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Risikobereich Warmwasser
Trinkwassersysteme vor Legionellen schützen

Prinzipieller Aufbau eines Zirkulationssystems (Temperatur-
verhältnisse bei hydraulischem Abgleich)

Zur Verminderung des Legionellenwachstums in 
Trinkwasser-Installationen wird der Einhaltung 
der Trinkwassertemperaturen besondere Bedeu-
tung zugemessen. Aus diesem Grund muss am 
Warmwasseraustritt des Trinkwassererwärmers 
kontinuierlich eine Temperatur von 60 °C einge-
halten werden, die nur im Minutenbereich unter-
schritten werden darf. 

Im gesamten Warmwassernetz darf eine Tem-
peratur von 55 °C nicht unterschritten werden. 
Da das Warmwasser bei Nichtnutzung ausküh-
len würde, muss es durch Zirkulationssysteme 
dauerhaft auf Temperatur gehalten werden. 
Voraussetzung für die Funktion des Warmwas-
sersystems ist der hydraulische Abgleich des 
Zirkulationssystems. Ein richtig bemessenes 
Zirkulationssystem stellt sicher, dass die Tempe-
ratur an keiner Stelle des Versorgungssystems 
dauerhaft geringer als 55 °C ist. Ausgenommen 
sind Stockwerksleitungen, die der 3-Liter-Regel 
unterliegen. 

Die Bemessung von Trinkwassererwärmungs-, 
Verteilungs- und Zirkulationsanlagen ist unter 
Berücksichtigung trink-wasserhygienischer Ge-
sichtspunkte auszulegen. Dies erfolgt nach der 
DIN 1988 Teil 300 und den DVGW-Arbeitsblät-
tern W 551 und W 553. Die Dimensionierung von 
Zirkulationsanlagen hat daher nicht nur unter 
Berücksichtigung von funktionalen und wirt-
schaftlichen, sondern auch unter trinkwasserhy-
gienischen Gesichtspunkten zu erfolgen.

Зони ризику в системах гарячого водопостачання
Захист від від леіонели в трубопроводах гарячої води

Для запобігання поширенню легіонели в 
установках водопостачання, дотримання 
температури води в трубопроводах має 
вирішальне значення. З цієї причини, на 
виході з водонагр івача необх ідно 
підтримувати постійну температуру гарячої 
води - 60°C, яка може знижуватись лише 
на кілька хвилин.


Температура у всій мережі гарячої води не 
повинна опускатися нижче 55°C. Оскільки, 
в періоди відсутності водорозбору, гаряча 
вода може охолонути , необх ідно 
підтримувати її постійну температуру за 
допомогою циркуляції в трубопроводах 
гарячого водопостачання. Гідравлічне 
балансування системи циркуляції є 
н е о б х і д н ою у м о в ою к о р е к т н о г о 
функціонування системи постачання гарячої 
води. Правильно спланована система 
циркуляції гарантує, що температура 
гарячої води ніколи не  опуститься нижче 
55°C в будь-якій точці системи. Установки 
водопостачання, що підпадають під 
правило 3-х літрів ( положення DVGW W 
551(2004-04): вміст води у трубопроводі  
між водонагрівачем та краном відбору < 
3л), не потребують ліній циркуляції.


Розмір установки гарячого водопостачання, 
тип системи трубопроводів та циркуляції 
повинні бути розроблені з урахуванням 
аспектів гігієни питної води. Це робиться 
відповідно до DIN 300, частина 300 та 
робочих аркушів DVGW W 551 і W 553. 
Розміри циркуляційних систем повинні 
враховувати не тільки функціональні та 
економічні міркування, але й питання 
гігієни води.

Принципова схема циркуляційної системи 
(температурні значення за умови  гідравлічного 
балансування)
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Trinkwasser-Zirkulationssysteme
Die Notwendigkeit des hydraulischen Abgleichs

Der Zirkulationsvolumenstrom muss die Wär-
memenge transportieren können, die über die 
Oberfläche des Rohrleitungssystems verloren 
geht. Das heißt, dass eine konkret vorgegebene 
Wassertemperatur nur dann eingehalten werden 
kann, wenn ein Gleichgewichtszustand an jeder 
Stelle des Zirkulationssystems sichergestellt ist. 
Dieser hydraulische Abgleich eines Zirkulations-
systems ist daher die Grundvoraussetzung für 
eine sichere Funktion.

