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מיזוג אווירחידושים במכשור וציוד קצה למערכות 
קונטאלמבית
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בקרה תעשייתית  , מיכשורביישום מערכות מתמחהקונטאל

: משולבותשל מערכות תוכנה וייצור , הנדסהעבודות כולל . ובקרת מבנים

.תקשורת וסייבר,חשמל,בקרה, מיכשור

שילוב מערכות מנצח–קונטאל
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אווירסקירה קצרה על סוגי שסתומים ומפעילים למערכות מיזוג •

 SKD…,SKB…,SKC.                   הידראולייםאלקטרו מפעילים •

.מיוחדותאתגרים בבחירת שסתומים מתאימים לאפליקציות •

.PICV) לחץתלויי לא (וויסות דינאמיים שסתומי •

.מגנטייםשסתומי וויסות •

?על מה נדבר היום 
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סימנסHVACמוצרי
מגוון רחב מושלם ואיכותי של מוצרים
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.המים באמצעות שסתומי בקרה ממונעיםספיקת ויסות
,תוך יצירת מפל לחץ על שסתום הבקרה, הספיקה המבוקרת

מספקת את האנרגיה לצרכן בצורה אופטימאלית תוך השמת
.דגש על יעילות וחסכון באנרגיה
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שסתומים ומפעילים מגנטיים

שסתומים ומפעילים 
אלקטרו הידראוליים

-Acvatix™ומפעיליםשסתומים
אנרגטיתהתחום הרחב ליעילות

שסתומי וויסות 
דינאמיים

)PICV(
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-Acvatix™ שסתומים ומפעילים
אנרגטיתהתחום הרחב ליעילות

שסתומי וויסות כדוריים
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.בר40-ל6אפשרות ללחצי עבודה שבין •

.צלסיוס°350 -ל-°25 טמפרטורות שבין •

. DN 10 to DN 600: מידות•

.kvs 0.025 to 29,300 m3/h: ספיקות•

.בר16-לחץ דיפרנציאלי עד ל•

.בר40-לחץ סגירה עד ל•

.ללא קפיץ מחזיר/ מפעילים עם •

.שניות2-180זמן מיקום של  •

קרים/מתאים לעבודה עם מים חמים•
...מי שתיה ועוד, שמן, קיטור, מים מצוננים

-Acvatix™ שסתומים ומפעילים
פתרונות אידיאליים לכל יישומי מיזוג האוויר 
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יישומים 

אידיאלי למערכות  •
.מיזוג אויר ומים

תכונות עיקריות  

.  מ"מ20-40מהלך עבודה שבין •

.  חיבורי הברגה או אוגנים•

מפעילים חזקים במיוחד עם כוח  •
י קפיץ  "מיצוב ייחודי ובטיחות ע

. מחזיר

אמינות גבוהה במיוחד בתנאים  •
.  קיצוניים לכל יישומי מיזוג אויר

.התקנה והפעלה פשוטה וקלה•

בעזרת  שליטה גבוהה בנפחי זרימה גבוהים 
מפעילים אלקטרו הידראוליים מדגמי

SKD…,SKB…,SKC 
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אופן הפעולה של מפעילים אלקטרו הידראוליים
 SKD…,SKB…,SKCמדגמי
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:באמצעות מפסקים המותקנים במפעיל ניתן לבחור את 

 )V0-10mA  / 4-20. ( אות הפיקוד• 

)( Lin  / log. אופיין הזרימה• 

.כוון פעולת השסתום• 

 SKD…,SKB…,SKCמדגמימפעילים אלקטרו הידראוליים 
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.בבחירת שסתומים מתאימים לאפליקציות מיוחדותאתגרים 

טמפרטורות גבוהות•

טמפרטורות נמוכות•

לחץ גבוה•

מהירות תגובה מהירה•

𝑥𝑥יעילות אנרגטית          • + 𝑎𝑎 𝑛𝑛 = ∑𝑘𝑘=0𝑛𝑛 𝑛𝑛
𝑘𝑘 𝑥𝑥𝑘𝑘𝑎𝑎𝑛𝑛−𝑘𝑘
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:דרישה

IP67

:פתרון 
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:דרישה
-c40°של  ' ולטמפלפריזיוםשסתומי וויסות עמידים 

!תוקפני .   מאד נמוכות ותוקף אבץ' מתאים לטמפ-פריזיום

!לפריזיוםגם פליז וגם ברונזה מתאימים 
ובתור שכאלו  " סגסוגות"פליז וברונזה הן לא תערובות אלא 

.א ממרכיביהן"מקבלות תכונות שונות מאשר כ

ְּפִליז היא סגסוגת המורכבת מהיסודות נחושת ואבץ-ויקיפדיההלקוח ציטט מתוך 
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-Acvatix™ שסתומי וויסות דינאמיים-PICV-לחסכון באנרגיה

שסתומי וויסות דינאמיים נועדו למנוע אספקת יתר●

.י פעולת השסתום"עהידרוניותלצרכנים וכמו כן למנוע הפרעות 

שסתומים אלו מקטינים את צריכת האנרגיה וכפועל יוצא ●

. את העלויות

בקרת טמפרטורה מדויקת משפרת את הנוחות ואת רווחתם ●

.של המשתמשים בבניין
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אופן הפעולה של שסתומי וויסות דינאמיים

מפעיל חשמלי1.

כוונון ספיקה. 2

שסתום וויסות. 3

ווסת לחץ הפרשי. 4

אוטומטי  

חיבורים לבדיקה. 5
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אופן הפעולה של שסתומי וויסות דינאמיים
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אופן הפעולה של שסתומי וויסות דינאמיים
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-Acvatix™  לחסכון באנרגיה שסתומי וויסות מגנטיים
ולדרישות מהירות תגובה גבוהות במיוחד

תכונות

.ביותרהגבוהדיוקברמתשניות– 2מהיר מיקוםזמן•

.טיפהאחרתטיפה-מושלמתשליטה•

יישומים

.מערכות מיזוג אויר•

.מי שתיה•

.מערכות קיטור•

.מערכות תעשייתיות•
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-Acvatix™ שסתומי וויסות מגנטיים
לקבלת תנאים יציבים באמצעות שליטה מבוקרת

אחת  השסתומים והמפעילים מסופקים כיחידה•
.לאחר כיול מבוקר במעבדה

יעילות אנרגטית תודות לטכנולוגיית מגנט•
.שניות2המאפשרת פתיחה וסגירה בפחות מ 

טיפה אחר טיפה ליעילות  -שליטה מושלמת•
.מקסימלית ובקרה יציבה

אידיאלי עבור יישומים עם הדרישות המחמירות•
.כולל בתחומים הקשורים לתעשייה, ביותר
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אופן הפעולה של מפעילים אלקטרו מגנטיים 
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Acvatix™ סיכום-שסתומים ומפעילים

קונטאלמבית יתרונות 
.מגוון רחב של מוצרים ליישומים שונים•

.  שסתומים ומפעילים חזקים במיוחד•

.מהירות ודיוק ברמה גבוהה•

.יעילים בחיסכון באנרגיה•

.התקנה פשוטה ובטוחה•

.יכולות הנדסיות גבוהות•

!מתן פתרון לכל בעיה 
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?שאלות
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תודה רבה
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