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Опис і область 

застосування

Клапани ASV-PV DN 50-100 використовують 
для забезпечення автоматичного балансуван-
ня систем опалення та охолодження зі змінним 
гідравлічним режимом. Автоматичне балан-
сування системи – це підтримання постійного 
перепаду тиску при зміні навантаження (і, від-
повідно, витрати) від 0 до 100 %. 
Під час використання клапанів серії ASV відсут-
ня необхідність проводити складну, трудоміст-
ку і тривалу гідравлічну наладку перед введен-
ням системи в експлуатацію. 
Динамічне балансування системи за будь-яких 
навантажень дозволяє підвищити рівень ком-
форту в обслуговуваних приміщеннях і забез-
печує значну економію енергії.
Клапан ASV-PV встановлюють на зворотному 
трубопроводі. Імпульсну трубку від цього кла-
пана підключають до клапану-партнеру, вста-
новленому на подавальному трубопроводі. 
У якості партнерів рекомендовано використо-
вувати клапани ASV-BD для типорозміру DN 50 
і клапани MSV-F2 для типорозмірів від DN 65 
до DN 100.

Обмеження витрати 
Застосування регуляторів перепаду тиску ASV 
в комбінації з клапанами з функцією поперед-
ньої настройки пропускної здатності забезпе-
чує обмеження максимальної витрати тепло- 
або холодоносія в теплообмінних приладах 
(радіаторах, калориферах тощо). 
Завдяки обмеженню витрати у всіх теплооб-
мінних приладах, буде усунута перевитрата в 
найближчих споживачах і досягнута необхідна 
витрата у віддалених. Розрахунковий розподіл 
тепло- або холодоносія дозволить також опти-
мізувати роботу циркуляційного насоса.

Спрощення налагодження системи
Гідравлічне балансування системи досягаєть-
ся шляхом обмеження витрати на кожній ре-
гульованій ділянці (стояку або відгалуженні) 

без впливу на інші, що дозволяє зробити на-
лагодження системи за одну операцію. Немає 
необхідності проводити гідравлічне балан-
сування за допомогою спеціальних методик 
з використанням спеціального обладнання. За-
вдяки цьому можна істотно скоротити витрати 
на введення системи в експлуатацію.

Зниження рівня шуму
Автоматичні балансувальні клапани поперед-
жають зростання перепаду тиску на регульо-
ваній ділянці при частковому навантаженні, за-
вдяки чому забезпечуються оптимальні умови 
роботи регулюючих клапанів і виключається 
виникнення шуму при їх роботі.

Поетапне введення в експлуатацію
Завдяки встановленню клапанів серії ASV, 
систему можна розділити на незалежні під-
системи. Це дозволяє поетапно вводити її в екс-
плуатацію як при будівництві нових, так і при 
реконструкції існуючих будівель. При цьому 
немає необхідності проводити гідравлічне ба-
лансування системи при кожній її зміні – воно 
буде здійснюватися автоматично.

Клапан ASV-PV може бути налаштований на 
підтримання постійного перепаду тиску в діа-
пазоні:
- від 5 до 25 кПа;
- від 20 до 40 кПа;
- від 35 до 75 кПа; 
- від 60 до 100 кПа.

Всі клапани серії ASV мають запірну функцію, 
причому для перекриття потоку не вимагаєть-
ся використовувати який-небудь інструмент – 
достатньо повернути запірну рукоятку за го-
динниковою стрілкою до упору.
Клапан ASV-PV DN 50 оснащений дренажним 
краном.

ASV-PV

DN 65-100

ASV-PV

DN 50
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Область застосування

(продовження)

Балансувальні клапани серії ASV гарантують 
високу якість автоматичного регулювання за 
рахунок:
- розвантаження клапанів по тиску;
- мембран, розроблених для клапанів кожного 
типорозміру, що забезпечує однаково високий 
рівень якості регулювання для будь-якого ти-
порозміру;
- пружини настройки, яка має лінійну характе-
ристику, завдяки чому налаштування регулято-
ра на необхідний перепад тиску відбувається 
просто і точно.

Клапан ASV-PV DN 50 виробляють тільки із зов-
нішньою різзю.
Клапани із зовнішньою різзю з’єднують з тру-
бо проводом за допомогою різьбових або при-
варних патрубків, що замовляють окремо.
Клапани ASV DN 65-100 мають фланцеве з’єд-
нання. 

Клапани серії ASV можуть бути оснащені ніпе-
лями для проведення вимірювань. Ніпелі за-
мовляють окремо і встановлюють на клапани 
до запуску системи в експлуатацію.

