Zawór 2 w 1 nowej generacji łączy  
w sobie funkcję zaworu równoważące-
go i regulacyjnego, a razem z odpo-
wiednim siłownikiem zapewnia precy-
zyjną regulację – dzięki temu można 
obniżyć koszty inwestycyjne i skrócić 
czas montażu.
Ponadto, wszystkie produkty tej serii 
wyposażone są w króćce pomiarowe 
umożliwiające współpracę z urządze-
niami pomiarowymi w zakresie pomia-
ru spadku ciśnienia, przepływu, tem-
peratury, mocy i różnicy ciśnienia do 
celów diagnostycznych, zapewniając 

niespotykaną dotąd kontrolę diagno-
styczną złożonych układów ogrzewa-
nia, klimatyzacji i wentylacji. Większe 
zawory (kołnierzowe) mają budo-
wę liniową (inline technology), dzię-
ki czemu generują mniejszy hałas, są 
bardziej kompaktowe, mają większą 
rozdzielczość regulacyjną oraz wagę 
i łatwo jest je izolować.

Pierwszy na rynku zawór równoważący i regulacyjny 
z płynnym, regulowanym Kvs
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1. Regulowany Kvs 

1 

Standardowy zawór  
regulacyjny 
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Kvs 

Nowy zawór regulacyjny z 
możliwością regulacji Kvs  

Optymalny 
autorytet zgodnie 
z wymaganym Kvs 
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Innowacyjne cechy 
 
  Regulowany Kvs z właściwą, niezależną charakterystyką  zaworu EQM 

• Prawidłowy  Kvs dla systemu (prawidłowy dobór) 
• Elastyczność dopasowania się do  rzeczywistych warunków 

systemowych 
1. 
2. 
3. 
4. 

Możliwości diagnostyczne oraz pomiar przepływu, temperatury, ciśnienia 
• Prawidłowa praca systemu zgodnie z założeniami 
• Trouble shooting – rozwiązywanie problemów 
• Pomiar mocy 

 2 w 1, specjalna wersja zaworu regulacyjno-równoważącego 
• Łatwiejsza instalacja 
• Oszczędność miejsca, mniejsza waga 

Budowa liniowa dla większych średnic 
• Niższy poziom hałasu 
• Łatwe do zaizolowania 
• Lżejsze zawory 
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 Innowacyjne cechy zaworów TA‐FUS1ON
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dykolwiek przedtem; dzisiejsze systemy ogrze-
wania i chłodzenia muszą być efektywne 
energetycznie, komfortowe w użytkowaniu 
i elastyczne oraz tanie. Ponadto, muszą za-
pewniać doskonałą harmonię między regu-
lacją a równoważeniem, utrzymując odpo-
wiednią kontrolę nad systemem, a to nie jest 
zadanie łatwe.
Zatem nasi klienci wymagają rozwiązań do-
stosowanych do indywidualnych potrzeb – 
dotyczy to każdego systemu HVAC, gdyż bez 
spełnienia tego warunku istnieje ryzyko awa-
rii i komplikacji związanych z serwisowaniem.
Pamiętając o tym, chcieliśmy opraco-
wać nową jakościowo technologię regula-
cji ogrzewania i chłodzenia: z jednej strony 
o większej elastyczności zastosowań, a z dru-
giej, o wbudowanych możliwościach dia-
gnostycznych. 
Korzystając z urządzeń serii TA‐FUS1ON, moż-
na zapewnić doskonałą regulację i równo-
ważenie w złożonych systemach ogrzewania 
i chłodzenia oraz wytworzyć lepszy klimat  
w pomieszczeniach przy obniżonych kosz-
tach ekploatacyjnych. Ponadto, systemy ta-
kie wymagają mniejszej ilości miejsca i krót-
szego czasu uruchomienia.

