
Tryk-uafhængig zoneventil PIQCV.

PIQCV fra Belimo ZoneTight™ produkt-familien, er en trykuafhængig, lineariseret reguleringsventil, som 
permanent forsyner varme- og køleflader med præcis den vandmængde, der er behov for.  

Fordelene er:

•  Ideel komfort i rummet opnås ved at tilføre nøjagtig den vandmængde der er behov for

• Høj energi-effektivitet takket være det lave differenstryk

• Hurtig og pålidelig ventilvalg gør planlægningen lettere

• Automatisk og permanent hydraulisk balance sparer tid

• Kompakt design sikrer fleksibel installation

I installationer med begrænset plads er den helt tætte Belimo ZoneTight™ ventil den ideelle 
løsning for energi-besparelser og zone regulering.



Tryk-uafhængig zoneventil PIQCV.  
Kompakt, fleksibel og effektiv.

5-års garanti Findes på  
hele kloden

Komplet 
produkt-
sortiment

Testet kvalitet Kort 
leveringstid

Omfattende 
support

Anvendelse

• Fancoils

• Zone luft varme-/køleflade

• Kølelofter og kølestråler

Verificering og pumpe-optimering

• Version med trykudtag på ventilen til differenstryk-måling

• Korrekt vandmængde er garanteret indenfor differenstryk-området (16...350 kPa)

• Pumpe-kapaciteten kan reduceres til det punkt, hvor differenstrykket lige præcist er stort 

nok

Tryk-uafhængig flowregulering

• Korrekt vandmængde ved skiftende differenstryk og delbelastning

• Ingen manuel justering af systemets tryk-balance

• Den valgte V
· 
max værdi indstilles med clips på motoren

Praktisk, energibesparende motor

• Kompakt motor til at klikke på (installations-dimensioner uden ventil: L/W/H 104 x 46 x 54 

mm)

• On-off og 3-punkt (AC/DC 24  V og AC 230  V)

• Modulerende motor (2...10  V, AC/DC 24  V)

• Kan også leveres i «MP-Bus® light» version og med SuperCap sikkerhedsfunktion
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Type Nominel 
længde DN

V
.
nom Justerbart maximum flow  

V
.
max [m3/h]

Måleudtag

l/s l/h

C215QP-B 15 0,06 210 0,019 … 0,21 nej

C215QPT-B 15 0,06 210 0,019 … 0,21 ja

C215QP-D 15 0,12 420 0,044 … 0,42 nej

C215QPT-D 15 0,12 420 0,044 … 0,42 ja

C220QP-F1) 20 0,25 910 0,115 … 0,91 nej

C220QPT-F1) 20 0,25 910 0,115 … 0,91 ja

System tryk (ps) 1600 kPa, medie-temperatur 2°C…90°C 1)  DN 20 kan leveres i 3. kvartal 2015

Flow

Differenstryk

Tid
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