
Shuntopac® Dynamic

Shuntgruppe med indbygget
differenstrykregulering og 
dynamisk balancering.
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Shuntopac® Dynamic

Shuntopac Dynamic er opbygget omkring en multifunktionsventil som har tre 
funktioner; udover en modulerende reguleringsventilfunktion regulerer venti-
len også flow og differenstryk. Shuntopac Dynamic giver derfor altid korrekt 
regulering indenfor et angivet arbejdsområde selv om flow og tryk i systemet 
ændres. Flowet er indstillet allerede ved levering, så indjustering behøves ikke 
på primærsiden i forbindelse med idriftsætning. 
Shuntopac Dynamic leveres som standard for både varme- og kølesystemer, i 
dimensioner op til DN200 og flow 30 l/s. Skræddersyede systemer kan leveres 
på forespørgsel.

Standard udførelse
• Rørpakke af helsvejste stålrør.
• Termisk køl/varmespærring for at forhindre dobbeltcirkulation.
• Brand- og korrosionssikker kasse af metal.
• Isolering af mineraluld for varme alternativt 13 mm Armaflex for køl.
• Vægkonsol for ophængning alternativt ben med fodplader for større 

modeller.
• CE-mærket med overensstemmelseserklæring 2B i henhold til maskin- 

direktivet.
• Andre udførelser leveres på forespørgsel.

Indeholder
1. Multifunktionsventil af typen SME eller SM.  

Disse ventiltyper har følgende indbyggede funktioner: 
a) Reguleringsventil type sædeventil. 
b) Differenstrykregulator der holder differenstrykket konstant over regu-
leringsventilens kegle. 
c) Dynamisk strengreguleringsventil. 

2. Strengreguleringsventil 
1 stk. af valgfrit fabrikat og dimension for indjustering/kontrol af flowet  å 
shuntens sekundærside. Monteret i rørledningen med konisk kobling eller 
flangesamling. Som standard leveres fabrikat TA STAD/F. 

3. Pumpe 
Valgfrit fabrikat og type med ”våd” eller ”tør” motor. 
Indjustering af Shuntopac Dynamic 

4. Afspærringsventiler 
3 stk. kugleventiler DN20 til DN50 med fuldt gennemløb og høj spindel-
hals respektive 3 stk. butterflyventiler DN65 til DN200, dimensioneret til 
at fungere som stopventiler hvis shuntgruppen demonteres fra systemet.  
Monteres mod rørpakken med koniske koblinger respektive flanger. 

5. Termometre 
Graderet 0-120 °C for varme og -40 - +40 °C for køl.  

6. Kontraventil 
1 stk. i messing/støbejern/rustfrit stål med fjederbelastet kegle. Monteret 
i flangesamling. 

7. Aftapningshane 
Udførelse med slangeforskruning R 1/2”. 

8. Måleudtag 
Type TA STAD/F er monteret på samtlige tilslutninger, så fuldstændig 
trykmåling kan udføres. 
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Shuntopac® Dynamic

Indjustering af Shuntopac Dynamic
Primærsiden
Flowet er indstillet fra fabrik, så ingen yderligere indjustering behøves udført af 
shuntgruppens primærside.

Sekundærsiden
Shuntgruppens sekundærside skal indjusteres på traditionel vis, med hjælp af 
pumpe og/eller strengreguleringsventil.

Kontrol 
Primærsiden
Ved kontrol af primærsiden skal det tilgængelige differenstryk mellem fremløb 
og retur måles. 
Dette kan ske på måleudtag på shuntgruppen eller på ventilen. Differenstrykket 
skal ved drift ligge mellem den aktuelle ventils maks. - og min. værdi

Sekundærsiden
Kontrol af sekundærsiden skal udføres på traditionel vis.
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Tlf. 47 37 70 00
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Neotherm A/S (www.neotherm.dk) er et lagerførende import- og grossistfirma, som er grundlagt i 1978. 
Virksomheden fører et omfattende produktprogram til VVS-branchen herunder Neotherm gulvvarmesystemer, 
Neotherm Strålevarmepaneler. Neotherm tilbyder også komplette systemer til køle- og varmecentraler. 
Produkter og systemer er baseret på egne agenturer og eksklusivaftaler samt udvalgte leverandører.