Volumenstromverteilung und Temperaturverlauf in einem 
Zirkulationssystem ohne Einregulierung

Volumenstromverteilung und Temperaturverlauf in einem 
Zirkulationssystem mit statischer Einregulierung

In der Druckverlustberechnung muss in jedem 
Zirkulationskreis der Anlage die verfügbare 
Druckdifferenz der Pumpe, unter Berücksichti-
gung von Mindestinnendurchmessern und Ma-
ximalgeschwindigkeiten, so weit wie möglich 
„verbraucht“ werden. Die in der Druckverlustbe-
rechnung verbleibende Differenz zwischen dem 
verfügbaren Pumpendruck und den errechneten 
Anlagendruckverlusten muss abgedrosselt wer-
den. Hier kommen statisch oder thermostatisch 
gesteuerte Zirkulations-Regulierventile zum 
Einsatz. Wird der „hydraulische Abgleich“ nicht 
vorgenommen, können sich die Volumenströme 
und somit auch die Temperaturen des Berech-
nungsfalles in der ausgeführten Anlage nicht 
einstellen!

Циркуляція в системах гарячого водопостачання
Необхідність гідравлічного балансування

Об'ємний циркуляційний потік повинен 
бути здатний транспортувати таку ж 
кількість тепла, яка втрачається через 
поверхню трубопроводу. Це означає, що 
конкретно задану температуру води 
можна підтримувати лише за умови 
забезпечення рівноважного стану в 
кожній точці системи циркуляції. Таким 
чином, гідравлічне балансування системи 
циркуляц і ї є основною вимогою 
безпечного функціонування системи 
гарячого водопостачання.

При розрахунку втрат тиску, наявний 
напір насосу повинен бути рівномірно 
розподілений в кожному циркуляційному  
контурі, з врахуванням мінімальних 
внутрішніх діаметрів трубопроводів та 
максимально допустимої швидкості руху 
води. Різниця тиску між розрахунковими 
втратами тиску та напором насосу 
повинна бути врівноважена. Для цього 
використовуються статичн і або 
термостатично регульовані циркуляційні 
балансувальні клапани. Якщо гідравлічне 
балансування не проводиться, кожен 
циркуляційний контур має різний 
об’ємний розхід, що робить не можливим 
досягнення необхідної температури в 
кожній точці системи.
 Об'ємний розподіл потоку та температурний профіль в циркуляційній системі зі 

статичним балансуванням

Об'ємний розподіл потоку та температурний профіль в циркуляційній системі 
без балансування
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Hydraulischer Abgleich bei 
Zirkulation im Steigstrang

Prinzipieller Aufbau eines 
Zirkulationssystems mit einer 
Zirkulation im Steigstrang

VAV Vollstromabsperrventil als 
Unterputzventil Figur 585 00

MULTI-THERM
Figur 141 0G

01  Automatisches Zirkulations-Regulierventil (Seite 6)
02  Automatisches Stockwerks-Regulierventil (Seite 8)
03  Statisches Zirkulations-Regulierventil (Seite 10)

01

Гідравлічне балансування 
з циркуляцією в стояку

Принциова схема 
системи ГВП з 
циркуляцією в стояку

MULTI_THERM

Тип 141 OG

VAV повнопрохідний вентиль 
прихованого монтажу

Тип 585 00

01  Автоматичний циркуляційний балансувальний 

      вентиль (стор.6)

02  Автоматичний квартирний балансувальний 

      вентиль (стор.8)

03  Статичний циркуляційний балансувальний 

      вентиль (стор.10)
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Kombination statisch und thermisch
Bei einer mehrstufigen Einregulierung ist 
zu beachten, dass sich im Zirkulationskreis 
immer nur ein thermostatisch gesteuertes 
Ventil befinden darf. Zur Aufrechterhaltung 
der Ventilautorität darf dabei nur das erste 
Ventil im Zirkulationskreis ein Thermostat-
ventil sein.

