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Zawory równoważące HydroCom V przeznaczone są do hydraulicznego 
równoważenia obiegów i odbiorników ciepła instalacji grzewczej lub 
chłodzącej. Precyzyjne wykonanie oraz mnogość funkcji (precyzyjne 
dławienie przepływu, odtwarzalna nastawa wstępna z możliwością 
blokowania i plombowania, możliwość odcięcia przepływu, złącze do 
pomiaru przepływu, złącze do rurki impulsowej, opróżnianie, napełnianie 
i odpowietrzanie instalacji, przed i za zaworem) czynią z nich armaturę 
zdolną zapewnić prawidłowe rozprowadzenie energii w instalacji  
i skuteczną kontrolę właściwej pracy systemu. Kilka przemyślanych 
rozwiązań – pokrętło z nadrukiem wartości współczynnika Kv, zaworki 
HydroPort z szybkozłączami (proste, szybkie i pewne przyłączenie 
akcesoriów) czy fakt, że do szybkiego odcięcia przepływu i nastawy 
wystarczy niepełny obrót pokrętła – sprawia, że obsługa zaworu jest 
szybsza i ma wpływ na obniżenie kosztu robocizny na obiekcie. 

HydroCom V – nowe zawory równoważąCe oVentrop
Przemyślana konstrukcja i zaawansowane funkcje

Zawór HydroCom V jest zbudowany ze skośnego 
korpusu, głowicy uszczelnionej oringiem, ergono-
micznego pokrętła z funkcjami zamknięcia i nasta-
wy wstępnej (w zakresie jednego niepełnego ob-
rotu) i dwóch szybkozłącznych, wielofunkcyjnych 
zaworków HydroPort. wszystkie elementy funkcyjne 
umieszczono w jednej płaszczyźnie i po jednej stronie 
korpusu. Zawór wykonano z mosiądzu EZB Cw602.

Funkcje zaworów Hydrocom V 
w szczegółacH

regulacja przepływu 
Regulacja przepływu jest funkcją ruchu grzybka 
zaworu względem jego nieruchomego gniazda.  

Dane techniczne:

• średnica: DN 15 do DN 32,
• temperatura robocza: -20…120°C,
• ciśnienie robocze: maks.  

1,6 MPa/PN16,
• czynnik: woda grzewcza  

lub chłodząca o jakości zgodnej  
z normą PN-93/C-04607.  
Mieszaniny wodno-glikolowe z maks. 
50%-wym stężeniem glikolu,

• współczynnik Kvs: 2,0 dla DN 15:  
3,7 dla DN 20; 5,9 dla DN 25: 13,0  
dla DN 32.
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każdego zaworka HydroPort użyć osobnego ada-
pteru opróżniającego HydroPort.

złącze do rurki impulsowej. Zaworki Hydro-
Port umożliwiają szybkie i pewne podłączenie 
rurki impulsowej do regulatora różnicy ciśnień 
HydroControl D. Rurki impulsowe do innych re-
gulatorów różnicy ciśnień mogą być podłączone 
z użyciem adapteru opróżniającego HydroPort  
i odpowiednich złączek rurowych. 

złącze do przyrządu pomiarowego oV-dmc3. 
Szybkozłączne przewody impulsowe przyrządu 
pomiarowego OV-DMC3 mogą być podłączone 
bezpośrednio do zaworków HydroPort. 

dobór 

Aby dobrać zawory HydroCom V, można skorzy-
stać z kilku różnych sposobów: 
• szybki, zgrubny dobór średnicy i nastawy z tabel 
i nomogramu wspólnego dla wszystkich średnic;

• dokładne określenia wartości nastawy, korzy-
stając z diagramów spadku ciśnienia;
• dokładne obliczenie wartości współczynni-
ka Kv z uwzględnieniem temperatury czynnika. 
wszystkie te rozwiązania są szczegółowo opisa-
ne w prospekcie produktowym zaworu.
Prospekt zawiera także współczynniki korekcyj-
ne (poprawkowe) służące do obliczenia (w przy-
bliżeniu) skorygowanych współczynników prze-
pływu dla mieszanin wodno-glikolowych.

wykonując niepełny obrót pokrętłem zaworu 
HydroCom V, można ustawić pożądaną nastawę 
wstępną w pełnym zakresie (skala nastawy obej-
muje zakres od pozycji pełnego otwarcia do cał-
kowitego zamknięcia zaworu). wybrana nastawa 
jest widoczna na pokrętle jako wartość Kv, dlate-
go użycie tabel w celu dokonania nastawy wstęp-
nej nie jest konieczne.

nastawa wstępna 
• Odtwarzalność: po przymknięciu lub zamknię-
ciu zaworu jego ponowne otwarcie jest ograni-
czone do pozycji wyznaczonej nastawą wstępną
• Blokada: zawór można zablokować na wybranej  
nastawie wstępnej

odcięcie 
Odcięcie przepływu nastąpi po przekręceniu po-
krętła zaworu do oporu zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara. Pozycję pełnego otwarcia od cał-
kowitego zamknięcia oddziela jeden niepełny 
obrót pokrętła.

HydroPort 
Każdy zawór HydroControl V jest wyposażo-
ny standardowo w dwa szybkozłączne zawor-
ki HydroPort, umożliwiające łatwe i pewne 
podłączenie akcesoriów. Otwarcie zaworków 
HydroPort następuje poprzez ich krótki obrót. 
Dla uzyskania impulsu ciśnienia (do pomiaru 
lub do podłączenia rurki impulsowej) wystar-
czy obrócić zaworek o ćwierć obrotu; do na-
pełnienia, opróżnienia i odpowietrzania wy-
starczy jeden pełny obrót. 

napełnianie, opróżnianie i odpowietrzanie. 
Do napełniania, opróżniania i odpowietrzania 
instalacji należy użyć adapteru opróżniającego 
HydroPort (nr kat. 1069601). Jeżeli zawór bazo-
wy jest zamknięty – można napełnić lub opróż-
nić część instalacji przed zaworem lub za nim.  
w razie potrzeby napełnienia lub opróżnienia ca-
łej instalacji (przy otwartym zaworze bazowym) 
można zwiększyć szybkość procesu przez uży-
cie obu zaworków HydroPort. Należy wtedy do  

Oventrop sp. z o.o.
Bronisze, ul. Świerkowa 1B
05-850 Ożarów Mazowiecki

tel. 22 722 96 42
info@oventrop.pl, www.oventrop.pl
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Pozycja nastawy na skali pokrę-
tła zaworu Hydrocom V jest rów-
na wartości współczynnika dla 
odpowiadającej tejże nastawie 
wstępnej pozycji grzybka zawo-
ru. dzięki temu nastawa zaworu  
Hydrocom V jest bardzo prosta: 
jeśli określono wartość współ-
czynnika kv, uzyskano tym sa-
mym pozycję nastawy zaworu. 
nastawa obowiązuje dla wszyst-
kich średnic, np. przy nastawie 
pokrętła 2,0 wszystkie zawory 
Hydrocom V mają wartość współ-
czynnika kv równą 2,0.

Przekrój HydroCom VRegulacja przepływu
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