Вибір клапана-партнера і його підключення залежить від необхідності обмеження витрати на ре-

гульованій ділянці (стояку або відгалуженні). Переважно, у якості клапана-партнера використову-

ють MSV-F2 (можливість застосування клапана ASV-BD DN 50 визначають розрахунком).

- Клапан-партнер поза межами регульованої 
ділянки (Рис. 1).
Таке рішення є рекомендованим.
За наявності клапанів з попередньою настрой-
кою пропускної здатності у тепло об мінних при-
ладів немає необхідності додатково обмежува-
ти сумарну витрату в стояку / відгалуженні. 
В цьому випадку для типорозміру DN 50 в якос-
ті партнера можна застосувати клапан ASV-BD 
DN 50. При цьому слід відкрити подачу імпуль-
су з боку за клапаном. Для типорозмірів від 
DN 65 до DN 100 в якості партнера слід застосо-
вувати клапани MSV-F2. При цьому імпульсна 
трубка повинна бути підключена до отвору у 
фланці після клапана.

- Клапан-партнер всередині регульованої ді-
лянки (Рис. 2)
Таке рішення слід застосовувати у випадку від-
сутності  можливості обмежити витрату у кож-
ного теплообмінного приладу. У такій ситуації 
необхідно обмежити витрату в стояку / відгалу-
женні, для чого клапан-партнер повинен вхо-
дити в регульовану ділянку.
В цьому випадку для типорозміру DN 50 в якос-
ті партнера можна застосувати клапан ASV-BD. 
При цьому слід відкрити подачу імпульсу з боку 
перед клапаном. Для типорозмірів від DN 65 
до DN 100 в якості партнера слід застосовувати 
клапани MSV-F2. При цьому імпульсна трубка 
повинна бути підключена до отвору у фланці 
перед клапаном.

Рис. 2  Настройка ASV-PV = ΔPстояка  + ΔPMSV-F2Рис. 1  Настройка ASV-PV = ΔPстояка
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Область застосування

(продовження)

Клапани серії ASV використовують у вентиляцій-

них установках і калориферах для забезпечення 

гідравлічного балансу шляхом автоматичного 

підтримання постійного перепаду тиску в кож-

ній приладовій вітці або кожному приладі.

Постійний перепад тиску в поєднанні з функ-

цією попередньої настройки пропускної здат-

ності клапана MSV-F2 або ASV-BD дозволяє 

також обмежити витрату.

Автоматичні балансувальні клапани серії ASV 

можуть також мати інше застосування. Наприк-

лад, клапани серії ASV можна використовувати 

для запобігання можливості виникнення шуму 

на клапанах терморегуляторів з автоматич-

ною стабілізацією перепаду тиску теплоносія – 

RA-DV Dynamic Valve™ – при розрахунковому 

пере паді тиску на них більше 0,6 бар, підтри-

муючи постійний перепад тиску в системі опа-

лення кожної секції / зони будівлі.

У будівлях, обладнаних поквартирними тепло-

вими пунктами, клапани серії ASV використо-

вують для забезпечення гідравлічного балан-

сування шляхом регулювання перепаду тиску 

в окремих стояках / зонах.

Підтримання постійного перепаду тиску в 

поєднанні з функцією попередньої настрой-

ки пропускної здатності клапана MSV-F2 або 

ASV-BD дозволяє обмежити витрату, що забез-

печить оптимальний розподіл теплоносія між 

стояками при одночасній роботі системи опа-

лення та системи ГВП.

Рис. 3  Клапани серії ASV з калориферами

Рис. 4  Клапани серії ASV в системі з поквартирними тепловими пунктами
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Підбір клапанів
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Вибір діаметра клапанів ASV-PV при втраті тис-

ку на них 0,1 бар рекомендуємо проводити за 

допомогою номограми (рис. 5).

Після вибору діаметра клапанів ASV-PV не-

обхідно також визначити діаметр клапанів-

партнерів ASV-BD або MSV-F2 за відповідними 

номограмами.

Приклад:

Дано: 

Витрата в трубопроводі – 3000 л/год;

Діаметр трубопроводу – DN 50.

Рішення: 

Від значення 3000 л/год на осі ординат прово-

димо горизонтальну пряму до перетину з най-

ближчим стовпчиком. Цей стовпчик відповідає 

клапану DN 50, який і обирають, як такий, що 

відповідає вимогам.

Взаємозв’язок між типорозмірами клапанів 

і діаметром труби

Якщо швидкість потоку води знаходиться в діа-

пазоні від 0,3 до 0,8 м/с, то типорозмір клапана 

повинен відповідати діаметру трубопроводу. 

