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Blandeventiler er konstrueret til at variere blandingsforholdet, så det tilpasses belastningen i anlægget. 
Blandeventiler vælges ud fra vandmængden ved maksimal belastning og trykforholdene i rørsystemet.
Det forekommer ofte, at regulerings-ventilens dimension skal være mindre end rørdimensionen, for at kunne 
klare opgaven ved lav belastning.
Blandeventiler leveres som 3-vejs regulerings-kugleventiler og 3-vejs sæde-reguleringsventiler.

3-vejs regulerings-kugleventiler DN 10 til DN 50
Ventilerne kan leveres med indvendig eller udvendig 
gevind.

Check drift-data:
Medie: Vand og glykolholdigt vand (op til 50%).
Temperatur, vand: +5°C - +110°C.
Differenstryk: Max 350 KPa (3,5 bar) - kan dog være 
begrænset af motor.

3-vejs sædeventiler DN 15 til DN 100
Ventilerne kan leveres med udvendig gevind op til 
DN 50 eller med flanger op til DN 150.

Check drift-data:
Medie: Vand og glykolholdigt vand (op til 50%).
Temperatur, vand: +5°C - +120°C.
Differenstryk: Max 400 KPa (4 bar) - kan dog være 
begrænset af motor.

Spindel trukket ud:  A → AB = 0%.
   B → AB = 100%.

Spindel skubbet ind: A → AB = 100%.
    B → AB = 0%.  
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Rørkoblinger (eksempler)
Blandeventiler skal monteres i rørsystemets blandepunkt, således at blandeventilen har 2 indgange (A og 
B) og en fælles udgang (AB).

Fordelerkreds

Blandekreds
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Beskrivelse.
Fordelerkredsen er en mængderegulering.
Blandeventilen sikrer, at vandmængden til fladen 
varierer afhængig af belastningen.

Bemærk!
Fordelerkredsen bør aldrig anvendes til forvarme-
flader på grund af frostrisiko.
Fordelerkredsen kan ikke anvendes med fjernvarme-
forsyning som primærkreds.

Udlægning af kvs-værdi.

Vandmængden Q:

Trykfaldet Δpv100: Δpv100 > Δpmv [kPa]

Beskrivelse.
Blandekredsen er en temperaturregulering.
Blandeventilen sikrer, at temperaturen på fremløb-
svandet til fladen varierer afhængig af belastningen.

Bemærk!
Drøvlekredsen bør anvendes i forbindelse med tryk-
styret hovedpumpe.

Udlægning af kvs-værdi.

Vandmængden Q:

Trykfaldet Δpv100: Δpv100 ≥ Δpmv [kPa]

       0,86 x fladens kW ydelseQ= ―――――――――――― [m3 i timen]                                                                           (tind – tud) 

       0,86 x fladens kW ydelseQ= ―――――――――――― [m3 i timen]                                                                           (tind – t3) 
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Indsprøjtningskreds
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Beskrivelse.
Indsprøjtningskreds med blandeventil er en tempera-
turregulering.
Blandeventilen sikrer, at temperaturen på fremløb-
svandet til fladen varierer afhængig af belastningen.

Bemærk!
Indsprøjtningskreds med blandeventil kan ikke anv-
endes med fjernvarmeforsyning som primærkreds.

Udlægning af kvs-værdi.

Vandmængden Q:

Trykfaldet Δpv100: Δpv100 ≥ Δpmv1 + Δpmv2 [kPa]

       0,86 x fladens kW ydelseQ= ―――――――――――― [m3 i timen]                                                                           (tind – t3) 

Kvs-værdi:
Brug vandmængden og trykfaldet til bestemmelse af kvs-værdien. Hvis kv-behovet ligger midt mellem to kvs-
værdier, så vælg højeste kvs-værdi.

Hjælpemidler. 
Belimo ventilvælger (lineal med skyder). Kan rekvireres på info@belimo.dk eller telefon 86 52 44 00.

Belimo beregningsprogram SelectPro. Kan downloades fra www.belimo.dk