Hydraulischer Abgleich bei 
Zirkulation bis in das Stockwerk

Prinzipieller Aufbau eines Zirkulationssystems mit einer 
Zirkulation bis zu den Entnahmestellen mit einer zwei-
stufigen Einregulierung

MULTI-FIX-PLUS 
Figur 150 6G

ETA-THERM
Figur 130 oder Figur 540

03 02

Гідравлічне балансування                      
з циркуляцією по квартирі

Принциова схема системи ГВП з циркуляцією 
до точок відбору з двоступеневим 
балансуванням

ETA - THERM

Тип 130 або 54u 

MULTIFLEX-PLUS

Тип 150 6G 

Статичне та термічне балансування 
У разі багатоступеневого регулювання 
слід зазначити, що в циркуляційному 
контур і може бути лише один 
термостатично керований клапан. Для 
підтримки авторитету клапана , 
термостатичним клапаном може бути 
лише перший клапан в циркуляційному 
контурі.
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Durch den Einsatz von automatischen Zirkula-
tions-Regulierventilen kann der Aufwand für 
Einregulierungsmaßnahmen erheblich reduziert 
werden! 
Mit dem KEMPER MULTI-THERM Zirkulations-
Regulierventil lässt sich der hydraulische Ab-
gleich in einer „klassischen“ Zwei-Rohr-Zirkula-
tion im Steigstrang optimal realisieren.

So vielseitig ist MULTI-THERM!
MULTI-THERM vereint mehrere Funktionen in 
einer Armatur: den Volumenstrom thermisch 
gesteuert fein regulieren, absperren, entleeren 
und die Temperatur überwachen. Dabei arbeitet 
MULTI-THERM nicht nur im Betriebstempera-
turbereich von 50 - 65 °C, sondern unterstützt 
auch bei Temperaturen > 70 °C automatisch die 
thermische Desinfektion.

Figur 141 0G 
(Zeigerthermometer und Entleerungsventil 
sind optionales Zubehör)

Vorteile auf einen Blick

// Absperren und Temperatur überwachen in einem Oberteil
// automatische Regelbereichsumstellung bei thermischer 
 Desinfektion
// in bewährter Rotguss-Qualität, beständig gegen aggressives  
 Wasser – alternativ aus Edelstahl 
// totraumfrei
// DIN-/DVGW-Zulassung sowie KTW-Zulassung für 
 mediumberührte Kunststoffteile
// optional ausrüstbar mit elektronischem Temperaturmessfühler  
 für Gebäudeleittechnik

01 MULTI-THERM 
Zirkulations-Regulierventil 
Das Multitalent für den hydraulischen 
Abgleich im Steigstrang

MULTI-THERM

Циркуляційний балансувальний клапан
Універсальний для гідравлічного 

балансування стояків

Використання автоматичних регулювальних 
вентилів значно полегшує балансування 
циркуляційних контурів системи гарячого 
водопостачання!

Завдяки балансувальному циркуляційному 
клапану KEMPER MULTI-THERM можна 
оптимально реалізувати гідравлічне 
врівноваження в «класичному» двотрубному 
стояку циркуляції.


MULTI-THERM - універсальне рішення! 
MULTI-THERM поєднує в одному корпусі 
кілька функцій: термічне регулювання 
точного розходу об'ємного потоку, 
вимкнення, злив та контроль температури. 
MULTI-THERM не тільки працює в діапазоні 
робочих температур 50 - 65°C, але також 
автоматично п і д тримує терм і чну 
дезинфекцію при температурі > 70 ° C.

Тип 141 0G

(стрілочний термометр і зливний 
клапан - додаткові аксесуари)

Переваги з першого погляду 

// Закриття та контроль температури в одній верхній частині 

// Автоматичне переключення діапазону управління на 

   термічну дезинфекцію

// Стійкий до корозії рушничний метал, альтернативно - 

    виготовлення з нержавіючої сталі

// Відсутність «мертвих» застійних зон

// Відповідність DIN / DVGW та сертифікація KTW для

    пластикових деталей, що контактують з водою

// Може додатково бути оснащений електронним датчиком 

   температури для систем управління будівлями
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Regulieren
Die Betriebs-Sollwerttemperatur ist unmittelbar 
am Regulieroberteil auf einen Wert zwischen 
50 - 65 °C einstellbar. KEMPER MULTI-THERM 
Zirkulations-Regulierventile stellen in Abhän-
gigkeit der Temperatur im TWZ-Strang automa-
tisch den hydraulischen Abgleich der Zirkulati-
onsstränge untereinander her – dynamisch und 
temperaturabhängig!

