Pøipojovací sady
pro jednotrubkové otopné soustavy

E-Z System

Popis
HEIMEIER E-Z system je univerzálnì
pouitelná sada pro pøipojení otopných
tìles s dvoubodovým pøipojením k jednotrubkovým a dvoutrubkovým otopným
soustavám. Skládá se z E-Z rozdìlovaèe,
pøesné ocelové trubky a radiátorového
ventilu rùzného provedení.
Rozdìlovaè lze svìrným roubením G 3/4"
pøipojit k mìdìným, pøesným ocelovým,
plastovým i vícevrstvým trubkám.
S pøipojovací sadou DUOLUX je nutno
pouít výhradnì pøíslunì oznaèená
svìrná roubení HEIMEIER (oznaèená
napø. 15 THE).
V provedení pro jednotrubkové otopné
soustavy lze souèinitel zatékání do otopného tìlesa plynule nastavit v rozmezí
30 - 60%. Z výroby je souèinitel nastaven
na 35%.
Rozdìlovaè mùe být pøestaven pomocí
otáèení regulaèní kuelky doleva a na
doraz k pouití ve dvoutrubkových otop-

ných soustavách (souèinitel zatékání
100%, obtok uzavøen).
Pøívodní potrubí lze uzavøít pomocí radiátorového ventilu, zpáteèku pak otáèením
regulaèní kuelky rozdìlovaèe doprava
a na doraz. Otopné tìleso tak mùe být
sejmuto za provozu a bez vypoutìní
soustavy. Obtok v rozdìlovaèi zùstává
v pøípadì provozu v jednotrubkových
soustavách nezávisle na uzavøení tìlesa
otevøený, èinnost zbytku otopné soustavy
tak není naruena.
Je nutno respektovat smìr proudìní
teplonosné látky, vyznaèený na E-Z rozdìlovaèi. V opaèném pøípadì není docíleno
poadovaného zatékání do otopného
tìlesa.
Dùleité pro jednotrubkové soustavy!
Zásadnì pouívejte radiátorové ventily
s modrou ochrannou krytkou (ventily
pro samotíné a jednotrubkové soustavy).

Konstrukce
E-Z System
s axiálním radiátorovým ventilem
a modrou ochrannou krytkou

 Tìleso z poniklovaného korozivzdorného bronzu
 Velmi malé tlakové ztráty
 Univerzální pøipojení k mìdìným,
pøesným ocelovým, plastovým
a vícevrstvým trubkám.
 Mnoho variant pøipojení díky
monosti pouití rùzných
radiátorových ventilù.
 V E-Z rozdìlovaèi integrovaná
gravitaèní brzda zabraòuje
neádoucí zpìtné cirkulaci.

Gravitaèní
brzda

Regulaèní kuelka
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E-Z System

Objednací èísla
Obrázek

Popis

Obj. è.

Axiální radiátorový ventil
modrá ochranná krytka
poniklovaný bronz, DN 15 (1/2").

2245-02.000

Úhlový radiátorový ventil
modrá ochranná krytka
poniklovaný bronz, DN 15 (1/2").

pøipojení tìlesa vlevo
pøipojení tìlesa vpravo

2341-02.000
2340-02.000

Pøímý radiátorový ventil
s obloukem a roubením
modrá ochranná krytka
poniklovaný bronz, DN 15 (1/2").

2244-02.000

Svìrné roubení
pro pøesnou ocelovou trubku, mosaz poniklovaná
pøipojení  vnitøní závit Rp 1/2".

2201-15.351

Pøesná ocelová trubka
chromovaná,
15 mm, délka 1100 mm

3831-15.169

Svìrné roubení
pro pøesnou ocelovou trubku, mosaz poniklovaná
pøipojení  vnìjí závit Rp 1/2".

