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Duolux

Kétcsöves rendszer Egycsöves rendszer

Kétcsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Axiál
szelep fekete védõkupak-
kal. Összekötõcsõ és szorí-
tógyûrûs kötések.

Kétcsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Balos
vagy jobbos térsarok sze-
lep fekete védõkupakkal.
Összekötõcsõ és szorító-
gyûrûs kötések.

Kétcsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Átme-
neti szelep fekete védõku-
pakkal és könyök csavar-
zattal. Összekötõcsõ és
szorítógyûrûs kötések.

Egycsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Axiál
szelep kék védõkupakkal.
Összekötõcsõ és szorító-
gyûrûs kötések.

Egycsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Balos
vagy jobbos térsarok sze-
lep kék védõkupakkal.
Összekötõcsõ és szorító-
gyûrûs kötések.

Egycsöves elosztószelep
zárással és anélkül. Átme-
neti szelep kék védõku-
pakkal és könyök csavar-
zattal. Összekötõcsõ és
szorítógyûrûs kötések.

Szerelvény áttekintés
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A HEIMEIER Duolux kétcsöves fûtési
rendszerben használható komplett sze-
lepkészlet, ami a fûtõtestek a szinten
beépítet osztó-gyûjtõhöz való csatlako-
zásra szolgál.

A Duolux szelepkészlet az elosztószelep-
bõl, az összekötõcsõbõl és egy fekete
védõkupakos termosztatikus szeleptest-
bõl áll. Az elosztószelep korrózióálló
bronzöntvénybõl (nikkelezett) készül, és
valamennyi szokásos mûanyag-, réz-,
lágyacél- vagy többrétegû mûanyag-

csõhöz csatlakoztatható.
A HEIMEIER szeleptestekhez csak a hozzá
tartozó, HEIMEIER márkajelzéssel ellátott
csatlakozó csavarzatokat szabad alkal-
mazni (jelölés pl. 15 THE).

Az az elosztószelep, amely beépített sza-
bályozókúppal rendelkezik, közvetlenül a
fûtõtestnél biztosítja annak beszabályoz-
hatóságát. Ezzel a fojtóelemmel egyúttal
a visszatérõ vezeték elzárása is megold-
ható, így a fûtõtestet a rendszer leürítése
nélkül is le lehet szerelni.

szabályozókúppal
és elzárási
lehetõséggel

elzárási lehe-
tõség nélkül

M 25 x 1,5 menetes csatlakozó

• Szeleptest korrózióálló 
bronzöntvénybõl, nikkelezve

• Beszabályozási lehetõség elzárás-
sal, rugalmas tömítéssel

• Szorítógyûrûs kötések valamennyi 
szokásos csõfajtához és 
csõmérethez

• Formatervezett, kompakt kivitel, 
kis méretek

• A különbözõ kivitelû termosz-
tatikus szeleptestekkel minden 
beépítési helyzet megoldható

Duolux kétcsöves rendszer

fekete védõkupakos axiál kivitelû termosztatikus szeleptesttel
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Duolux 
Kétcsöves rendszer

A Duolux szelepkészletet azzal a céllal
fejlesztették ki, hogy a fûtõtest bekötését
racionalizálják és a szerelési munkát egy-
szerûsítsék. Ennél a csatlakozási rendszer-
nél, amelyet „Spagetti-rendszer”-nek is

neveznek, valamennyi fûtõtest saját
elõremenõ és visszatérõ vezetékkel csat-
lakozik a szinten beépített osztó-
gyûjtõhöz.

Amennyiben az osztó-gyûjtõ nem rendel-
kezik beszabályozásra alkalmas szerel-
vénnyel, a fûtõtestek beszabályozására
szabályozókúppal rendelkezõ kétcsöves
Duolux szelepkészletet kell alkalmazni.

