Cim 788
VARIABLE ORIFICE BALANCING VALVES

Denne artikkelen er produsert i overensstemmelse med kvalitetssikringskravene i ISO 9001:2008 standard.
Alle artikler er testet i henhold til EN12266-1:2003 standard.
Den kan brukes på et stort utvalg områder; varme, kjøling, vann, sanitærsystemer og generelt på ethvert ikke-aggressivt
medie.
Den garanteres i 5 år.
Den er produsert i en messinglegering i henhold til standard EN 12165-CW602N-M.
Nominelt trykk: PN25
Arbeidstemperatur: -10 to 120°C
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MENGDE OG TRYPP TAP

TRYKK OG TEMPERATUR TABELL

1 bar = 14,5 psi
1 bar = 14,5 lbf/in2
°C = 5/9 x (°F-32)
°F = 32 + (9/5 x °C)
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TEKNISK TEGNING

DN

1/2"

3/4"

1"

Grms.

350

410

505

A

35

35

35

B

58

60

62

C

77

80

87

C1

106

107

107

D

15

19

21

CH

25

31

21

Gjenger:
ISO 7 - Rp

TEKNISKE EGENSKAPER
KV - KVS
DN

1/2''

3/4''

1''

KV - KVS

1,70

2,90

3,50
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TEKNISK INFORMASJON

Forhåndsinnstilt manuell innreguleringsventil
CIM 788
Beskrivelse
Cim 788 innreguleringsventiler passer for
både varme- og kjøleinstallasjoner og sikrer
nøyaktig innregulering over alle ventilinnstillinger.

Cim 788 forhåndsinnstilt innreguleringsventil
er produsert i ADZ messing med innvendige
gjenger i henhold til ISO 7 og passer for både
varme- og kjøleinstallasjoner ved arbeidstrykk
på opp til 25 bar, innenfor et temperaturområde på
10°C and +120°C.

Fig 1

Hovedtrekkene ved CIM 787 forhåndsinnstilt innreguleringsventil er som følger:
•

Forhåndsinnstilling justerbar med skrutrekker.

•

11 posisjoners forhåndsinnstilling av gjennomstrømning.

•

Plasthette som muliggjør lukking og re-åpning til forhåndsinnstilt Kv-verdi.

•

EPDM-foret plugg som gir tett avstengning for isolasjonsformål.

•

Designet for å oppgraderes med termoelektrisk aktuator Cim 788NC, Cim 788NO, Cim 788NC24, Cim
788NO24, Cim 788PRO).
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Installasjonsprosedyre
Før installasjon av CIM 787, påse at innsiden av ventilen og rør er fri for fremmedlegemer som kan skade
ventilens tetthet.
Ved installasjon av ventilen, vennligst påse at det finnes rett rørstrekk i 5 ganger diameter på primærside og
2 ganger diameter på sekundærsiden og vær oppmerksom på pilens retning som er støpt inn i ventilkroppen,
denne retningen skal være lik retningen for gjennomstrømningen. Ventilen kan installeres i alle retninger
dersom mediet er helt rent, dersom dette ikke er tilfelle, unngå installasjon opp-ned.
Fjern spon etter gjenging av rør og fordel gjengetetting kun på rørgjengene, ikke på ventilens gjenger.
Mengde gjengetetting som benyttes må stå i forhold til dimensjonene på delene som skal kobles sammen.
Eksessiv bruk av tettingsmateriale kan utsette de gjengede endene for ekstremt stress og/eller finne veien inn
i ventilen og forårsake problemer for gjennomstrømningen.
Ved montering, bruk skiftenøkkel, ikke rørtang. Påfør kun nødvendig arbeidstorque og kun på ventilenden
nærmest røret. Dette gir et bedre grep og gjør at skader på ventilkroppen unngås.
Påse at lengden på rørgjengene ikke overskrider lengden på ventilens gjenger.

Regulering
Fjern den blå plasthetten på øvre del at pakkboksen for å forhåndsinnstille strømningsraten. Ved å se på
dataene i de vedlagte diagrammer, reguler gjennomstrømningen ved å rotere den heksagonale spindelringen
med en skrutrekker i det relevante sporet på ventilen. Når reguleringen er utført, vil sporets posisjon vise
kjeglens åpningsgrad. Indeksskalaen viser 11 verdier fra minimum strømningsrate (0) til den maksimale (10).
Avlesning av denne strømningen kan gjøres ved å bruke differensialmanometer CIM 726. Dette apparatet samhandler med innreguleringsventilen gjennom to sensorer plassert på enden av ventilen. For å beskytte pakkboksen, sett på plasthetten uten å stramem til. Dersom man derimot ønsker å avskjære væsken, kan hetten
brukes til å stramme og stenge ventilen fullstendig.
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Vedlikehold
Som regel trenger ikke innreguleringsventilen noe vedlikehold. I tilfelle utskiftning eller ved behov for
demontering av noen av ventilkomponentene, påse at
installasjonen ikke er i bruk eller under trykk.

