SRU-3 / SRH-3 / SRL-3

För system med tillgängligt drivtryck

HUVUDSAKLIGA ANVÄNDNINGSOMRÅDEN: Ventilation - kyla och värme, radiatorer och golvvärme.

FUNKTIONSÖVERSIKT
KONSTANT FLÖDE I PRIMÄRKRETSEN
Flödet i sekundärkretsen kan vara lika eller större
än i primärkretsen. Styrventilen är placerad i
primärsidans retur. Huvudpump erfordras.

ANSLUTNINGSUTFÖRANDEN - EXEMPEL
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Värme, Kyla

Shuntgrupper i samtliga utföranden kan fås med anslutningar i andra riktningar. Vid behov levereras
shuntgrupperna med en extra backventil för att förhindra eventuell egencirkulation.
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SRU-3 / SRH-3 / SRL-3
TEKNISKA DATA

Samtliga mått är exklusive ställdon, pumpar och
armaturer. För golvstativ tillkommer 300 mm från
golv till underkant på isolerskåp med undantag för
följande fall då 600 mm tillkommer; SRH med
lodrät prim/sek, SRL med prim nedåt och
samtliga mini-M utföranden.
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Formel: ∆p = 100 x

3,6 x q
kv

∆p - tryckfall i kPa
q - flöde i liter/sek
kv - kvs för styrventil i m³/h
Styrventilens tryckfall läggs till tryckfallet i
primärkretsen.

Viktuppgifterna är ungefärliga och anges exklusive
pump.

DIMENSIONERING
Dimensionering görs med fördel med PREMAs beräkningsprogram som nås via http://www.prema.se.
Önskas andra utföranden eller dimensioneringssupport kontaktas något av PREMAs kontor.

INSKRIVNINGSEXEMPEL
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Förtillverkade shuntgrupper
Förtillverkad shuntgrupp typ PREMABLOCK® enligt PREMA standard med brandsäkert
skåp. Skåpet skall vara enkelt delbart med 4 st bygellås.
Shuntgruppen skall vara vändbar med termometermuffar på båda sidorna. Termometrar ska
vara monterade i vätskeberörda dykrör av mässing. Shuntgrupper för kyla ska ha dropplåt av
rostfritt stål monterat under pumpen.
Shuntgruppen skall levereras komplett med:
Golvstativ
Styrventil av fabrikat………………………………………………………..……(ställdon ingår i SÖE)
Pump med våt/torr motor av fabrikat…………………………………………………………………...
Shuntgruppens temperatur primärt (ºC)………….…........sekundärt (ºC)…………….….……..
Tillgängligt drivtryck i anslutet primärsystem (kPa)…………….…………………….……………….
Tryckfall i anslutet sekundärsystem (kPa)…………….…………………………………...……………….
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* Dessa mått kan avvika betydligt från de angivna
beroende på val av armatur. Levereras i allmänhet
exklusive isolerskåp.