A fûtõvíz összetétele a korrózióból és
vízkõ képzõdésbõl eredõ károk elkerülé-
se érdekében meg kell feleljen a VDI
2035 számú irányelvnek. Ipari és távfûté-
si célú alkalmazásoknál az 1466 számú
VdTÜV-Merkblatt és az 5/15 AGFW-
Merkblatt elõírásait kell betartani. A
fûtõközegbe került ásványi olaj ill. ásvá-
nyi olaj alapú kenõanyag szenyezõdések
tömítetlenséget okozhatnak és a legtöbb

esetben az EPDM tömítések meghibáso-
dásához vezetnek. 
Az etilénglykol bázisú nitritmentes fa-
gyálló és korrózió elleni védõfolyadékok
alkalmazásánál figyelni kell a gyártó által
megadott összetételre, különösen az
egyes adalékok koncentrációjára.

A termosztatikus szeleptestek vala-
mennyi HEIMEIER termosztátfejjel ill. ter-

mikus vagy motoros állítómûvel ren-
delkezõ fejjel mûködtethetõek. Az egyes
komponensek optimális illesztése nagy-
fokú biztonságot eredményez.
Más gyártók állítómûveinek alkalmazásá-
nál ügyelni kell arra, hogy azok záróereje
a rugalmas szeleptömítésû termosztati-
kus szelepekhez igazodjon.

Alkalmazási példák

Tanácsok

Kezelés

A takaró kupakot (SW 19) meg kell lazíta-
ni és le kell csavarni. Egy imbuszkulcs (3
mm) segítségével a szabályozókúpot a
kulcs jobbra forgatásával ütközésig be kell
csavarni. A takaró kupakot vissza kell he-

lyezni. A termosztátfejet ki kell cserélni a
védõkupakra, azzal a szelepet el kell zárni.
Miután a fûtõtestet leszereltük a szelep-
testet egy G 3/4 zárókupakkal le kell zárni.
Fontos: a visszatérõ elzárása elõtt a kulcs

balra forgatásával meg kell gyõzõdni arról,
hogy milyen elõbeállítás (fordulatok száma)
volt beállítva. Ezzel lehet biztosítani, hogy
a fûtõtest visszahelyezése után az eredeti
elõbeállítás ismét beállítható legyen.

Elzárás

Kétcsöves rendszer, amelyben valamennyi
fûtõtest párhuzamosan van kötve

¿ Osztó-gyûjtô
¡Fûtôtest
¬ Kétcsöves rendszerbe való Duolux

Klasszikus kétcsöves rendszer. Az elõremenõ és visszatérõ
vezetékek pl. falszegélyben vezetve

¿

¡¬

A takaró kupakot (SW 19) meg kell lazí-
tani és le kell csavarni. Egy imbuszkulcs
(3 mm) segítségével a 0 állás beállítását

ellenõrizni kell, azaz a szabályozókúpot a
kulcs balra forgatásával ütközésig ki kell
csavarni. A diagram alapján a szükséges

elõbeállítást a kulcs jobbra forgatásával
be kell állítani. A takaró kupakot vissza-
helyezni és meghúzni. 

Elôbeállítás
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Axiál termosztatikus szeleptest 2225-02.000
fekete védõkupakkal.
Nikkelezett bronzöntvény, DN 15 (1/2”).

AAxxiiááll  tteerrmmoosszzttaattiikkuuss  sszzeelleepptteesstt balos csatlakozású 2311-02.000
fekete védôkupakkal jobbos csatlakozású 2310-02.000
Nikkelezett bronzöntvény, DN 15 (1/2”).

Átmeneti termosztatikus szeleptest 2206-02.000
könyök csavarzattal
fekete védõkupakkal.
Nikkelezett bronzöntvény, DN 15 (1/2”).

Szorítógyûrûs kötés 2201-15.351
lágyacélcsövekhez, nikkelezve.
Csatlakozó belsõ menet Rp (1/2”).

Lágyacél összekötôcsô 3831-15.169
krómozott, ø 15 mm, 1100 mm hosszú.