2201-15.351

E-Z rozdìlovaè
pro jednotrubkové a dvoutrubkové otopné soustavy
DN 15 (1/2"), poniklovaný bronz

3891-02.000

Svìrná roubení pro mìdìné, pøesné ocelové, plastové a vícevrstvé trubky - viz. str. 6

Pouití
Pøíklad pouití
Jednotrubková soustava
À E-Z System
Á Otopné tìleso
Â Vyvaovací ventil TA STAD

À

Á

Â
Upozornìní
Aby nedolo k pokození teplovodní
otopné soustavy a k tvorbì usazenin,
musí být otopná soustava provozována
dle ÈSN 06 0310 a kvalita teplonosné
látky musí po celou dobu provozu
odpovídat ÈSN 07 7401 a VDI 2035.
Minerální oleje, obsaené v teplonosné
látce (zejména pak maziva s obsahem
minerálních olejù jakéhokoliv druhu),
zpùsobují bobtnání a následné pokození
tìsnìní z EPDM prye. Proto nesmí být

v teplonosné látce v ádném pøípadì
obsaeny.
Pøi pouití antikorozních a mrazuvzdorných pøípravkù bez dusitanù na bázi etylenglykolu je tøeba èerpat pøísluné údaje,
zejména o koncentraci jednotlivých
pøísad, z podkladù výrobce mrazuvzdorných a antikorozních pøípravkù.
Radiátorové ventily jsou vhodné pro
vechny termostatické hlavice a servopo-

hony firmy HEIMEIER s pøipojovacím
závitem M 30x1,5. Optimální sladìní
obou èástí vám poskytne jistotu jejich
správné funkce.
Pouijete-li servopohony jiných výrobcù,
ujistìte se, e jejich pøestavovací a uzavírací síly jsou pøizpùsobeny radiátorovým
ventilùm HEIMEIER. Kontaktujte
IMI International.
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Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou

Popis
Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou HEIMEIER je urèeno pro otopná tìlesa,
umoòující jednobodové boèní pøipojení
(napø. nìkterá èlánková tìlesa, apod.).
Skládá se z rozdìlovaèe jednotrubkového
pøipojení, vyrobeného z poniklovaného
korozivzdorného bronzu, z ponorné
trubky (krátké nebo dlouhé provedení)
a pøehradního krouku.
Rozdìlovaè lze svìrným roubením G 3/4"
pøipojit k mìdìným, pøesným ocelovým,
plastovým i vícevrstvým trubkám.
S jednobodovým pøipojením HEIMEIER
je nutno pouít výhradnì pøíslunì oznaèená svìrná roubení HEIMEIER (oznaèená napø. 15 THE).
Pomocí speciální regulaèní kuelky je
zaruèeno pøiblinì stejnomìrné proudìní
v topném okruhu.
Podíl zatékání teplonosné látky do otopného tìlesa je 35%. Pøívodní i zpìtné
potrubí lze uzavøít. Otopné tìleso tak
mùe být sejmuto za provozu a bez
vypoutìní soustavy. Obtok ve ventilu
zùstává nezávisle na uzavøení tìlesa otevøený, èinnost zbytku otopné soustavy
tak není naruena.

Upozornìní !
Ponorné trubky jsou podle zpùsobu
pouití k dostání ve dvou rùzných konstrukèních provedeních. Dlouhou ponornou trubku (délka zaroubování 250
mm) je nutno pouít u otopných tìles
dle DIN, trubkových otopných tìles
a otopných tìles s úzkými sloupky
s více jak 10 èleny. V ostatních pøípadech
pouijte krátké ponorné trubky (délka
zaroubování 85 mm).
Pøehradní krouek je zabudován u obou
ponorných trubek uprostøed 1. èlánku.
Pøi pouití deskových a speciálních otopných tìles musí být k dispozici jeden
otvor o prùmìru 11 mm, nebo pøipojení
otopného tìlesa musí být umístìno tak,
aby mohla být zavedena dlouhá ponorná
trubka bez pøehradního krouku.
Rozdìlovací vloky a dìlící elementy,
rovnì tak délku ponorné trubky, je tøeba
zabudovat podle návodu k montái pøísluného výrobce otopných tìles.
Bezproblémová demontá otopných tìles
pomocí oddìlení ponorné trubky ve roubení.
Je nutno respektovat smìr proudìní
teplonosné látky, vyznaèený na rozdìlovaèi. V opaèném pøípadì není docíleno
poadovaného proudìní teplonosné látky
otopným tìlesem.

