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Thermostatische regelaar voor
recirculatieleidingen van warm sanitairwater

serie 116

Werking

De thermostatische regelaar wordt gebruikt om de retourcircuits van
sanitair warm waterinstallaties automatisch in evenwicht te brengen,
zodat de garantie bestaat dat alle delen van het leidingnet de
gewenste temperatuurwaarde bereiken.
De regelaar is bovendien uitgerust met een een bypass-
mechanisme, handmatig of automatisch met elektrothermische
bediening, om te gebruiken voor thermische desinfectie ter
preventie van Legionella.

Productassortiment

Serie 116 Thermostatische regelaar voor retourleiding maat: 1/2”- 3/4”
Code 116002 Elektrothermische bediening voor serie 116 230 V (ac)
Code 116004 Elektrothermische bediening voor serie 116 24 V (ac)

CALEFFI

Technische gegevens

Materialen:
Lichaam: ontzinkingsvrije messing
Regelbare patroon: PPS
Veren: Roestvrij staal
Hydraulische dichtingen: EPDM

Prestaties:
Gebruiksvloeistof: water
Regeltemperatuurbereich: 35÷65°C
Fabrieksinstelling: 55°C
Nauwkeurigheid: ±2°C
Max. bedrijfstemperatuur: 100°C
Max. bedrijfsdruk: 10 bar
Max. drukverschil: 1 bar

Aansluitingen: 1/2”÷3/4” F

Aansluitingen meetadapters: 1/4” F met dop

Elektrothermische actuator

Normaal gesloten-ON/OFF
Voeding: 230 V (ac) – 24 V (ac)
Vermogen: 1,8 W
Isolatie: klasse II
Beschermingsgraad: IP 54
Omgevingstemperatuurbereik: 0÷60°C
Reactietijd: 150÷200 s
Lengte voedingskabel: 1 m
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Dimensionering installatie

De thermostatische regelaars worden gebruikt om de verschillende
aftakkingen van de retourkringen bij systemen voor sanitair warm
water automatisch in evenwicht te brengen en in elk deel ervan de
gewenste temperatuur te waarborgen, ter preventie van de groei
van de Legionella-bacterie en ter beperking van het warmteverlies.

Over het algemeen worden de retourcircuits gedimensioneerd
afhankelijk van het debiet voor elke kring, rekening houdend met
het warmteverlies en de daarmee samenhangende verlaging van
de temperatuur langs de leiding.
Over het algemeen bedraagt de toegestane afname van de
temperatuur van het vertrekpunt bij de installatie tot het retourpunt
ervan maximaal 5°C.

Op grond van het met verschillende rekenmethodes bepaalde
debiet wordt, met behulp van onderstaande grafieken, op basis van
het debiet in de thermostatische regelaar het drukverlies bepaald.

De drukverliescurven worden voorgesteld met:

- ventiel met thermostatische werking. In dit geval wordt
gerefereerd naar een gemiddelde openingswaarde van 5K,
tussen de ijktemperatuur van het ventiel en de temperatuur van
het inlaatwater, waarbij rekening wordt gehouden met het verlies
langs de leiding. Met deze waarde kan de vereiste opvoerhoogte
van de circulatiepomp beperkt blijven. Er dient bovendien
steeds gezorgd te worden dat het door de mengventielen in
de verwarmingscentrale vereiste minimumdebiet
gegarandeerd wordt.

- ventiel met by-pass werking. In dit geval is de klepafsluiter
volledig open en blijft het drukverlies minimaal tijdens de
thermische desinfectie ter preventie van de Legionella-bacterie.

Grafiek drukverlies

Voorbeeld

Retourcircuit berekend voor een warmteverlies van gemiddeld
12 W/m en een temperatuurverschil van 2K tussen het vertrekpunt
en het meest ongunstige aftappunt, boven in een zuil met een
hoogte van 20 m. Thermostatische regelaar onder aan de zuil
aangebracht.

Debiet bestemd voor de zuil en dus door de thermostatische
regelaar stromend:

G = 12 · 20 · 0,860/2= 103 l/h

IJktemperatuur van de thermostatische regelaar:

Treg = 55°C.

Uit de grafiek wordt het drukverlies van het ventiel afgeleid, tijdens
thermostatische werking.

∆preg = 6 kPa.

Uit de op grond van het nominale debiet gemaakte berekeningen
wordt het drukverlies afgeleid in de leidingen van het meest
ongunstige circuit en van de circuitcomponenten, zoals boiler,
mengventiel, kleppen.
Verondersteld wordt dat deze waarde bekend is:

∆pcircuit = 14 kPa

Opvoerhoogte van de pomp bij nominaal debiet:

H = ∆pcircuit+∆preg = 14 + 6 = 20 kPa.