Absperren, Messen
In das Oberteil des Absperrventils ist eine 
Tauchhülse integriert. Alternativ zum aufgesteck-
ten Bediengriff kann hier ein Temperaturmess-
fühler Pt 1000 (Bild 1) oder ein Einsteckthermo-
meter (Bild 2) genutzt werden. Temperaturdaten 
können somit auch über die Gebäudeleittech-
nik oder über das KEMPER CONTROL-PLUS 
Handmessgerät erfasst werden.

Figur Artikelbezeichnung

141 0G MULTI-THERM, aus Rotguss, Außengewinde, DN 15 - 25

143 00 MULTI-THERM, aus Rotguss, Innengewinde, DN 15 - 25

143 22 MULTI-THERM, aus Rotguss, Pressanschluss MAPRESS, DN 15 - 20

143 40 MULTI-THERM, aus Rotguss, Pressanschluss MEPLA, DN 15 - 20

041 0G NIRO MULTI-THERM, aus Edelstahl, Außengewinde, DN 15

Bild 1 Bild 2

Thermische Desinfektion
Zirkulations-Regulierventile müssen Warmwas-
ser zirkulieren lassen. Bei Erreichen einer Soll-
werttemperatur muss daher weiterhin Wasser 
fließen können, da sonst die Zirkulation unter-
brochen wird. Insbeson-dere bei der thermischen 
Desinfektion muss das Wasser auf hohem Tem-
peraturniveau ständig zirkulieren können, damit 
die Zirkulationspumpe nicht gegen geschlossene 
Ventile arbeitet. 

MULTI-THERM erfüllt die gestellten technischen 
Anforderungen in Zirkulationssystemen. Bei ei-
ner Sollwert-Voreinstellung von z. B. 58 °C ist 
das Ventil bis zu einer Ventiltemperatur von 53 
°C voll geöffnet. Ab 53 °C werden temperaturab-
hängig Druckverluste erreicht. Mit Erreichen der 
Sollwerttemperatur wird die maximal mögliche 
Drosselstellung aufgebaut, wobei ständig ein 
Minimalvolumenstrom im Zirkulationssystem 
fließt. Bei weiterer Erhöhung der Speichertem-
peratur auf > 70 °C fährt das Ventil in Desin-
fektions-Durchflussstellung und verbleibt dort 
bei konstanter Drosselstellung. Die konstruktive 
Auslegung des Ventils ermöglicht in dieser Dros-
selstellung auch für größere Systeme die Einhal-
tung desinfizierender Temperaturen im gesam-
ten System.

Mit DVGW-Zulassung nach W 554

Регулювання 
Значення робочої температури може бути 
встановлено в діапазоні між 50 - 65°C 
безпосередньо за допомогою верхньої 
частини регулятора . Залежно в ід 
температури в лінії циркулції ГВП, регулюючі 
циркуляційні клапани KEMPER MULTI-
THERM автоматично виконують гідравлічне 
балансування циркуляційних ліній між 
собою - динамічно та в залежності від 
температури!


Закриття та вимірювання 
У верхній частині запірного клапана 
вбудована занурювальна втулка. В якості 
альтернативи можна використовувати 
датчик температури Pt 1000 (мал.1) або 
вбудований термометр (мал.2). Таким чином, 
дані температури можна, записувати за 
допомогою системи управління будівлею 
або ручного вимірювального приладу 
KEMPER CONTROL-PLUS.

Мал.1

Термічна дезинфекція 

Балансувальні термостатичні клапани повинні 
забезпечувати постійну циркуляцію гарячої 
води. При досягненні заданої температури, 
вода повинна продовжувати свій рух, інакше 
циркуляція буде перервана. Особливо у 
випадку термічної дезінфекції, вода повинна 
мати можливість постійно циркулювати при 
високому значенні температури, щоб 
циркуляційний насос не працював на закриті 
клапани.