Szorítógyûrûs kötés 3800-15.351
lágyacélcsövekhez, nikkelezve.
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5.

Kétcsöves elosztószelep 3800-02.000
DN 15 (1/2”), nikkelezett bronzöntvény.

Kétcsöves elosztószelep 3801-02.000
elõbeállítással és elzárási lehetõséggel, DN 15 (1/2”), 
nikkelezett bronzöntvény.

Imbuszkulcs 3831-03.256
SW 3 DIN 911 az elzáráshoz és elõbeállításhoz.

Szorítógyûrûs kötés 12 x 2 3801-12.351
mûanyag csövekhez, nikkelezve.
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5. 13 x 2 3801-13.351

14 x 2 3801-14.351

Szorítógyûrûs kötés 14 x 2 1333-14.351
többrétegû mûanyag csövekhez, nikkelezve. 16 x 2 1333-16.351
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5.

Szorítógyûrûs kötés 10 3800-10.351
réz- vagy lágyacélcsövekhez, nikkelezve. 12 3800-12.351
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5. 14 3800-14.351
0,8-1 mm csõ falvastagságnál 15 3800-15.351
támasztóhüvely alkalmazása szükséges. 16 3800-16.351
A csõgyártó utasításait be kell tartani.

Támasztóhüvely 18,5 10 1300-10.170
1 mm falvastagságú réz- vagy lágyacél csövekhez. 25,0 12 1300-12.170

25,0 14 1300-14.170
0,8 mm falvastagsághoz való támasztóhüvely 26,0 15 1300-15.170
külön megrendelésre 26,3 16 1300-16.170

Dupla csôrózsa 3800-00.093
fehér mûanyagból, középen szétnyitható, különbözõ csõátmérõkhöz,
csõközép távolság 35 mm, teljes magasság max. 31 mm.

Hossz kiegyenlítô idom 25,0 9715-02.354
mûanyag-, réz, lágyacél- vagy többrétegû 50,0 9716-02.354
mûanyagcsövek csatlakoztatására, nikkelezett réz.

Ábra Leírás L [mm] Ø csô Cikkszám

L
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2 K ar nyoss gi s vn l

kv- rt k [m3/h]

el be ll t s n lk l

el be ll t ssal

fordulatok

Keresett: Duolux kétcsöves elosztószelep elõbeállítási értéke

Adott: Hôteljesítmény Q· = 870 W

Hôfoklépcsô ∆ t = 15 K (70/55°C)

Csôméret Ø = 12 x 2 mm

Csôhossz I = 15 m

Mértékadó 
áramkör ellenállása ∆HK1 = 53,5 mbar

Megold.:Tömegáram m· = ·

Bekötôvezeték 
fajl. ellenállása R = 1,7 mbar/m

Bekötôvezeték 
ellenállása ∆pR = R˙ I = 1,7 ˙ 15 = 25,5 mbar

Duolux 
ellenállása ∆p = ∆pHK1-∆pR = 53,5-25,5 = 28,0 mbar

Elôbeállítási érték
a diagramból 2,5 fordulat

*) védõkupakkal és termikus állítómûvel 100 °C

Duolux kétcsöves elosztószelep termosztatikus szeleptesttel és termosztátfejjel

3800 elôbeállítás nélkül
3801 elôbeállítással

Számpélda
Q· 870

c˙∆ t 
=

4186˙15
=0,014 kg/s=50 kg/h

Kétcsöves elosztó- kv-érték [m3/h] kvs-érték kvs-érték Max. Max. Max. nyomáskülönbség
szelep termosztati- (0 elôbeállításnál) [m3/h] termoszt. üzemi üzemi aminél a szelep még
kus szeleptesttel  szelep hômérs. nyomás zárni képes
és termosztátfejjel

Arányossági sáv [K]
nélkül ∆p [bar]

