
Pur şi simplu perfect

Hydrolux

Robinet de descărcare la depăşirea
presiunii diferenţiale admise

cu afişare directă a valorii setate



Tip Debit
max.
recomandat

3V [m /h]

Debit
max.

la Dt 20 K
Q [kW]

Debit
max.

la Dt 10 K
Q [kW] DN Cod articol

2.0 46.5 23.3 20 (3/4“) 5501-03.000

3.5 81.4 40.7 25 (1“) 5501-04.000

7.0 162.8 81.4 32 (11/4“) 5501-05.000

2.0 46.5 23.3 20 (3/4“) 5503-03.000

3.5 81.4 40.7 25 (1“) 5503-04.000

7.0 162.8 81.4 32 (11/4“) 5503-05.000

Cod articole
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Filet interior

Etanşare plană
cu holender

Temperatură permisă de lucru TB 120 °C (248 ºF).
Presiune permisă de lucru PB 10 bar.

Exemple de aplicaţii Observaţii

Cazan gaz/CLU
Sistem de încălzire cu
cazan mural
Circuit de încălzire
Radiator
Robinet cu 3/4 căi
Distribuitor
Vana de echilibrare TA STAD

Sistem de încălzire cu
cazan mural.
Instalat între tur şi retur
(asigură nivelul minim de
debit)

Sistem cu mai multe circuite
de încălzire. Instalat între
tur şi retur.

Sistem fără amestec.
instalat între admisia şi
reluarea pompei de
circulaţie

Sisteme cu robinet cu trei căi.
Instalat între tur şi retur.

Sistem cu robinet cu patru căi.
Instalat între tur şi retur.

c

a

b

d

f

a ea

c c

Descriere

Aplicaţii

Construcţie
Hydrolux

Funcţionare

Scala
Rozetă

Arc de calibrare
a valorii setate

Corp din
bronz rezistent
la coroziune.

3

Hydrolux

2

Banda proporţională P aplicată când La scăderea valorii de ieşire robinetul se fiind într-o bandă proporţională aferentă.
sistemul de încălzire este în funcţiune se deschide, ceea ce menţine un debit 
setează pe robinetul de descărcare. constant la pompa de circulaţie, reglarea

HEIMEIER Hydrolux se utilizează în conduce la apariţia de dezechilibre Se recomandă utilizarea robinetului de 
sisteme de încălzire cu pompă. Punctul de hidraulice precum şi la apariţia unor descărcare în cazul în care presiunea 
funcţionare al pompei se modifică în potenţiale zgomote în diverse secţiuni ale maximă potenţială a sistemului este 
funcţie de condiţiile de operare ale sistemului. semnificativ mai mare decât presiunea de
sistemului, respectiv funcţie de încărcarea Robinetul de descărcare Hydrolux previne lucru. Pentru a optimiza efectele 
acestuia. Funcţie de caracteristica funcţionarea în suprasarcină a pompei şi robinetului de descărcare racordul de by-
pompei, o scădere a punctului de asigură funcţionarea la un debit constant. pass trebuie realizat astfel încât căderea 
funcţionare pe diagrama pompei produce Pentru sisteme de încălzire cu cazane de presiune aferentă acestuia să fie cât 
o creştere de debit. |n plus, micşorarea murale se garantează nivelul minim de mai mică, adică de lungime minim 
valorii pierderilor de presiune în sistem debit. posibilă, de diametru cât mai mare.

Hydrolux

HEIMEIER Hydrolux este un robinet de modificărilor accidentale. Gama de setare 
descărcare, cu reglaj de tip P, având o 50–500 mbar. Setarea din fabrică este la 
precizie de reglare relativ mare. valoarea de 200 mbar.

Corpul robinetului este din bronz, cu Modele între DN 20 şi DN 32.
racorduri filetate conform standard DIN 
2999. Racorduri filetate interior pentru intrare 

respectiv filet interior sau drept, pentru 
Scala de reglare este poziţionată pe holender cu garnitură.
robinet. Precizie de reglare sporită 
datorată arcului intern de dimensiune 
mare, realizat dintr-un oţel special.

Fricţiune redusă între elementele mobile.
Setare progresivă, securizată împotriva 

Afişare directă a valorii setate�
Precizie de reglare mare�
Fără zgomote hidraulice datorită �
unei construcţii speciale

Fricţiuni reduse între elementele �
mobile

Corp din bronz, rezistent la �
coroziune

Pentru a preveni defecţiunile care pot 
apărea datorită depunerilor specifice 
instalaţiilor de încălzire, se recomandă ca 
agentul termic să fie în conformitate cu 
normativul VDI, recomandări 2035.
Pentru instalaţii industriale sau foarte lungi 
se vor respecta normele aplicabile VdTÜV 
1466 şi AGFW 5/15. În cazul în care agentul 
termic conţine uleiuri minerale sau 
lubrifianţi pe bază de uleiuri minerale, 
acestea pot avea un efect extrem de 
dăunator asupra robinetelor, frecvent 
conducând la deteriorarea etanşărilor din 
EPDM.

În cazul în care se utilizează antigeli (fără 
nitraţi) respectiv soluţii de etilenglicol, se 
vor respecta recomandările producătorului, 
în special detaliile privind concentraţia şi 
aditivi specifici.
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3Debit V[m /h]
3Debit V[m /h]3Debit V[m /h]

DN 20 (3/4") DN 25 (1") DN 32 (11/4")

Lungimi

Setare

DN D t L H h SW

20 Rp 3/4 16.3 40 85 32 32

25 Rp 1 19.1 48 90 37 39

32 Rp11/4 21.4 55 90 46 50

Filet interior
DN D t L H h SW1 SW2 SW3

20 Rp 3/4 16.3 77 85 32 32 37 32

25 Rp 1 19.1 90 90 37 39 47 41

32 Rp11/4 21.4 102 90 46 50 52 50
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1 mm = 0,0394 inch

Hydrolux

Şos. de Centură nr. 13, Chiajna, Ilfov
Tel.: 021-317 33 11
Fax: 021-317 33 10
e-mail: office@imi-international.ro
web: www.imi-international.ro

Robinetul de descărcare HEIMEIER În orice caz, pentru modificarea valorii se direct pe scala de pe robinet.
Hydrolux se poate regla după montare, slabeşte şurubul de siguranţă. Nu sunt necesare diagrame de setare.
fiind presetat din fabrică la valoarea Presiunea de descărcare poate fi După selectarea valorii de setare dorite, se 
iniţială de 200 mbar (2 m WS). În cele mai modificată progresiv în gama de setare strânge şurubul de siguranţă pentru a 
multe cazuri, aceasta valoare este propice dintre 50 mbar respectiv 500 mbar. În preveni modificările accidentale.
aplicaţiilor. acelaşi timp, valoarea setată poate fi citită 

Etanşare plană cu holender
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