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Katalog Regulator ciœnienia w zbiorniku ciek³ego czynnika
typu KVD

KVD jest moduluj¹cym regulatorem ciœnienia.
Otwiera siê przy spadku ciœnienia w zbiorniku
ciek³ego czynnika za skraplaczem i powoduje
upust gor¹cego gazu, tak aby utrzymaæ
ciœnienie w zbiorniku na poziomie odpowia-
daj¹cym nastawie.

Wprowadzenie

KVD i KVR tworz¹ uk³ad regulacyjny, stosowany
do utrzymania sta³ego i wystarczaj¹co wysokie-
go ciœnienia skraplania i ciœnienia w zbiorniku
ciek³ego czynnika w uk³adach z odzyskiem
ciep³a, w instalacjach ch³odniczych i klimatyza-
cyjnych ze skraplaczami ch³odzonymi
powietrzem.

Dane techniczne Czynniki ch³odnicze
CFC, HCFC i HFC
Zakres regulacji
3 → 20 bar
Nastawa fabryczna = 10 bar
Maksymalne ciœnienie robocze
PB = 28 bar

Maksymalne ciœnienie próbne
p’ = 31 bar
Minimalna temperatura medium
−45°C
Maksymalna temperatura medium
130°C

Nr kodowyNr kodowyTyp
Zamawianie Przy³. œrubunk. 2) Przy³. do lutowania

cale calemm mm
Wartoœæ kv 1)

m3/h
KVD 12 1.75 1/2 12 034L0171 1/2 034L0173

1.75 12 034L0176
KVD 15 1.75 5/8 16 034L0172 5/8 16 034L0177

1) Wartoœæ kv jest przep³ywem wody w m3/h przy spadku
ciœnienia na zaworze równym 1 bar, ρ = 1000 kg/m3.

Wymiary przy³¹czy nie mog¹ byæ za ma³e, po-
niewa¿ prêdkoœci na wlocie regulatora powy¿ej
40 m/s mog¹ powodowaæ ha³aœliwy przep³yw.

Charakterystyka • Dok³adna, nastawialna regulacja ciœnienia
• Szerokie zakresy wydajnoœci i pracy
• Konstrukcja t³umi¹ca pulsacje
• Mieszek ze stali nierdzewnej
• Zwarta konstrukcja k¹towa u³atwiaj¹ca

monta¿ w dowolnym po³o¿eniu
• "Konstrukcja "hermetycznie" twardo

lutowana

• Zawór Schradera 1/4 cala do sprawdzania
ciœnienia

• Dostêpny z przy³¹czami: œrubunkowymi i do
lutowania ODF

• Do stosowania z czynnikami ch³odniczymi
CFC, HCFC i HFC

• Mo¿e byæ stosowany jako zawór upustowy
ze strony wysokociœnieniowej do strony
ssania

Atesty CSUS, zestawienie SA7200

2) KVD s¹ dostarczane bez nakrêtek œrubunkowych.
Osobno mog¹ byæ dostarczane nakrêtki œrubunkowe:
1/2 cala/12 mm, nr kodowy 011L1103
5/8 cala/16 mm, nr kodowy 011L1167
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Konstrukcja
Dzia³anie

Regulator ciœnienia w zbiorniku KVD otwiera siê
przy spadku ciœnienia po stronie wylotowej, tj.
kiedy ciœnienie w zbiorniku spadnie poni¿ej
nastawy.
KVD reguluje tylko w zale¿noœci od ciœnienia
wylotowego. Zmiany ciœnienia po stronie
wlotowej nie wp³ywaj¹ na stopieñ otwarcia,
poniewa¿ KVD jest wyposa¿ony w mieszek
odci¹¿aj¹cy (6).
Efektywna powierzchnia mieszka odpowiada
powierzchni gniazda zaworu.
Regulator jest równie¿ wyposa¿ony w skuteczny
mechanizm (9) t³umi¹cy pulsacje, które mog¹
normalnie wystêpowaæ w instalacji ch³odniczej.
Mechanizm t³umi¹cy przyczynia siê d³ugiej
¿ywotnoœci regulatora, nie pogarszaj¹c jego
dok³adnoœci.

KVD

Wymiary i waga

KVD

Typ
Przy³¹cze

Œrubunek Do lutowania
cale mm cale mm mm mm mm mm mm mm mm mm mm kg

NV1 NV2 H1 H2 H3 B1 B2 ∅ D Waga
C do
lutow.

KVD 12 1/2 12 1/2 12 19 24 179 99 66 64 41 10 30 0.4
KVD 15 5/8 16 5/8 16 24 24 179 99 66 64 41 12 30 0.4

1. Pokrywa ochronna
2. Uszczelka
3. Œruba regulacyjna
4. G³ówna sprê¿yna
5. Korpus zaworu
6. Mieszek odci¹¿aj¹cy
7. P³ytka zaworu
8. Gniazdo zaworu
9. Mechanizm t³umi¹cy

10. Przy³¹cze manometr
11. Ko³pak
12. Uszczelka

Danfoss nie ponosi odpowiedzialnoœci za mo¿liwe b³êdy w katalogach, broszurach i innych materia³ach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do wprowadzania zmian w produktach bez uprzedzenia.
Zamienniki mog¹ byæ dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach ju¿ uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale s¹ w³asnoœci¹ odpowiednich spó³ek. Danfoss, logotyp
Danfoss s¹ znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrze¿one.
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