Term. EMO T/NC EMO T/ 
DT fej EMO 1/3 NO

DT, WET, AT 1,0 1,5 2,0 2,5 3,0 AT WET [m3/h] [°C] [bar] EMO EIB/LON

DN 15 (1/2”) 0,25 0,36 0,46 0,53 0,59 0,93 0,86 1,29 120*) 10 1,0 3,5 3,5
elôbeállítással

DN 15 (1/2”) 0,25 0,36 0,46 0,55 0,62 1,09 0,97 1,83 120*) 10 1,0 3,5 3,5
elôbeállítás nélkül
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Leírás
A HEIMEIER Duolux egycsöves fûtési
rendszerben használható komplett sze-
lepkészlet, ami fûtõtestek csatlakozására
szolgál.
A Duolux szelepkészlet az egycsöves
elosztószelepbõl, az összekötõcsõbõl és
egy kék védõkupakos termosztatikus
szeleptestbõl áll. Az elosztószelep korró-
zióálló bronzöntvénybõl (nikkelezett) ké-
szül, és valamennyi szokásos mûanyag-,
réz-, lágyacél- vagy többrétegû
mûanyagcsõhöz csatlakoztatható.
A HEIMEIER szeleptestekhez csak a hoz-
zá tartozó, HEIMEIER márkajelzéssel ellá-

tott csatlakozó csavarzatokat szabad al-
kalmazni (jelölés pl. 15 THE). Méretezési
állapotban a beömlési tényezõ 50 %,
azaz egyaránt a kör vízmennyiségének
fele áramlik át a fûtõtesten és az átkötõ
részen. 

Az elzárási lehetõséggel rendel-kezõ
elosztószelepnél a fûtõtestet a rendszer
leürítése nélkül is le lehet szerelni. A
bypass az elzárástól függetlenül nyitva
marad, tehát az egycsöves kör továbbra
is üzemeltethetõ.

Felépítés

elzárási
lehetôséggel

elzárási
lehetôség nélkül

• Szeleptest korrózióálló
bronzöntvénybõl, nikkelezve

• Visszatérõ elzárási lehetõséggel,
rugalmas tömítéssel

• 50 %-os beömlési tényezõ, a
hõleadás korrekciós tényezõjének
egyszerû számíthatósága

• Univerzális csõ csatlakozási
lehetõségek

• Különbözõ termosztatikus
szeleptestekkel összeépíthetõ

Duolux egycsöves rendszer

kék védõkupakos,

axiál kivitelû termosztatikus szeleptesttel
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Alkalmazás
Egycsöves rendszereknél a fûtõkör vala-
mennyi radiátora a körvezetékre kapcso-
lódik. A Duolux biztosítja, hogy a kör tö-
megáramának egy része az egyes radiá-
torokon menjen keresztül. A beömlési
tényezõ méretezési állapotban 50 %,
ami a hõleadás korrekciós tényezõjének

egyszerû számíthatóságát biztosítja. 
Azért, hogy a helyi beépítési körülmé-
nyekhez legjobban lehessen igazodni, a
Duolux egycsöves elosztószelep 3 külön-
bözõ kivitelû termosztatikus szeleptesttel
építhetõ össze.
Egycsöves fûtéseknél elõfordulhat, hogy

zárt szelep esetén is kis mértékben me-
legszik a radiátor a bypass ág hatása
miatt.

Alkalmazási példák

Vízszintes egycsöves rendszer, amelyben
valamennyi fûtõtest sorba van kötve

Kezelés

A takaró kupakot (SW 19) meg kell lazí-
tani és le kell csavarni. Egy imbuszkulcs
(3 mm) az ütközésig való jobbra forgatá-
sával a visszatérõt el kell zárni. A takaró

kupakot vissza kell helyezni. A termosz-
tátfejet ki kell cserélni a védõkupakra,
azzal a szelepet el kell zárni. Miután a
fûtõtestet leszereltük a szeleptestet egy

G 3/4 zárókupakkal le kell zárni.
A bypass ág az elzárástól függetlenül
nyitva marad. Ez biztosítja azt, hogy az
egycsöves kör tovább üzemeltethetõ.