Konstrukce
 Tìleso z poniklovaného korozivzdorného bronzu

Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou

 Velmi malé tlakové ztráty
 Univerzální pøipojení k mìdìným,
pøesným ocelovým, plastovým
a vícevrstvým trubkám.
Regulaèní kuelka
Pøehradní krouek

Uzavírání
zpáteèky
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 Mnoho variant pøipojení díky
monosti pouití rùzných
radiátorových ventilù.

Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou

Objednací èísla
Obrázek

11

+0,5 mm

støed 1. sloupku

Popis

Obj. è.

Rozdìlovaè jednobodového pøipojení
modrá ochranná krytka
poniklovaný bronz

3871-02.000

Ponorná trubka
délka zaroubování 85 mm
délka zaroubování 250 mm

3871-11.132
3871-27.132

Montá ponorné trubky:
Odroubujte vsuvku rozdìlovaèe jednotrubkového pøipojení
a vsuòte ponornou trubku z kónusové strany
a na doraz (vroubek) do vsuvky. Ponorná trubka musí
na kónusové stranì vsuvky lícovat se vsuvkou.
Pøehradní krouek
zásadnì pøedepsán pro otopná
tìlesa dle DIN, pro trubková tìlesa
a tìlesa s úzkými sloupky

3871-00.135

Pouití
Pøíklad pouití

À

Á

Â
À Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou
Á Otopné tìleso
Â Vyvaovací ventil TA STAD

Upozornìní
Aby nedolo k pokození teplovodní
otopné soustavy a k tvorbì usazenin,
musí být otopná soustava provozována
dle ÈSN 06 0310 a kvalita teplonosné
látky musí po celou dobu provozu odpovídat ÈSN 07 7401 a VDI 2035.
Minerální oleje, obsaené v teplonosné
látce (zejména pak maziva s obsahem
minerálních olejù jakéhokoliv druhu),
zpùsobují bobtnání a následné pokození
tìsnìní z EPDM prye. Proto nesmí být

v teplonosné látce v ádném pøípadì
obsaeny.
Pøi pouití antikorozních a mrazuvzdorných pøípravkù bez dusitanù na bázi
etylenglykolu je tøeba èerpat pøísluné
údaje, zejména o koncentraci jednotlivých pøísad, z podkladù výrobce
mrazuvzdorných a antikorozních
pøípravkù.

a servopohony firmy HEIMEIER
s pøipojovacím závitem M 30 x1,5.
Optimální sladìní obou èástí vám
poskytne jistotu jejich správné funkce.
Pouijete-li servopohony jiných výrobcù,
ujistìte se, e jejich pøestavovací a uzavírací síly jsou pøizpùsobeny radiátorovým
ventilùm HEIMEIER. Kontaktujte IMI
International.

Radiátorové ventily jsou vhodné
pro vechny termostatické hlavice
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E-Z System,
Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou
Pøísluenství
Obrázek

Popis

L [mm]

Svìrné roubení
pro mìdìné a pøesné ocelové trubky, poniklovaná mosaz
pøipojení  vnìjí závit G 3/4".

10
12
14
15
16
18

3831-10.351
3831-12.351
3831-14.351
3831-15.351
3831-16.351
3831-18.351

10
12
14
15
16
18

1300-10.170
1300-12.170
1300-14.170
1300-15.170
1300-16.170
1300-18.170

Svìrné roubení
pro plastové trubky, poniklovaná mosaz
pøipojení  vnìjí závit G 3/4".

