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Technical data

سیستم لوله کشی و گرمایش کفی

Material: Housing made in brass, hand wheels 
made in polyamide
Max. testy pressure: 10 bar (water)



جهت باالنس جريــان ورودي بــه مانیفولدهاي 
گرمايش کفي می توان از شیرهاي باالنسینگ يوپونور 

استفاده نمود. با اســتفاده از اين شیرها می توان با يك تیر 
سه نشان زد؛

 بعنوان شیرهاي قطع و وصل در ورودي مانیفولدها

            جهت باالنس نمودن چند مانیفولد مختلف در پروژه هايي 
که بیش از يك مانیفولد دارند. مثال در ســاختمان هايي که داراي 
3 مانیفولد گرمايش کفي مي باشند ) بطور مثال 4، 7، و ١0 دهانه( 
با استفاده از شیر باالنســینگ يوپونور براحتي می توان با توجه به 
مشخص بودن افت فشار در هر مانیفولد، جريان هر يك از آنها را 
در زمان نصــب بگونه اي تنظیم کرد کــه جرياني يكنواخت  در 

کلیه آنها در زمان بهره برداري بوجود آيد.

            با نصب شــیر برقــي ) اکچويتور( يوپونــور بر روي 
شیر برگشــت و اتصال آن به يك ترموســتات هوشمند 

بــا کمترين هزينه به يك سیســتم مجهــز با کنترل 
اتوماتیك ايجاد مــي گردد. اين روش بیشــتر در 

فضاهاي با کاربرد حرارتي يكپارچه ) همچون 
مساجد، مدارس، سالن ها و غیره( کاربرد 

دارد.  
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نحوه نصب و تنظیمات

الف( شیر سفید رنگ جهت مسیر رفت مانیفولد )باالنسینگ(

شیر باالنسینگ با دسته ســفید رنگ بر روي 
مسیر رفت مانیفولد نصب شده و عمل تنظیم 
دبي بتوســط پیچ آلن تعبیه شده در وسط آن 
انجام مي گیــرد. اين پیچ حداکثــر میزان باز 
شدن شیر را معین و محدود مي نمايد. جهت 
تنظیم پیچ مي بايســتي از آچار آلن شماره 3 

استفاده گردد. 

درصد محدود شدن جريان ورودي با توجه به 
تعداد حداکثر دورهاي گــردش پیچ آلن قابل 

تعیین مي باشد. جهت يادآوري تنظیم اولیه شیر ) بر اساس طراحي( مي توان 
از نشانگر قرمز روي دسته شیر استفاده نمود.

ب( شیر سیاه رنگ جهت مسیر برگشت مانیفولد )کنترلی(

شیر کنترلي با دســته مشكي رنگ 
در مســیر برگشــت مانیفولد نصب 
شــده و بعنوان شــیر قطع و وصل 
عمل مي نمايد. در صــورت نیاز به 
کنترل حرارت بصــورت اتوماتیك، 
دسته مشكي رنگ شیر با اکچويتور 
مخصوص اين شیر جايگزين خواهد 

گرديد.

دبي خروجي شیرهاي سیاه رنگ با اســتفاده از يك آچار آلن شماره  3  قابل 
 تنظیم مي باشــد. بطور مثال در صورتي که افت فشــار مانیفولد زياد باشــد

مي توان با دو بار گرداندن پیچ آلن در جهت عقربه هاي ســاعت ، دبي شیر را 
افزايش داد.

باز کردن پیچ آلن مي تواند بعنوان باي پاس جهت 
اکچويتوري که در حالت بسته قرار دارد نیز عمل 
نمايد. جريان کوچك ايجاد شــده افت حرارت در 

لوپهاي طوالني را نیز جبران خواهد نمود. 

توجه
 به هیچ عنوان سعي در باال کشیدن دستك 

زير دسته سیاه رنگ
جهت افزايش دبي ننمايید.
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مقرون به صرفه و کارآمد

کنترل اتوماتیک گرمایش کف با کمترین هزینه

سهولت در باالنسینگ گرمایش کف

شیر باالنسینگ
و کنترل یوپونور

با یک تیر سه نشان بزنید!