Це правило ґрунтується на тому, що в конкрет-

ному вимірюванні пропускна здатність (kv) кла-

панів кожного типорозміру розрахована при 

перепаді  тиску на клапані 10 кПа і швидкості 

потоку теплоносія до 0,8 м/с.

При інших значеннях перепаду тиску на клапа-

ні (ΔPкл > 10 кПа) використовуйте для підбору 

діаметра клапанів ASV-PV номограми на рис. А 

в Додатку А.

Рис. 5  Номограма для вибору діаметра клапанів ASV-PV при перепаді тиску на них Δ Pкл = 10 кПа
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Номенклатура та коди 

для оформлення 

замовлень

Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV в комплекті з імпульсною трубкою (G 1/16
 A) довжи-

ною 2,5 м, дренажним краном (G 3/4
 A) і адаптером 003L8151

Автоматичний балансувальний клапан ASV-PV в комплекті з імпульсною трубкою (G 1/16
 A) довжи-

ною 2,5 м і адаптерами 003Z0691 і 003L8151

Ескіз DN
kvs, 

м3/год
З’єднання Діапазон настройки ΔP, кПа Код №

50 20,0

Зовнішня 

різь 

ISO 228/1

G 2½

5 – 25 003Z0611

20 – 40 003Z0621

35 – 75 003Z0631

60 – 100 003Z0641

Ескіз DN
kvs, 

м3/год
З’єднання Діапазон настройки ΔP, кПа Код №

 65  30,0 

Фланці 

EN 1092-2

20 – 40

 003Z0623 

80 48,0 003Z0624 

100 76,0 003Z0625 

65 30,0 

35 – 75

003Z0633 

80 48,0 003Z0634 

100 76,0 003Z0635 

65 30,0 

60 – 100

003Z0643 

80 48,0 003Z0644 

100 76,0 003Z0645

Клапани-партнери для регулятора перепаду тиску ASV-PV DN 50

Запірно-вимірювальний клапан із попередньою настройкою ASV-BD в комплекті з вимірюваль ними 

ніпелями і дренажним краном 

Клапани-партнери для регуляторів перепаду тиску ASV-PV DN 65-100

Клапан MSV-F2 в комплекті з двома вимірювальними ніпелями, PN16 (Tмакс. = 130 °С)

Ескіз DN
kvs, 

м3/год

Внутрішня 

різь 

ISO 7/1

Код №

50 40,0 Rp 2 003Z4046

Ескіз DN
kvs,

м3/год
Код №

50 53,8 003Z1061 

65 93,4 003Z1062 

80 122,3 003Z1063 

100 200,0 003Z1064 

125 304,4 003Z1065 
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Номенклатура та коди 

для оформлення 

замовлень

(продовження)

Приладдя та запасні частини

Назва Опис/підключення Код №

Імпульсна трубка

1,5 м 003L8152

2,5 м 003Z0690

5,0 м 003L8153

Пластикова імпульсна трубка з роз’ємами 

та адаптерами

Набір для виготовлення 

10 імпульсних трубок
003Z0689

Адаптер для клапанів серії ASV великих 

діаметрів 1) G ¼ – R ¼; G 1⁄16 003Z0691

Ніпель  для  приєднання  імпульсної трубки 

до інших клапанів 2) G 1⁄16 – R ¼ 003L8151

Ніпель для приєднання  імпульсної трубки 

до клапанів інших фірм-виробників
G 1⁄16 – 7⁄16 – 20 UNF -2B 003L8176

Ущільнювальне кільце для імпульсної трубки 3) 2,98 × 1,78 003L8175

Заглушка для отвору під імпульсну трубку 3) G 1⁄16 A 003L8174

1) Рекомендовано використовувати для підключення імпульсної трубки від регулятора ASV-PV до клапану 

MSV-F2 через отвір для вимірювального ніпеля зі збереженням можливості проведення вимірювань.
2) Рекомендовано використовувати для підключення імпульсної трубки від регулятора ASV-PV до клапану 

MSV-F2 через отвір для вимірювального ніпеля.
3) В комплект входять 10 шт.

Приладдя – фітинги

Ескіз Опис Приєднання до труби Приєднання до клапана Код №

Різьбовий патрубок 

(1 шт.)
Rp  2 DN 50 (2 ½'') 003Z0278

Приварний патрубок 

(1 шт.)
DN 50 DN 50 (2 ½'') 003Z0276

Технічні характеристики

1) Максимально допустимий перепад тиску на клапані 250 кПа не повинен бути перевищений при частковому 

навантаженні.

