
 איזון וויסות מערכות מים  
 בצנרת מיזוג אוויר ואינסטלציה

 מ"רדיון חברה להנדסה בע



 יכולת ספיקה קבועה ללא מפעיל חשמלי*
יכולת שינוי ספיקה עם מפעיל חשמלי ללא  *

 (רגש טמפרטורה)דרישת בקרה 
 





 אופייני ברזי פיקוד

 אופיין לוגריתמי אופיין ליניארי

 קיזוז אופיין מערכת על ידי ברז הפיקוד



 אופייני עבודה ועומס

Load % 



 דור חדש של ברזי פיקוד מים  
   PIBCV )) ברזי ויסות מים דינאמיים 

                                                         AB-QMמדגם  DANFOSS של חברת 
   לשלוטנועדו לעזור לנו 

 באופיין מערכת המים 
 100%של  (AUTHORITY)להשגת 

 .שמירה על ספיקה קבועה ללא תלות במפלי לחץ•
 .יכולת וויסות ספיקה ללא השפעת מפלי לחץ•
 .חיסכון בחישובים הנדסיים בעת בחירת ברז הפיקוד, אפשור גמישות תכנון•



שמירה על הפרש לחץ קבוע  
 במעבר המים הפנימי



אפשרות התאמת אופיין 
 העבודה בהתאם למערכת



שימוש בברזי ויסות מים דינאמיים  
AB-QM   עם מפעיל חשמלי

 פרופורציונאלי

 
 

 אנרגטי אפשרות לחיסכון

מערכת צנרת מים מומלצת  
  בספיקה משתנה



מערכת צנרת מים מסורתית  
 בספיקה קבועה

 אפשרות מוגבלת  לחיסכון אנרגטי



מערכת צנרת מים מומלצת  
 לחדר מכונות במעגל ראשוני

 ספיקת מים משתנה•
לשמירת   ילר'צאפשרות ויסות ספיקת מים לכל •

 הפרש טמפרטורה מומלץ במחליף החום
 אפשרות לחיסכון אנרגטי•



 אפשרות מוגבלת לחיסכון אנרגטי•
 
ברזי וויסות מים ידניים סטנדרטיים אינם  •

 מתאימים למפלי לחץ משתנים



 אפשרות מוגבלת לחיסכון אנרגטי•



 סינדרום הפרש טמפרטורה נמוך
 

 ניתוח מערכות צנרת מים

 הפרשי לחץ בתלות במיקום הצרכן



 סינדרום הפרש טמפרטורה נמוך
 

 ניתוח מערכות צנרת מים

 הגדלת הפרשי לחץ בתלות צרכנים לא פעילים ומיקומם



 תופעת חוסר ספיקת מים

 ניתוח מערכות צנרת מים



 אופיין מעבר חום ביחידת מפוח נחשון

 ניתוח מערכות צנרת מים

 על ידי הקטנת הפרש טמפרטורת מים חוזרים ילרים'בצעודפי מים פוגעים ביכולת העברת החום 



 אופייני פעולה שונים בעקומת עבודת משאבה



 אופייני פעולה שונים 
 בעקומת עבודת משאבה

 מפל הלחץ במחליפי החום

 מפל הלחץ בצנרת ובאביזריה



 השוואת אנרגיה חשמלית המושקעת במשאבת הסחרור

השוואה בין בקרת ברז    
משתנה  , זרימה קבועה

 .סטטית ומשתנה דינאמית



 :ניתוח פעולה של מבנים דומים 

 .קומות 15בניין משרדים  של 

 .יחי מפוח נחשון 941

 .ש"מקל 215ספיקת מים נדרשת 

 (.מטר 25) 250Kpaעומד מים 

 .קוואט 20.1הספק נדרש למשאבה 

 .15%משאבה בספיקה קבועה  עם מקדם ביטחון של 

  15%משאבה בספיקה משתנה עם מקדם בטחון  של 
 .אופיין לחץ קבוע

 .משאבה בספיקה משתנה עם אופיין לחץ משתנה 

 

 המושקעת במשאבת הסחרורהשוואת אנרגיה חשמלית 

 התנהלות העומס במבנה



 המושקעת במשאבת הסחרורהשוואת אנרגיה חשמלית 



 השוואת אנרגיה חשמלית המושקעת במשאבת הסחרור

Application 1 

Application 2 

Application 3 

9555,84 

6963,67 

3738,86 



 לניתוח מערכות צנרת מים דנפוסשירות 

 מדנפוסזה מה שנקבל 



 לניתוח מערכות צנרת מים דנפוסשירות 



 אופטימיזציה מקסימאלית

 שיקולים במיקום רגשי הלחץ עבור משנה תדר המשאבה



 אופטימיזציה מקסימאלית

 שיקולים במיקום רגשי הלחץ עבור משנה תדר המשאבה



 בדרך להצלחה
The most efficient solution for  HVAC system is to offer proportional pump characteristic 
what required drivers (VLT)  and proper control valves like PIBCV  (ABQM).  
Additionally complementary solution required :   
pressure transmitters, flow meters.  Heat exchangers.      

 
Exchanger 

Hydronics 

Drives 

Industrial Automation 

Danfoss Combination 

 שירותי  
 יעוץ הנדסי

ציוד מלא  
 למערכות מים



חיסכון בעלויות  
 התקנה ותפעול

מנגנון פעולה עם דיאפרגמה  
גדולה הרגישה לשינויים קטנים  

 בהפרשי לחצים

שליטה בספיקה  
 וביכולת הוויסות

 AB-QMיתרונות שימוש בברז 

 לסיכום 



Danfoss MTCV 



 מערכת מים לצריכה 

 

 ברז ערבוב מים קרים •
 עם מים חמים לצריכה 
 
 
 
 

 אם אין מים קרים הברז לא  –למניעת כוויה
 מעביר מים בכלל

ניתן לכוון טמפרטורת יציאת מים רצויה 



שימוש בברזי ויסות מים  
 חמים לצריכה

Danfoss MTCV 

שמירת טמפרטורת רצויה בענף ראשי מאפשר 
חיטוי תרמי כנגד זיהומים בצנרת מים   מאפשר 
 לגיונלהחמים כגון     



שימוש בברזי ערבוב מים חמים עם  
 Danfoss TVMמים קרים לצריכה 

שימוש בברזי וויסות מים חמים לצריכה  
DANFOSS MTCV   

לשמירת טמפרטורה רצויה בענף הראשי 
לחיטוי תרמי כנגד זיהומים בצנרת מים חמים 
חיבור לבקרה מאפשר 



שליטה בספיקה  
 וביכולת הוויסות

 MTCVיתרונות שימוש בברז  

 לסיכום 

 הקטנת נזקי צנרת

 מניעת כוויות  

חיסכון בעלויות  
 התקנה ותפעול

 מניעת זיהומים  
 (לגיונלה)

02 

01 

03 

04 

05 
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 מנגנון פעולה  
 מכני אוטומטי

שליטה בספיקה  
 וביכולת הויסות