Voor keuze van de opvoerhoogte van de circulatiepomp moet het
gevonden drukverlies van het ventiel bij het drukverlies van het
meest ongunstige circuit opgeteld worden.
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Werkingsprincipe

Wanneer de ingestelde temperatuur bereikt is zal
de interne thermostaat de afsluiter sluiten en zo
de warmwaterdoorvoer, verminderen. Hiedoor
wordt de circulatie naar de overige aangesloten
circuits bevorderd Wanneer de temperatuur daalt
gebeurt het tegenovergestelde en gaat de
doorvoer weer open.
Dankzij het speciale ontwerp van de
voorgemonteerde patroon komt de thermostaat
niet in aanraking met het circulerende warm
water. Op deze manier worden mogelijke
problemen door kalkafzetting voorkomen.
De regelaar is uitgerust met een speciaal bypass
mechanisme dat zorgt voor circulatie als het
circuit thermisch gedisinfecteerd wordt en dit
ongeacht de stand van de thermostaat



Alvorens de thermostatische regelaar te installeren, moeten de
leidingen worden gereinigd om te voorkomen dat de prestaties
ervan negatief worden beïnvloed door circulerend vuil.
Geadviseerd wordt om altijd filters met een geschikte capaciteit bij
de aansluiting op het waterleidingnet te installeren.
De thermostatische regelaar kan in elke stand geïnstalleerd
worden, zowel horizontaal als verticaal; houd rekening met de door
de pijl op het ventiellichaam aangegeven stromingsrichting.

Installatie

Temperatuurregeling

De regelaar is bij levering afgesteld op een fabriekstemperatuur
van 55°C. De temperatuur kan op de gewenste waarde ingesteld
worden door met een geschikte sleutel aan de schroef aan de
bovenkant te draaien. De indicator kan op een van de
temperatuurwaarden op de schaalverdeling gezet worden.

Draai na het instellen van de temperatuur de zwarte afschermdop
volledig vast om de thermostatische werking te activeren.

By-pass

Het by-passmechanisme functioneert manueel; verwijder hiertoe
de zwarte afschermdop.
Door het plaatsen van een elektrothermische motor kan het
mechanisme automatisch bediend worden.
Om ervoor te zorgen dat het ventiel tijdens de inwerkingstelling van
de installatie in open stand staat wordt de motor Normaal Open
(NO) geleverd en blijft in deze stand staan tot hij voor het eerst van
stroom wordt voorzien.

Temperatuurcontrole

Het ventiellichaam is voorzien van getapte aansluitingen voor de
druk-/temperatuurmeetadapters ter controle van bereikte
temperatuur en drukverlies.

Onderhoud

De voorgemonteerde patroon met de regelcomponenten kan van
het ventiellichaam gedemonteerd worden voor
eventuele controle, reiniging of vervanging.
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Toepassingsschema’s

Serie 116
Thermostatische regelaar voor recirculatieleidingen van warm sanitairwater. Aansluitingen 1/2” en 3/4” F. Aansluitingen
drukmeetadapters 1/4” F met dop. Regelbare patroon in PPS. Roestvrijstalen veren. Hydraulische dichtingen van EPDM.
Regeltemperatuurbereik 35÷65°C. Fabrieksinstelling 55°C. Nauwkeurigheid ±2°C. Max.bedrijfstemperatuur 100°C.

Code 116002
Elektrothermische bediening voor serie 116, normaal gesloten-ON/OFF. Voeding: 230 V (ac). Nominaal opgenomen
vermogen 1,8 W. Isolatieklasse II. Beschermingsgraad: IP 54. Omgevingstemperatuurbereik 0÷60°C. Reactietijd
150÷200 s. Lengte voedingskabel 1 m.

Code 116004
Elektrothermische bediening voor serie 116, normaal gesloten-ON/OFF. Voeding: 24 V (ac). Nominaal opgenomen
vermogen 1,8 W. Isolatieklasse II. Beschermingsgraad: IP 54. Omgevingstemperatuurbereik 0÷60°C. Reactietijd
150÷200 s. Lengte voedingskabel 1 m.

Wij behouden ons het recht voor te allen tijde en zonder voorafgaand bericht eventuele wijzigingen of correcties aan te brengen aan de
beschreven producten en hun desbetreffende technische specificaties.
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