Elzárás

A fûtõvíz összetétele a korrózióból és
vízkõ képzõdésbõl eredõ károk elkerülé-
se érdekében meg kell feleljen a VDI
2035 számú irányelvnek. Ipari és távfûté-
si célú alkalmazásoknál az 1466 számú
VdTÜV-Merkblatt és az 5/15 AGFW-
Merkblatt elõírásait kell betartani. A
fûtõközegbe került ásványi olaj ill. ásvá-
nyi olaj alapú kenõanyag szenyezõdések
tömítetlenséget okozhatnak és a legtöbb

esetben az EPDM tömítések meghibáso-
dásához vezetnek. Az etilénglykol bázisú
nitritmentes fagyálló és korrózió elleni
védõfolyadékok alkalmazásánál figyelni
kell a gyártó által megadott összetételre,
különösen az egyes adalékok koncentrá-
ciójára.

A termosztatikus szeleptestek vala-
mennyi HEIMEIER termosztátfejjel ill. ter-

mikus vagy motoros állítómûvel ren-
delkezõ fejjel mûködtethetõek. Az egyes
komponensek optimális illesztése nagy-
fokú biztonságot eredményez. Más gyár-
tók állítómûveinek alkalmazásánál ügyel-
ni kell arra, hogy azok záróereje a rugal-
mas szeleptömítésû termosztatikus szele-
pekhez igazodjon.

Tanácsok

Vízszintes egycsöves rendszer néhány vele
párhuzamosan kötött kétcsöves üzemû fûtõtesttel

¿ Falikazán
¡Osztó-gyûjtô
¬ Fûtôtest
√ Egycsöves rendszerbe való Duolux 
ƒ Kétcsöves rendszerbe való Duolux

¿

¡

¬

¬

√ √

√

√

ƒ √
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AAxxiiááll  tteerrmmoosszzttaattiikkuuss  sszzeelleepptteesstt 2245-02.000
kék védõkupakkal.
Nikkelezett bronzöntvény, DN 15 (1⁄2”).

TTéérrssaarrookk  tteerrmmoosszzttaattiikkuuss  sszzeelleepptteesstt balos csatlakozású 2341-02.000
kék védôkupakkal jobbos csatlakozású 2340-02.000
Nikkelezett bronzöntvény DN 15 (1⁄2").

Átmeneti termosztatikus szeleptest 2244-02.000
könyökcsavarzattal
kék védôkupakkal
Nikkelezett bronzöntvény DN 15 (1⁄2").

Szorítógyûrûs kötés 2201-15.351
lágyacélcsövekhez, nikkelezve.
Csatlakozó külsõ menet Rp (1⁄2").

LLáággyyaaccééll  öösssszzeekkööttõõccssõõ 3831-15.169
krómozott, ø 15 mm, 1100 mm hosszú.

Szorítógyûrûs kötés 3800-15.351
lágyacélcsövekhez, nikkelezve.
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5.

EEggyyccssöövveess  eelloosszzttóósszzeelleepp 50/50 3802-02.000
DN 15 (1⁄2"), nikkelezett bronzöntvény

EEggyyccssöövveess  eelloosszzttóósszzeelleepp 50/50 3803-02.000
elzárási lehetôséggel, DN 15 (1⁄2"), nikkelezett bronzöntvény

Imbuszkulcs 3831-03.256
SW 3 DIN 911 az elzáráshoz.

Szorítógyûrûs kötés 12 x 2 3801-12.351
mûanyag csövekhez, nikkelezve. 13 x 2 3801-13.351
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5. 14 x 2 3801-14.351

16 x 2 3801-16.351

Szorítógyûrûs kötés 14 x 2 1333-14.351
többrétegû mûanyag csövekhez, nikkelezve. 16 x 2 1333-16.351
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5.