Тип ASV-PV

Номінальний діаметр DN 50 – 100

Максимальний робочий тиск
бар

16 

Випробовувальний тиск 25

Перепад тиску на клапані кПа 10 – 250 2)

Температура робочого середовища °C від -10 до 120

Матеріал деталей, що контактують з водою:

Корпус клапана Чавун GG 25

Конус клапана (ASV-P/PV) Нержавіюча сталь

Мембрана / кільцеве ущільнення EPDM

Пружина Нержавіюча сталь
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Конструкція

1. Запірна рукоятка 

2. Шпиндель настройки 

перепаду тиску

3. Кільцеві ущільнення

4. Пружина настройки

5. Штуцер для підключення 

імпульсної трубки

6. Мембранний блок

7. Регулююча діафрагма

8. Розвантажений по тиску 

конус клапана

9. Корпус клапана

10. Сідло клапана

DN 50 5

Заводська настройка

Діапазон 

настройки ΔР, кПа
кПа

5 – 25 10

20 – 40 30

35 – 75 60

60 – 100 80

n
5 – 25 

(кПа)

20 – 40 

(кПа)

35 – 75 

(кПа)

60 – 100 

(кПа)

0 25 40 75 100

1 24 39 73 98

2 23 38 71 96

3 22 37 69 94

4 21 36 67 92

5 20 35 65 90

6 19 34 63 88

7 18 33 61 86

8 17 32 59 84

9 16 31 57 82

10 15 30 55 80

11 14 29 53 78

12 13 28 51 76

13 12 27 49 74

14 11 26 47 72

15 10 25 45 70

16 9 24 43 68

17 8 23 41 66

18 7 22 39 64

19 6 21 37 62

20 5 20 35 60

Регулятори перепаду тиску ASV-PV розроблені 

для підтримання постійного перепаду тиску, 

на який їх налаштовують в процесі налагод жен-

ня системи. 

Підвищений тиск, що передається по імпульс-

ній трубці від встановленого на подавальному 

трубопроводі клапана, через наскрізний отвір 

(5) впливає на діафрагму (7) зверху, а знижений 

тиск, що передається через канал в конусі кла-

пана (тиск в зворотному трубопроводі), впли-

ває на діафрагму знизу. Різницю цих двох тисків 

врівноважують пружиною настройки регулято-

ра (4). Зусилля пружини настройки, яке докла-

дають до діафрагми, відповідає перепаду тиску, 

що підтримується.

Клапани ASV-PV виробляють з чотирма різними 

діапазонами настройки регульованого перепа-

ду тиску (див. таблиці настройки на рис. 6 і 7).

Регулятор налаштовують на підтримання необ-

хідного перепаду тиску шляхом зміни зусилля 

стиснення пружини настройки (4) поворотом 

шпинделя настройки (2).

Значення регульованого перепаду тиску збіль-

шують поворотом шпинделя настройки за го-

динниковою стрілкою, а зменшують – проти 

годинникової стрілки. 

У разі, коли значення настройки невідомо, 

необхідно повернути шпиндель настройки до 

упору за годинниковою стрілкою. При цьому 

положенні шпинделя клапан буде налаштова-

ний на максимальне для нього значення пере-

паду тиску (залежить від діапазону настройки 

цього клапана). Після цього для отримання ба-

жаного значення настройки необхідно повер-

нути шпиндель настройки потрібну кількість 

разів (n).

Рис. 6  Клапан ASV-PV (DN 50)
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Конструкція

(продовження)

Рис. 11.  Клапан ASV-PV (DN 65 - 100)

1. Запірна рукоятка 

2. Шпиндель настройки 

перепаду тиску

3. Кільцеві ущільнення

4. Ущільнення

5. Пружина настройки 

6. Штуцер для підключення 

імпульсної трубки

7. Мембранний блок

8. Регулююча діафрагма

9. Розвантажений по тиску 

конус клапана

10. Корпус клапана

11. Сідло клапана

12. Заглушка отвору 

для встановлення ніпелів

13. Повітровідвідник

Заводська настройка

Діапазон 

настройки ΔР, кПа
кПа

20 – 40 30

35 – 75 60

60 – 100 80

DN

65 13

80 13

100 13

n
20 – 40 

(кПа)

35 – 75 

(кПа)

60 – 100 

(кПа)