MULTI-THERM відповідає всім технічним 
вимогам, що пред’являються до систем 
циркуляції. При встановленні заданої 
температури, наприклад - 58°C, клапан 
повністю відкритий до температури 53°C. Від 
53°С об’ємний потік змінюється залежно від 
температури. При досягненні заданої 
температури встановлюється максимально 
можливе положення дроселя, при цьому 
мінімальний об'ємний потік постійно 
циркулює в системі. Якщо температура в 
водонагрівачі тимчасово підвищується до > 
70°C, клапан переміщується в положення 
дезинфекційного потоку і залишається там з 
постійним положенням дроселя. Конструкція 
клапана, в такому положенні дросельної 
засл і н ки , дозволяє п і д тримува ти 
дезинфікуючі температури по всій системі, 
навіть для великих установок.


Мал.2

Тип Опис артикулу

NULTI-THERM, рушничний метал, зовнішня різьба, DN 15 - 25

NULTI-THERM, рушничний метал, внутрішня різьба, DN 15 - 25

NULTI-THERM, рушничний метал, для MAPRESS, DN 15 - 20

NULTI-THERM, рушничний метал, для MEPLA, DN 15 - 20

NULTI-THERM, нержавіюча сталь, зовнішня різьба, DN 15
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Besteht aufgrund erhöhter Anforderungen der Hy-
gieniker oder aus Komfortkriterien die Notwendig-
keit, direkt nach dem Öffnen einer Zapfstelle hei-
ßes Wasser zu entnehmen, wird ein automatisches 
Regulierventil für den hydraulischen Abgleich der 
Stockwerkszirkulation benötigt (siehe Strangschema 
auf Seite 5)!

Da für die Temperaturhaltung im Stockwerk aufgrund 
geringer wärmeabgebender Flächen Kleinstvolu-
menströme erforderlich sind, hat KEMPER speziell 
für diesen Einsatzfall das Stockwerks-Regulierventil 
ETA-THERM entwickelt. Sein kv-Wert (kvmin = 0,05, 
kVmax = 0,4) ist speziell auf die Anforderungen im 
Stockwerksbereich abgestimmt.

Das KEMPER ETA-THERM Stockwerks-Regulierventil 
ist in 2 Varianten erhältlich. Der Einbau ist im Bereich 
der Einzelabsperrung der Nasszellen als Unterputz-
Regulierventil oder als frei installiertes Regulierven-
til möglich.

Figur 130 0G

Vorteile auf einen Blick

// Multifunktions-Absperr- und -Regulieroberteil
// „blinde“ Voreinstellung des Ventils bei Unterputzeinbau 
 durch Rasterung möglich
// integrierte Reinigungsfunktion
// mediumberührte Teile aus Rotguss
// totraumfrei

ETA-THERM 
Stockwerks-Regulierventil 
Hydraulischer Abgleich im Stockwerk

02 ETA-THERM

Поквартирний балансувальний клапан
Гідравлічне балансування окремої квартири

Якщо, через підвищені вимоги гігієни або 
критерії комфорту, виникає необхідність 
отримати гарячу воду відразу після відкриття 
крану, необхідно використати автоматичний 
регулюючий клапан для гідравлічного 
балансування циркуляційної лінії окремої 
квартири (див. схему  на сторінці 5).


Оскільки, через розсіювання невеликої 
кількості теплової енергії, для підтримання 
температури в квартирі необхідні дуже малі 
об'ємні потоки, компанія KEMPER розробила 
регулювальний клапан ETA-THERM спеціально 
для такого застосування. Його значення kv 
(kvmin = 0,05, kVmax = 0,4) спеціально підібрані 
до вимог невеликих об’ємних розходів.


Регулювальний клапан KEMPER ETA-THERM 
випускається у двох версіях. Установка 
можлива в зоні індивідуального відключення 
санвузлів у вигляді регульованого клапана 
прихованого монтажу, або довільний монтаж 
регулювального клапана.