12 x 2
14 x 2
16 x 2
17 x 2
18 x 2
18 x 2,5
20 x 2
21 x 2,5

1311-12.351
1311-14.351
1311-16.351
1311-17.351
1311-18.351
1312-18.351
1311-20.351
1311-21.351

Svìrné roubení
pro vícevrstvé trubky, poniklovaná mosaz
pøipojení  vnìjí závit G 3/4".

14 x 2
16 x 2
18 x 2

1331-14.351
1331-16.351
1331-18.351

Pøi síle stìny trubky 0,8 - 1 mm je tøeba pouít opìrné pouzdro.
Øiïte se pokyny výrobce trubek.

L

trubky Obj. è.

Opìrné pouzdro
pro mìdìné a pøesné ocelové trubky
o síle stìny 1 mm.
Opìrné pouzdro pro sílu stìny 0,8 mm na poádání.

18,5
25,0
25,0
26,0
26,3
26,8

Dvojitá rùice
z plastu, bílá, støedem dìlitelná pro rùzné prùmìry potrubí,
rozteè potrubí 58 mm, celková výka max. 31 mm.

3831-00.093

Prodlouení
mosaz
25,0
prodluovací svìrné roubení pro mìdìné,
50,0
pøesné ocelové, plastové
poniklovaná mosaz 25,0
50,0
a pro vícevrstvé trubky G 3/4" x G 3/4"

9703-02.354
9704-02.354
9713-02.354
9714-02.354

S-roubení
G 3/4" x G 3/4", k vyrovnání rozdílných rozteèí os napø. pøi výmìnì starích armatur
pro jednobodové pøipojení; Pozor na smìr proudìní teplonosné látky!
rozteè os 11,5 mm, poniklovaná mosaz

1351-02.362

estihranný klíè
pro uzavírání zpáteèky,
pro aretaci pøehradního krouku

3831-03.256
6040-02.256

SW 3
SW 2

Termostatický vrchní díl
(náhradní vrchní díl)
konstrukèní øada od 06/1981.

3831-02.299

Termostatický vrchní díl pro jednotrubkové pøipojení s ponornou trubkou

0037-02.300
Náhradní vrchní díl, konstrukèní øada do kvìtna 1981. Výmìnný vrchní
díl k pøestavbì jednotrubkového pøipojení s ponornou trubkou
v provedení s ventilem Mikrotherm na termostatické provedení.
Pouít pouze ve spojení s termostatickou hlavicí s dálkovým èidlem
nebo dálkovým ovládáním!
Kontaktujete IMI International!
Speciální vrchní díl

pro výmìnu ruènì regulovaného vrchního dílu u jednotrubkového ruènì
regulovaného pøipojení v univerzálním provedení. Zatékání teplonosné látky 50/50.

Pøipojovací roubení k topnému okruhu
obj. è.
pøipojení pro pøivaøení 1/2"
3831-02.353
závitové pøipojení R 1/2"
0121-02.350
6

pøipojení pro pøipájení 15 mm
pøipojení pro pøipájení 16 mm
pøipojení pro pøipájení 18 mm

4300-02.002

3831-15.352
3831-16.352
3831-18.352

E-Z System,
Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou
Technická data
Ekvivalentní délka trubky [m]
E-Z System, souèinitel zatékání 35%
nastavení z výroby 3,5 U kv = 2,01

kv

Jednobodové pøipojení
s ponornou trubkou

12 x 1 14 x 1 15 x 1 16 x 1 18 x 1

2,01

1,3

2,50

0,8

Mìdìná trubka

3,4

5,1

7,7

14,9

2,2

3,3

5,0

9,6

ϑ = 80 °C

v = 0,5 m/s

Nastavení E-Z rozdìlovaèe

tlaková ztráta ,p [mm.v.sl.]

tlaková ztráta ,p [mbar]

tlaková ztráta ,p [kPa]

Ustavit regulaèní kuelku otáèením doleva a na doraz do nulové polohy.
Poadovaný souèinitel zatékání
do otopného tìlesa nastavit otáèením
regulaèní kuelky doprava (nastavení
z výrobního závodu: 3,5 otáèky = 35%).
Pozor: Pøed uzavøením zpáteèky zjistit
otáèením regulaèní kuelky nastavený
souèinitel zatékání do otopného tìlesa
(nastavené otáèky U). Po opìtovném
otevøení tak bude mono souèinitel
znovu nastavit.

