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Zawór równoważący i regulacyjny z gwintowanymi przyłączami do instalacji 
grzewczych i chłodzących. Funkcja odcięcia przepływu. Nastawa i odczyt na zaworze 
bez konieczności użycia dodatkowych urządzeń, przyrządów. Korpus z mosiądzu i 
kompozytu. Dopuszczony do stosowania na media: woda, mieszaniny glikolowe do 
stężenia 50%. PN 16. Zakres temperatury pracy: -10 do 110°C.

CF

Typ Nr fabry DN Kvs Natężenie przepływu 
(l/h) Masa (kg)

CF PAP-S015 1/2” 1,7 35/700 1,0
CF PAP-S020 3/4” 1,7 35/700 1,0
CF PAP-M025 1” 4,4 50/1600 1,1
CF PAP-L032 1 1/4” 14 250/6000 2,6
CF PAP-L040 1 1/2” 14 250/6000 2,6
CF PAPXL050 2” 25 400/10000 5,1

Parametry techniczne
Ciśnienie nominalne PN16
Temperatura robocza od -10 do 110°C
Przyłącza gwintowane ISO 228
Stosunek równoważenia 25:1

Materiały

Korpus Poliamid z włóknem szklanym
Przyłącza Mosiądz
Pokrętło ręczne Poliamid z włóknem szklanym
Sprężyna Stal nierdzewna
O-ring EPDM

Opis
Statyczne zawory równoważące Serii CF, należące do rodziny iDROSET są urządzeniami zaprojektowanymi do równoważenia 
i regulacji natężenia przepływu wody w instalacjach grzewczych i chłodniczych oraz w domowych instalacjach dystrybucji 
ciepłej i zimnej wody użytkowej. Dzięki innowacyjnej konstrukcji opartej na nowej, opatentowanej technologii, natężenie 
przepływu może być łatwo ustawiane i odczytywane, bez użycia dodatkowych urządzeń. Zawory te mogą być używane 
do monitorowania wydajności systemu w zależności od natężenia przepływu.

Wszystkie sieci dystrybucyjne, składają się z gałęzi, których natężenie przepływu powinno zostać 
określone w fazie projektowej. Przepływy obserwowane w trakcie eksploatacji muszą być wynikowymi obliczeń 
hydraulicznych.W układzie niezrównoważonym (Rys.1) natężenie przepływu w gałęziach znajdujących się najbliżej pompy 
jest zbyt wysokie, a natężenie przepływu w gałęziach oddalonych od pompy  jest zbyt niskie. Wynikające z tego różnice 
temperatur między różnymi pomieszczeniami prowadzą nie tylko do obniżenia komfortu, ale  także ponadnormatywnego 
zwiększenia energii. 
Instalacja i prawidłowe ustawienie zaworów równoważących Serii CF (Rys. 2), na pionach instalacji  
i przed urządzeniami grzewczymi  gwarantuje prawidłowy rozkład przepływu, zapewniając natychmiastowe 
korzyści pod względem wygody i oszczędności energii, a także optymalizacji wydajności systemu. 
Zawory Serii CF wyposażone są również w funkcję odcięcia przepływu. Przeznaczone są do stosowania w instalacjach 
grzewczych, chłodzących, dystrybucji ciepłej i zimnwej wody pitnej.

Zastosowanie

System niezrównoważony System zrównoważony

Rys. 1 Rys. 2



3

Watts Water Technologies, Inc.

3

Seria CF opiera się na innowacyjnej technologii, która umożliwia 
regulację i odczyt natężenia przepływu na zaworze, bez konieczności 
użycia jakiegokolwiek urządzenia zewnętrznego. Działanie jest bardzo 
proste:
1. Otworzyć całkowicie zawór przeciwnie do ruchu wskazówek zegara.
2. Po uruchomieniu instalacji, ustawić żądane natężenie przepływu w l/ 

min (A) zgodnie z danymi projektowymi. Należy obracać pokrętło 
w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara, aby zmniejszyć  
przepływ, w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, aby 
zwiększyć przepływ.

Po wykonaniu nastawy można odczytać rzeczywiste natężenie 
przepływu ustawione na pokrętle zaworu. 
Za pomocą śruby znajdującej się w pokrętle ręcznym (oznaczonej 
LOCK) można zablokować pokrętło, aby nie dopuścić do przypadkowej 
zmiany ustawień.

Działanie

Aby dobrać zawór, potzrebna jest wyłącznie znajomość wymaganego natężenia przepływu. Ta wartość musi 
się znajdować w zakresie regulacji wybranej średnicy.

W kolejnych nomogramach można obliczyć spadek ciśnienia w zaworze w zależności od natężenia przepływu dla 
każdego wymiaru:

Dzięki zastosowaniu w urządzeniu opatentowanje technologii, stosunek równoważenia jest największy na rynku (do 25:1). 
Oznacza to, że każda średnica ma szeroki zakres regulacji, umożliwiając często zastosowanie jednej średnicy do różnych 
zakresów przepływu.

Rozmiar

Wykresy

Nr fabry DN Minimalne natężenie 
przepływu (l/h)

Maksymalne natężenie przepływu 
(l/h)

PAP-S015 1/2” 35 700

PAP-S020 3/4” 35 700

PAP-M025 1” 50 1600

PAP-L032 1 1/4” 250 6000

PAP-L040 1 1/2” 250 6000

PAPXL050 2” 400 10000
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Wymiary całkowite (mm)

Seria CF
Statyczny zawór równoważący i regulacyjny Serii CF Watts z śrubunkami w średnicach DN15 do DN50 do instalacji 
grzewczych, chłodzących oraz instalacji dystrybucyjnych wody użytkowej. Korpus z mosiądzu i poliamidu. Nowa 
opatentowana technologia, która umożliwia natychmiastowe ustawienie i odczyt natężenia przepływu na zaworze bez 
konieczności użycia  innych narzędzi i przyrządów pomiarowych. Odcięcie przepływu. Blokada ustawionego natężenia 
przepływu, czerwona wskazówka pozwalająca zaznaczyć ustawiony przepływ. Ciśnienie nominalne 16 bar. Zakres 
temperatury pracy od -10°C do 110°C. Stosunek równoważenia 25:1.

Opis produktu 

Zawór może być montowany w dowolnym położeniu, z zachowaniem  przepływu zgodnego z kierunkiem wskazywanym 
przez strzałkę na korpusie. Należy zamontować zawór tak aby możliwy był odczyt i obsługa pokrętła. 
W opakowaniu wraz z produktem dostarzcane są uszczelki przyłączy. Znajduje się w nim również naklejka, którą należy 
umieścić na śrubie blokującej, w celu zabezpieczenia przed przypadkową zmianą ustawień. 
W opakowaniu znajduje się też etykieta, która służy do umieszczenia  na zaworze, która umożliwia identyfikowanie  
zaworów w instalacji (możliwość zanotowania nr zaworu, przepływu, itp).

Instalacja
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