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R147N 
Diferenční ventil

Použití
Diferenční ventil R147N je jednosměrná armatura, která v teplo-
vodních otopných soustavách slouží k odstranění nežádoucího 
hluku vznikajícího zvýšením diferenčního tlaku na termostatických 
ventilech. Zároveň zajišťuje ochranu čerpadel a kotlů udržením 
minimálního průtočného množství.

Montuje se mezi přívodní a zpětné potrubí za čerpadlo ve svislé, 
nebo vodorovné poloze. Na těle je šipkou vyznačen směr proudění, 
který musí být bezpodmínečně dodržen. Diferenèní tlak je nastavi-
telný v rozsahu 10 až 60 kPa regulační hlavicí, která zároveň slouží 
jako ukazatel aktuálního nastavení. Místo zátky G1/4“ je možné 
namontovat odvzdušňovací ventil.

Popis
Regulační rozsah, dovoluje instalaci ventilu v systémech o různých 
výkonech. 

Závitové připojení G1/4“ umožňuje dodatečnou instalaci odvzduš-
ňovacího ventilu (není součástí balení), kterým lze odstranit plyn 
nahromaděný v těle ventilu a který by mohl ovlivnit jeho funkci. 

Ventil R147N je schopný přepustit až 1000 l/h, což odpovídá běž-
ným čerpadlům s dopravní výškou 5 - 6 metrů.  

V případě, že je požadavek na přepuštění většího množství vody 
než 1000 l/h, lze paralalelně instalovat více diferenčních ventilů 
R147N. 

Technická data
•	Max. teplota: 120 °C 

•	Max. provozní tlak: 1000 kPa (10 bar) 

•	Max. diferenční tlak: 60 kPa (0,6 bar) 

•	vnitřní závit 3/4“ + vnitřní závit 1/4“ 

•	Kované mosazné těleso UNI EN 12165 CW617N 

•	Těsnění EPDM 

•	Pružina z nerezové oceli AISI 302 

•	ABS ovládací víčko
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Instalace

Diferenční ventil R147N musí být nainstalován za čerpadlem 
mezi přívodním a vratným potrubím ve svislé nebo vodorovné 
poloze. Na těle je šipkou vyznačen směr proudění, který musí 
být bezpodmínečně dodržen.

Diferenční ventil R147N se instaluje jako nezávislá součást 
systému. 
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Nastavení
Na ventilu je stupnice 1 až 6 (odpovídá dopravní výšce čerpadla 
(m)), která umožňuje nastavení na požadovanou hodnotu.  
Nastavení ventilu se provádí otáčením ovládacího víčka.  
Ventil se nastaví na hodnotu odpovídající 80% aktuální dopravní 
výšky čerpadla.

Níže je diagram vstažený k diferenčnímu tlaku (dopravní výška 
nebo kPa) a přepuštěnému objemu vody ( l/h) pro jednotlivé pozi-
ce nastavení ventilu. 
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