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Trykdifferensregulator Hycocon

Selvvirkende ventil primært til brug 
i fjernvarmeanlæg
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Trykdifferensregulator Hycocon

Beskrivelse
OV trykdifferensregulator Hycocon anvendes i fjernvarmeanlæg på den 
primære side af husunderstationer til mindre systemer som et- og tofamilie-
huse samt større anlæg.
Regulatoren kan bruges til at regulere differenstrykket over radiatorsystemer 
og tilsvarende systemer for at holde et konstant differenstryk.

OV trykdifferensregulator Hycocon er en selvvirkende ventil primært til brug i 
fjernvarmeanlæg. Regulatoren lukker ved stigende differenstryk. Regulatoren 
har en reguleringsventil og en actuator med en reguleringsmembran.

OV trykdifferensregulator Hycocon er en selvvirkende differenstryksregulator 
til PN 16, hvor differenstrykket kan indstilles på regulatoren. Regulatoren leve-
res med 1 m impulsledning og O-ringpakning samt isoleringsskål. Som tilbehør 
leveres nippelmuffe til trykudtag til montering i t-stykke på fremløb.

Teknisk information

Dimensioner DN 15 - DN 40

m3/h kvs 1,7 - kvs 10,0

Drifttryk PN 16

Indstillingsomr.                                     0,05 - 0,30 bar (fabriksindstilling 0,1 bar)

Temperatur Cirkulationsvand/glycolholdigt vand op til 30%  120°C

Tilslutninger                                             Indv. gevind -på forespørgsel udv. gevind

EN 60730-1:2000, generelle krav til kontroludstyr til husholdningsbrug

EN 60730-2-9:2002, særlige krav til opvarmningssystemer

Montering
Regulatorens ventilhus skal monteres i varmeanlæggets returledning, med 
gennemstrømning i pilens retning. Regulatoren kan monteres i vilkårlig stilling. 
Snavssamler bør monteres før regulatoren i strømretning. En impulsledning af 
kobberrør er regulatorens plusledning (minusledningen er integreret i regula-
toren). For at kunne undgå snavs i impulsledningen, skal den monteres opad 
eller vandret ind på rørledningen.

Ibrugtagning
Varmeanlægget igangsættes ved først at åbne langsomt for fremløbsled-
ningens stophane, og derefter løsne omløberen på tilgangen af ventilen. Den 
indelukkede luft vil nu kunne lukkes ud via omløberen. Når der ikke kommer 
mere luft, men istedet vand, spændes omløberen igen. Herefter kan der åbnes 
for returledningen.

Trykprøvning
Ved trykprøvning skal impulsledningen være tilsluttet, og eventuelle nåleven-
tiler på impulsledningen skal være åbne. Max. prøvetryk 25 bar.

Indstilling
Differenstrykket kan håndindstilles ved at dreje på håndhjulet. Regulatoren er 
ved levering indstillet til 10 kPa (0,1 bar). Pilen på regulatorens top/håndtag 
viser, at indstillingen af differenstrykket ved drejning med uret øges, og om-
vendt.

Fejlfinding:
Hvis regulatoren ikke fungerer efter hensigten, bør det kontrolleres om ventil-
hus og impulsledning er monteret korrekt, samt om impulsledningens tilslut-
ning er tilstoppet.
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Trykdifferensregulator Hycocon

Trykprøvning
Ved trykprøvning skal impulsledningen være tilsluttet, og eventuelle 
måleventiler på impulsledningen skal være åbne. Max. prøvetryk 25 bar.
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DN 15: kvs = 1,7 DN 20: kvs = 2,7

DN 25: kvs = 3,6 DN 32: kvs = 6,8

DN 40: kvs = 10,0

Trykdifferensregulatoren kan indstilles til et vilkårligt differenstryk inden for området 5 kPa til 30 kPa (0,05 bar til 0,30 bar). Ventilens proportionalvirkning afhænger af sam-
menhængen mellem reguleringsventilens åbningsgrad og afvigelsen mellem det regulerede og indstillede differenstryk.
Derudover afhænger afvigelsen af det faktiske differenstryk over reguleringsventilen og den faktiske reguleringsindstilling. Den valgte afvigelse skal være stor nok til at sikre en 
stabil regulering og lille nok til at holde det regulerede differenstryk inden for en acceptabel grænse.
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Neotherm A/S leverer helhedsløsninger til VVS-branchen indenfor gulvvarme, brugsvand, solenergi og strålevarme. Vi 
tilbyder kvalificeret, praktisk rådgivning fra udbud til projektet afleveres. Gennem direkte leverancer og dialog har vi tæt 
kontakt til vores kunder, hvorved vi sikrer den bedste kvalitet til den rigtige pris.