· [kg/h]
hmotnostní tok v okruhu m
pøi pásmu proporcionality 2 K

kv-hodnota [m3/h]

S termostatickou hlavicí
Maximální
pøi pásmu proporcionality 2 K

30

kvs-hodnota

Souèinitel zatékání [%]
40
45
50
55
60

35

100

bez ventilu

provozní tlak

poèet otáèek E-Z rozdìlovaèe [U]
4,25 3,50 3,00 2,50 2,25 1,90 1,50
E-Z rozdìlovaè s radiátorovým ventilem
DN 15 (1/2) DT, WET nebo AT
Jednobodové pøipojení s ponornou
trubkou DN 15 (1/2)
1)

2,15 2,01 1,91 1,80 1,71 1,57 1,44 1,421)


Pouití ve dvoutrubkových soustavách, bez radiátorového ventilu

2,50
2)

Pøíklad výpoètu
Hledáno:
Zadáno:

tlaková ztráta topného okruhu
tepelný výkon okruhu
Q· = 6510 W
teplotní spád okruhu
,t = 20 K (70/50 °C)
pøesná ocelová trubka
= 15 x 1 mm
délka okruhu
I = 25 m
souèet
místních odporù
poèet otopných tìles
souèinitel zatékání

= 7,0
n =5
· HK = 35%
m

Σζ

0

Øeení:













[°C]

[bar]

1202)

10

1202)

10

S montání krytkou nebo servopohonem 100 °C
·
· R = Q = 6510 = 280 kg/h
hmotnostní tok v okruhu m
1,163 .20
c . ,t
tlakový spád
okruhu
R = 3,6 mbar/m (v = 0,6 m/s)
tøecí tlakové
ztráty okruhu

,pR = R.I = 3,6 . 25 = 90 mbar

místní tlakové
ztráty okruhu

Z

2
2
= 5 .Σζ.v = 5.7,0.0,6 = 12,6 mbar

tlaková ztráta E-Z systemu ,pv = 19,4 mbar
celková tlaková
ztráta okruhu

,pges = ,pv · n + ,pR + Z

= 19,4 · 5 + 90 + 12,6 = 200 mbar
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E-Z System,
Jednobodové pøipojení s ponornou trubkou
Rozmìry
E-Z System

Jednotrubkové a dvoutrubko v é
otopné soustavy

Potøebná délka pøesné ocelové trubky Z:
Z = A  (Z1 + Z2 )
= 30
Z1
= 78
Z2
plastová
t r u b ka

mìdìná a pøesná
ocelová trubka

vícevrstvá
t r u b ka

Z = A  (Z1 + Z2 )
= 30
Z1
= 13
Z2

plastová
t r u b ka

Obchodní partner IMI International:

dceøiná spoleènost IMI plc
IMI INTERNATIONAL s.r.o.
Central Trade Park D1, P.O. BOX 75, C Z - 396 01 Humpolec
Tel. + 420 565 533 602, Fax + 420 565 533 605
e-mail: info@imi-international.cz, URL: www.imi-international.cz

mìdìná a pøesná
ocelová trubka

vícevrstvá
t r u b ka

Vyhrazujeme si právo zmìnit své výrobky
a specifikace bez pøedchozího upozornìní.

d é l ka zaroubování

Prospekt 1.4
1400-01.483 / 04.05

Jednobodové pøipojení
s ponornou trubkou

