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Funksjon

Den dynamiske innreguleringsventilen PICV har en fjærbelastet 
membraninnretning som holder vannmenden stabil, uavhengig 
av inngående trykk i et gitt arbeidsområde. PICV er en 
trykkuavhengig balanseringventil.

Hvis noe skulle endre seg i det 
vannbårne varmesystemet, som en 
åpning eller lukking av en krets, vil 
PICV reagere ved å holde 
vannmengden til åpne 
kretser konstant. 
På den måten unngår 
man hydronisk ubalanse. 

PICV-ventilen består av en ventilkropp 
med målenipler. Denne  kombineres med 
ventilinnsats etter eget ønske. 

Ventilinnsatsene har forskjellige driftsområder 
(vannmengde, trykk). Det er tre typer ventilinnsatser:

► Ventilinnsats 1

Tilgjengelig i 10 versjoner for DN15 og DN20 og 5 versjoner for 
DN25 og DN32 ventiler. Denne ventilinnsaten gir muligheten 
til å forinnstille vannmendgen til et av åtte forhåndsvalgte 
setpunkt. Vannmengden holdes stabil, uavhengig av 
trykkendringer.

► Ventilinnsats 2

Tilgjengelig i 6 versjoner som gjør PICV til en allsidig 
gjennomstrømningsstabilisator. Ved å benytte en spesialnøkkel 
kan man velge mellom 41 setpunkt for vannmengde. 

Fordelen med PICC02 fremfor PICC01 er muligheten til å 
kalibrere setpunktet for vannmengden fra ventilens utside når 
anlegget er i drift. En større ventilinnsats er tilgjengelig for DN25 
og DN32.

► Ventilinnsats 3

Tilgjengelig i 2 versjoner. Denne ventilinnsatsen har lignende 
egenskaper som PICC02, som gjør at den kan benyttes som en 
gjennomsstrømningsstabilisator og at den har 41 setpunkt for 
vannmengde. 

Forskjellen er at denne typen muliggjør bruk av et termoelektrisk 
element (aktuator) for av/på eller 0-10 V regulering.

Dette muliggjør avstengning av ventilen, men fremfor 
alt, modulering av strømningshastigheten i forhold til 
trykkforskjellen.

Målenipler, for kontroll 
av arbeidsområde

Avsinkningsbestandig messing
CW602N (DZR)

Ventilinnsats 1
Stabiliserer vannmengden til en fast forhåndsinnstilt verdi.

Ventilinnsats 2
Stabiliserer vannmengden til en forhåndsinnstilt justerbar verdi 
som kan justeres mens systemet er i drift.

Ventilinnsats 3 (for aktuator av/på eller modulerende)
Stabiliserer vannmengden til verdi bestemt av ekstern 
regulering. Selv i modulering har den 100 % autoritet.
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For tilbehør og andre produkter innen vannbåren varme, se variantvvs.no
Vi tar forbehold om endringer uten forvarsel og skrivefeil i trykt materiell og på nettsiden.
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