Тип 130 0G

Переваги з першого погляду 

// Мультифункціональний запірний та регулючий вентиль

// Попереднє налаштування для вентилів прихованого 

    монтажу

// Стійкий до корозії рушничний метал

// Відсутність «мертвих» застійних зон

// Інтегрована функція очищення
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Einbausituation 
frei installiert

Einbausituation 
Unterputz

ETA-THERM Stockwerks-Regulierventil

PWH-CPWH

abgehängter Deckenbereich

ETA-THERM Stockwerks-Regulierventil

PWH-CPWH
abgehängter Deckenbereich

mit Außengewinde 
Figur 130 0G

mit Muffenanschluss 
Figur 131 00

mit Muffenanschluss 
Figur 540 02

mit Pressanschluss mapress 
Figur 542 02

Figur Artikelbezeichnung

130 0G
ETA-THERM, Regelbereich 56 °C - 58 °C, 
Aufputz-Variante, Außengewinde, DN 15

131 00
ETA-THERM, Regelbereich 56 °C - 58 °C, 
Aufputz-Variante, Innengewinde, DN 15

134 0G
ETA-THERM, Regelbereich 62 °C - 64 °C, 
Aufputz-Variante, Außengewinde, DN 15

136 00
ETA-THERM, Regelbereich 62 °C - 64 °C, 
Aufputz-Variante, Innengewinde, DN 15

Figur Artikelbezeichnung

544 02
UP-ETA-THERM, Regelbereich 56 °C - 58 °C, 
Unterputz-Variante, Pressanschluss SANPRESS/
PROFIPRESS, DN 15

540 02
UP-ETA-THERM, Regelbereich 56 °C - 58 °C, 
Unterputz-Variante, Innengewinde, DN 15

542 02
UP-ETA-THERM, Regelbereich 56 °C - 58 °C, 
Unterputz-Variante, Pressanschluss MAPRESS, DN 15

540 62
UP-ETA-THERM, Regelbereich 62 °C - 64 °C, 
Unterputz-Variante, Innengewinde, DN 15

з зовнішньою різьбою

Тип 130 0G

Тип Опис артикулу

ETA-THERM, діапазон регулювання 56 - 58°C, 

зовнішній монтаж, зовнішня різьба, DN 15

Монтажна ситуація: 
довільний монтаж

Монтажна ситуація: 
прихований монтаж

з внутрішньою різьбою

Тип 131 00

з внутрішньою різьбою

Тип 540 02

з прес-підключенням mapress

Тип 542 02

Опис артикулуТип

ETA-THERM, діапазон регулювання 56 - 58°C, 

зовнішній монтаж, внутрішня різьба, DN 15

ETA-THERM, діапазон регулювання 62 - 64°C, 

зовнішній монтаж, зовнішня різьба, DN 15

ETA-THERM, діапазон регулювання 62 - 64°C, 

зовнішній монтаж, внутрішня різьба, DN 15

UP-ETA-THERM, діапазон регулювання 56 - 58°C, 
прихований монтаж, прес-підключення 
SANPRESS / PROFIPRESS, DN 15

UP-ETA-THERM, діапазон регулювання 56 - 58°C, 
прихований монтаж, внутрішня різьба, DN 15

UP-ETA-THERM, діапазон регулювання 56 - 58°C, 
прихований монтаж, прес MAPRESS, DN 15

UP-ETA-THERM, діапазон регулювання 62 - 64°C, 
прихований монтаж, внутрішня різьба, DN 15
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In Zirkulationskreisen darf lediglich das erste 
Regulierventil thermostatisch gesteuert sein. Für 
Anlagen mit mehreren hydraulischen Ebenen 
werden daher zusätzlich statische Regulierven-
tile benötigt (siehe Strangschema auf Seite 5)!

KEMPER MULTI-FIX-PLUS Zirkulations-Regulier-
ventile ermöglichen die manuelle Einstellung 
feiner Volumenströme auf Basis definierter 
Armatureneinstellwerte.