Szorítógyûrûs kötés 10 3800-10.351
réz- vagy lágyacélcsövekhez, nikkelezve. 12 3800-12.351
Csatlakozó külsõ menet M 24 x 1,5. 14 3800-14.351
0,8-1 mm csõ falvastagságnál 15 3800-15.351
támasztóhüvely alkalmazása szükséges. 16 3800-16.351
A csõgyártó utasításait be kell tartani.

Támasztóhüvely 18,5 10 1300-10.170
1 mm falvastagságú réz- 25,0 12 1300-12.170
vagy lágyacél csövekhez. 25,0 14 1300-14.170
0,8 mm falvastagsághoz való támasztóhüvely 26,0 15 1300-15.170
külön megrendelésre 26,3 16 1300-16.170

Dupla csôrózsa 3800-00.093
fehér mûanyagból, középen szétnyitható, különbözõ csõátmérõkhöz,
csõközép távolság 35 mm, teljes magasság max. 31 mm.

Hossz kiegyenlítô idom 25,0 9715-02.354
mûanyag-, réz, lágyacél- vagy többrétegû 50,0 9716-02.354
mûanyagcsövek csatlakoztatására, nikkelezett réz.

Ábra Leírás L [mm] csô Ø Cikkszám

L
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Duolux 
Egycsöves rendszer

n
y
o
m
á
s
e
s
é
s

n
y
o
m
á
s
e
s
é
s

n
y
o
m
á
s
e
s
é
s

2 K arányossági sávnál
Töme gáram

kv-érték

Duolux kétcsöves elosztószelep termosztatikus szeleptesttel és termosztátfejjel

3802 elzárás nélkül
3803 elzárási lehetôséggel kv

1,71

12 x 1

1,7

14 x 1

4,7

15 x 1

7,1

16 x 1

10,6

rézcsô ϑ = 80 °C    v = 0,5 m/s

Max.
üzemi
hômérséklet

[°C]

120*)

Max. 
üzemi
nyomás

[bar]

10

Egycsöves elosztószelep
termosztatikus szeleptesttel
és termosztátfejjel

DT, WET, AT

DN 15 (1/2”) elzárási lehetôséggel és anélkül

Arányossági sáv 2 K

Beömlési
tényezô

[%]

50/50

kv-érték

[m3/h]

1,71

*) védõkupakkal és termikus állítómûvel 100 °C

Keresett: egycsöves kör ellenállása

Adott: Hôteljesítmény Q· = 5820 W

Hôfoklépcsô ∆ t = 20 K (75/55°C)

Csôméret Ø = 16 x 2 mm

kör hossza I = 25 m

Alaki ellenállások 
nyomásesése Σζ = 7,0

Fûtôtestek száma n = 5

Megoldás: Kör tömegárama m· R = 

Csô fajlagos 
ellenállása R = 4,2 mbar/m (v = 0,61 m/s)

Kör vezeték
ellenállása ∆pR = R˙ I = 4,2˙25 = 105 mbar

Alaki ellenállások 
nyomásesése Z = 5˙Σζ˙v2=5˙7,0˙0,612=13 mbar

Duolux ellenállása ∆pv = 21 mbar

Egycsöves 
kör ellenállása ∆pges= ∆pv ˙ n + ∆pR + Z 

= 21 ˙ 5 + 105 + 13 = 223 mbar

Számpélda
Q· 5820

c.∆ t 
=

4186˙20
=0,070 kg/s=250 kg/h



Duolux

Lágyacél összekötõ-
csõ szükséges
hossza Z:

Többrétegû Mûanyagcsõ
Réz- és lágyacélcsõ

elzárási
lehetôséggel

elzárási
lehetôség
nélkül

Duolux
Egy- és kétcsöves rendszerek
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Szakkereskedô

a subsidiary of IMI plc

THEODOR HEIMEIER METALLWERK GMBH & CO.KG · D-59592 ERWITTE
TEL. (02943) 891-0 · FAX (02943) 891-100 · WWW.HEIMEIER.COM