Pomiar i diagnostyka kluczem do prawi-
dłowej eksploatacji

Możliwości pomiarowe i diagnostyczne  
TA-FUS1ON pozwalają łatwo uzyskać i utrzy-
mać parametry układu w jego codziennej eks-
ploatacji. Zawory przystosowano do bezproble-
mowej współpracy z  przyrządem pomiarowym 
TA-SCOPE oraz programem doborowo-diagno-
stycznym TA Select 4. Łącznie, umożliwia to ła-
twe i precyzyjne równoważenie hydrauliczne, 
precyzyjną regulację, monitoring systemu, po-
miar mocy oraz wykrywanie i usuwanie usterek.
TA Hydronics dysponuje również boga-
tą ofertą precyzyjnych siłowników propor-
cjonalnych do regulacji płynnej, ze spręży-
na powrotną lub do regulacji 3-punktowej. 
Funkcja autokalibracji z automatycznym po-
miarem skoku zaworu oraz krańcowy wy-
łącznik przeciążeniowy pozwala skrócić czas 
uruchomienia siłownika i chroni zawór oraz 
siłownik przed uszkodzeniem. Dostęp do si-
łowników jest łatwy (tzn. nie wymaga skom-
plikowanych narzędzi), a parametry mogą 
być łatwo zmieniane w miejscu zainstalowa-
nia bez potrzeby stosowania komputera.  

  Więcej niż 50% zaworów  
regulacyjnych jest nieprawidłowo 
zwymiarowanych!

Badania pokazują, że ponad 50% zaworów 
w systemach ogrzewania i chłodzenia jest 
dobieranych niewłaściwie z powodu niepo-
prawnego wyznaczenia współczynnika Kvs. 
Jest to spowodowanie wieloma czynnikami. 
Na przykład czasami zawory regulacyjne są 
montowane w odbiorniku końcowym na eta-
pie produkcji, a to oznacza, że zawór regu-
lacyjny jest wtedy dobierany do urządzenia, 
a nie do układu, w którym pracuje. W ukła-
dach zmiennoprzepływowych dostawa za-
woru regulacyjnego razem z urządzeniem, 
a co za tym idzie dopasowanie go tylko do 
urządzenia, jest problematyczna i skutkuje 
wadliwą pracą systemu. Niepoprawny dobór 
może mieć miejsce również wtedy, gdy nie 
jest znany spadek ciśnienia na etapie projek-
towania układu lub dokonywane są mody-
fikacje po wykonaniu lub w trakcie montażu 
instalacji bez weryfikacji wartości współczyn-
ników Kvs armatury regulacyjnej. Typowe, 
standardowe zawory regulacyjne mają duże 
skoki wartości współczynnika Kvs rzędu 60% 

np Kvs. 6.0 – 10.0 – 16.0 i dobór zaworu przez 
ten fakt staje się problematyczny. Często za-
wory są przewymiarowane, co pogarsza au-
torytet zaworu regulacyjnego i właściwości 
regulacyjne całego układu. 
Może to powodować daleko idące konse-
kwencje. Niewłaściwy dobór zaworów daje 
w wyniku niską jakość regulacji i małą efek-
tywność pracy systemu. Skutkiem przewy-
miarowania zaworów jest wzrost kosztów 
inwestycyjnych i wzrost zużycia energii 
spowodowane niepotrzebnie większymi wy-
miarami urządzeń i niestabilnością regulacji.  
Dobór zbyt małych zaworów powodu-
je wzrost zużycia energii, gdyż wymaga-
ne jest wtedy większa wysokość podnoszenia 
pompy. 

Szeroka oferta produktowa do  
każdego systemu 

Seria TA‐FUS1ON obejmuje dwa typy zawo-
rów o średnicach od DN 32 do DN 150 z regu-
latorem różnicy ciśnienia lub bez regulatora. 
Dr Jean‐Christophe Carette z TA Hydronics 
powiedział: Obecne wymagania związane  
z systemami HVAC są bardziej złożone niż kie-
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TA-FUSION-C  

TA-FUSION-P  

    DN32             DN40                   DN50                  DN65           DN80            DN100              DN125                DN150 
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Fotki do wykorzystania ale ułozenie i opis jak w 
artykule 
 
 

Główne cechy/funkcje TA-FUS1ON
C

TA-FUS1ON
P

Regulowany Kvs + +
Niezależna charakterystyka 
stałoprocentowa EQM + +

Koncepcja 2 w 1, równoważenie  
i regulacja + +

Regulacja płynna, 3-punktowa, on/off + +
Doskonała rozdzielczość regulacyjna + +
Pomiar przepływu, temp; mocy + +
Pomiar dostępnego ciśnienia 
różnicowego + +

Optymalizacja pracy pompy + +
Funkcja płukania + +
Pełna diagnostyka + +
Wbudowany regulator różnicy 
ciśnienia +

Ogranicznik przepływu +
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TA Hydronics
Olewin 50A, 32-300 Olkusz
tel. (32) 75 88 200, faks (32) 75 88 201
sprzedaz.pl@tahydronics.com,
www.tahydronics.pl
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