0 40 75 100

1 39 74 99

2 38 73 98

3 37 72 97

4 36 71 96

5 35 70 95

6 34 69 94

7 33 68 93

8 32 67 92

9 31 66 91

10 30 65 90

11 29 64 89

12 28 63 88

13 27 62 87

14 26 61 86

15 25 60 85

16 24 59 84

17 23 58 83

18 22 57 82

19 21 56 81

20 20 55 80

n
20 – 40 

(кПа)

35 – 75 

(кПа)

60 – 100 

(кПа)

21 54 79

22 53 78

23 52 77

24 51 76

25 50 75

26 49 74

27 48 73

28 47 72

29 46 71

30 45 70

31 44 69

32 43 68

33 42 67

34 41 66

35 40 65

36 39 64

37 38 63

38 37 62

39 36 61

40 35 60

Рис. 7  Клапан ASV-PV (DN 65-100)
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Підбір клапанів – 

приклад

н

003L8151 003Z0691

ΔРн = ΔРI + ΔРст + ΔРкл

ΔРкл – втрати тиску в клапані ASV-PV 

ΔPI – втрати тиску в клапані MSV-F2

ΔPо – втрати тиску в стояку, включаючи MSV-F2 

ΔPст – необхідний перепад тиску в стояку 

ΔPн – наявний перепад тиску

Приклад 1

Підбір клапанів на стояку системи з поквартир-

ними тепловими пунктами.

Дано:

Необхідна витрата в стояку G  .............. 6400 л/год

Мінімальний перепад тиску ΔPн  ..................80 кПа

Втрати тиску в стояку за необхідної 

витрати ΔPo  ........................................ 0,5 бар (50 кПа)

Визначити:

- тип клапана;

- типорозмір клапана.

Рішення:

Через те, що необхідний перепад тиску в сто-

яку, включаючи MSV-F2, повинен становити 

50 кПа, вибираємо клапан ASV-PV з діапазоном 

настройки від 0,35 до 0,75 бар.

Втрати тиску на клапані ASV-PV складатимуть:

ΔPкл = ΔPн - ΔPо = 80 - 50 = 30 кПа.

Розрахуємо необхідну пропускну здатність 

клапа на:

kv 
=  G       =   6,4  = 11,7 м3/год.

 √ΔPкл √0,3
 

 

За розрахованим значенням пропускної здат-

ності обираємо регулятор ASV-PV DN 50. Також 

підбір можна виконати за допомогою номогра-

ми (Додаток А, рис. А). За необхідності, можна 

обмежити витрату теплоносія в стояку за допо-

могою клапана MSV-F2.

Рис. 8

Монтаж

Гідравлічне 

випробування

Клапани ASV-PV встановлюють на зворотно-

му трубопроводі. При цьому напрямок руху 

пото ку через клапан має збігатися з напрям-

ком стріл ки на його корпусі. Клапани ASV-BD і 

MSV-F2 встановлюють на подавальному тру-

бопроводі. Напрямок руху потоку – відповідно 

за стрілкою на корпусі клапана.

Регулятори перепаду тиску ASV-PV з’єднують ім-

пульсними трубками з клапанами-партнерами 

ASV-BD / MSV-F2.

Перед встановленням імпульсну трубку необ-

хідно промити.

Додаткові вимоги до встановлення клапанів се-

рії ASV визначаються умовами монтажу.

Максимальний випробувальний тиск для тру-

бопровідних систем з балансувальними клапа-

нами серії ASV становить 25 бар.

Перед гідравлічними випробуваннями системи 

необхідно забезпечити однаковий статичний 

тиск по обидва боки мембран регуляторів пе-

репаду тиску ASV-PV. Для цього між регулято-

рами і клапанами-партнерами повинні бути 

встановлені імпульсні трубки і відкриті запірні 

пристрої, якщо такі на них є.

За невиконання цих вимог мембрани автома-

тичних балансувальних клапанів можуть бути 

пошкоджені.
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Габаритні 

і приєднувальні розміри

ASV-PV DN 50

ASV-PV DN 65-100

DN
Діапазон настройки ΔP L1 L2 L3 H1 H2 D1 D2 b  c 

кПа мм ISO 228/1

50

5 – 25

130 244 234

232

61 55 133 G 2 ½ G ¾ A
20 – 40

35 – 75
273

60 – 100

DN
L1 H1 H2 D1 D2 D3

мм

65 290 385 93 68 205 145

80 310 390 100 68 218 160

100 347 446 112 68 248 180

Рис. 9
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Додаток А – 

Номограми для підбору 

клапанів

G

ΔPv

[л/год] [м3/год]

[м3/год]

Приклад 1

Рис. A – Номограма для підбору клапана ASV-PV DN 50-100