Figur 150 6G

Vorteile auf einen Blick

// Wartungsabsperrung ohne Veränderung 
 der Drosselvoreinstellung
// komplett aus Rotguss, beständig gegen 
 aggressives Wasser
// totraumfrei
// DIN-/DVGW- und Schallschutzzulassung
// KTW-Zulassung für mediumberührte 
 Kunststoffteile
// optional ausrüstbar mit Temperaturfühler,
 Probenahmeventil und Entleerungsventil

MULTI-FIX-PLUS 
Zirkulations-Regulierventil
Die manuelle, statische Ergänzung

03

Figur 151 06

MULTI-FIX-PLUS

Циркуляційний балансувальний клапан
Ручне, статичне регулювання

У циркуляційних схемах з термостатичним 
регулюванням лише перший регулюючий 
клапан може мати регулювання по 
температурі . Отже , для систем з 
декількома гідравлічними рівнями 
необхідні статичні регулюючі клапани (див. 
Схему на сторінці 5).


Балансувальні циркуляційні статичні 
клапани KEMPER MULTI-FIX-PLUS 
дозволяють зд і й снювати ручне 
налаштування точних об'ємних потоків на 
основі встановлених клапаном значень 
регулювання.

Тип 150 6G

Переваги з першого погляду 

// Відключення для обслуговування без зміни попереднього 

   налаштування дроселя

// Попереднє налаштування для вентилів прихованого 

    монтажу

// Стійкий до корозії рушничний метал

// Відсутність «мертвих» застійних зон

// Додатково може бути оснащений датчиком температури,

   клапаном для відбору проб і зливним краном

// Відповідність DIN / DVGW та сертифікація KTW для

    змочених пластикових деталей


Тип 151 0G
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Werden für die Einregulierung statische Zirkulations-Regulierven-
tile verwendet, erfolgt zunächst eine Ventildimensionierung über 
den kv-Wert bzw. über die geforderten Ventildaten (erforderlicher 
Zirkulationsvolumenstrom und erforderliche Druckdifferenz über 
dem Ventil für den jeweiligen Strang). Anhand dieser Daten kann 
dann der erforderliche Armatureneinstellwert aus dem jeweiligen 
Ventil-Drosseldiagramm ermittelt werden.

Figur Artikelbezeichnung

150 6G
MULTI-FIX-PLUS, mit Thermometer und 
Entleerstopfen, Außengewinde, DN 15 - 50

151 06
MULTI-FIX-PLUS, mit Thermometer und 
Entleerstopfen, Innengewinde, DN 15 - 50

Wirkungsvolles Hilfsmittel zur Einre-
gulierung von Zirkulationssystemen: 
KEMPER CONTROL-PLUS. Details 
zur eindeutigen Ermittlung von Vo-
lumenströmen und Dokumentation 
von Betriebszuständen finden Sie im 
Prospekt KEMPER CONTROL-PLUS!

MULTI-FIX-PLUS (Beispiel)

Ефективний інструмент для 
регулювання циркуляційних 
систем: KEMPER CONTROL-
PLUS. Детальну інформацію 
про чітке визначення об'ємних 
потоків та робочу документацію 
ви можете знайти в брошурі 
KEMPER CONTROL-PLUS!

Якщо для регулювання використовуються статичні 
регулюючі циркуляційні клапани, спочатку підбирають 
модель вентиля за допомогою значення kv або необхідних 
інших даних клапана (необхідний об'ємний потік циркуляції 
та необхідна різниця тиску через клапан для відповідної 
лінії). Виходячи з цих даних, необхідне значення 
налаштування клапана може бути визначене відповідно до 
діаграми дросельної заслінки клапана.


Тип Опис артикулу

NULTI-FIX-PLUS, з термометром та зливною 
глушкою, зовнішня різьба, DN 15 - 50

NULTI-FIX-PLUS, з термометром та зливною 
глушкою, внутрішня різьба, DN 15 - 50

NULTI-FIX-PLUS (Приклад)

Об’ємний розхід (л/год)

Рі
зн

иц
я 
ти

ск
у 

(П
а)

Цифри налаштування
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Gebr. Kemper GmbH + Co. KG
Harkortstraße 5  /  D-57462 Olpe
www.kemper-olpe.de

Tel. +49 2761 891-0
Fax +49 2761 891-175
info@kemper-olpe.de

ТОВ «САХАРА» офіційний представник Kemper GmbH + Co в Україні 
м. Київ 04080 ｜ вул. Новокостянтинівська, 1-В ｜ тел.: +38 044 425 06 39  ｜ 
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