Skulle det oppstå behov for å skifte O-ringen (13)
mellom ventilhuset (1) og pakkboksen (2),
følg instruksene som blir gitt under;
•

Fjern den blå hetten (19);

•

Noter posisjonen til forhåndsinnstillingen
på et stykke papir;

•

Skru av pakkboksen (2) med en nøkkel, med
fatning på den heksagonale siden;

•

Bytt O-ringen

•

Skru pakkboksen

(19);
(2) igjen inntil den

tetter helt inntil ventilhuset (1), også her med
Fig 3

fatning på den heksagonale siden;
•

Påse at indeksskalaen (14) ikke har blitt rotert mens pakkboksen har vært demontert. For dette
formålet, roter den heksagonale spindelringen (4) med klokken med en skrutrekker inntil den stopper.
I denne posisjonen skal sporet på spindelringen være på linje med “0”-verdien på indeksskalaen (14).
Hvis ikke, fjern indeksskalaen (14) med skrutrekkeren og juster som beskrevet over til alt er på linje.

•

Plasser spindelringen (14) som ved tidligere regulering;

•

Sett på blå plasthette og la den sitte løst for å tillate vannstrømmen.

•
Den følgende tabellen viser dimensjonene for hele utvalget at CIM 788.
Kolonnen “D” viser lengden på ventilens gjenger.

DN

A

B

C

D

F

½”

106

58

77

16

35

¾”

107

60

80

19

35

1”

107

62

87

21

35

Fig 4
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Reservedeler
Cim 788 forhåndsinnstilt innreguleringsventil er designet for å kunne oppgraderes med ulike typer termoelektriske aktuatorer for å åpne og stenge ventilen på varmekretsfordelere i gulvvarmesystemer.
Aktuatoren kan holde ventilen stengt inntil et maksimalt differensialtryk på 2,2 bar.
Følgende utgaver er tilgjengelig:
•
•
•
•

Cim 788NC
normalt stengt
(kun aktuator Cim EMV 310/NC230)
Cim 788NO
normalt åpen
(kun aktuator Cim EMV 310/NO230)
Cim 788NC24
normalt stengt
(kun aktuator Cim EMV 310/NC24)
Cim 788NO24
normalt åpen
(kun aktuator Cim EMV 310/NO24)

230V-50/60Hz
230V-50/60Hz
24V-50/60Hz
24V-50/60Hz

Montering av den termoelektriske aktuatoren på ventilen gjøres med
et plastadapter som skrus på pakkboksen. Dette muliggjør montering av
aktuatoren ved å “klikke” den på ventilen.
De tekniske egenskapene for disse termoelektriske aktuatorene er
som følger;
Fig 5
Arbeidsstrøm:
Grad/klasse av beskyttelse:
posisjoner)
Slaglengde:
Moment:
Kabel for tilkobling:
Kabellengde:
Tilkobling:

1,8 W
IP54/II

(i alle installasjons-

4,5 mm
100 N ± 5%
2
2x0,75 mm PVC greå
1000 mm
Ventiladapter VA80 (NC)
Ventil adapter VA50 (NO)
Fig 6

Cim 788PRO (kun aktuator Cim EMV 310/PRO24) er utgaven hvor den termoelektriske aktuatoren normalt
er stengt med en intern elektronisk enhet for proporsjonal kontroll av ventiler brukt i byggstyringssystemer.
De tekniske egenskapene for proporsjonale termoelektriske aktuatorer er som følger;
Driftsspenning:
Styrespenning:
Inngangsmotstand:
Driftsstrøm:
Beskyttelsesgrad:
Slaglengde:
Moment:
Aktiveringsstrøm max:
Gjennomsnittlig lukketid:
Kabel for tilkobling:
Kabellengde:
Tilkobling:

24 V, -10% fino a +20%, 50/60Hz
0-10 V DC
100 kOhm
1,8 W
IP54
4,5 mm
100 N ± 5%
<250 mA for 2 min. max
30 s/mm
2
3x0,22 mm
1000 mm
valve adapter VA50
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Diagrammer og tabeller
CIM 788 – 1/2” DN 15
Kvs-verdier registrert i målepunktene på endene av ventilen

0
0,26

1
0,32

2
0,46

Kvs (strømningsrate i m3/h @ 1bar trykkfall)
Forhåndsinnstilt posisjon
3
4
5
6
7
0,70
0,97
1,23
1,44
1,58
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8
1,65

9
1,68

10
1,70
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CIM 788 – 3/4” DN 20
Kvs-verdier registrert i målepunktene på endene av ventilen

0
0,26

1
0,32

2
0,46

Kvs (strømningsrate i m3/h @ 1bar trykkfall)
Forhåndsinnstilt posisjon
3
4
5
6
7
0,70
1,01
1,42
1,80
2,17

8
2,48

9
2,71

10
2,90
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CIM 788 – 1” DN 25
Kvs-verdier registrert i målepunktene på endene av ventilen

0
0,26

1
0,35

2
0,50

Kvs (strømningsrate i m3/h @ 1bar trykkfall)
Forhåndsinnstilt posisjon
3
4
5
6
7
8
0,73
1,06
1,51
1,94
2,39
2,82
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9
3,13

10
3,50
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