TA-FUSION-P
– Rosca NPT

Válvulas de balanceamento & controle
combinadas
Independentes de pressão, com características de
EQM independentes

IMI TA / Válvulas de controle / TA-FUSION-P – Rosca NPT

TA-FUSION-P
– Rosca NPT

Estas inovadoras válvulas de balanceamento e controle combinadas
independentes de pressão para sistemas de aquecimento e
refrigeração combinam as principais funções hidrônicas de
balanceamento e controle em uma única válvula. A vazão máx.
ajustável e as características EQM inerentes e independentes
permitem o dimensionamento correto da válvula e uma excelente
controlabilidade do sistema. Os pontos de medição permitem obter
precisamente vazão, pressão diferencial, temperatura e pressão
diferencial disponível.

Principais características
>> Vazão máx. ajustável

A tecnologia ajustável de Kvs permite
o ajuste para a vazão de projeto.

>> Característica de EQM inerente e

>> Pontos de medição autovedantes

Medição simples e precisa para
balanceamento, solução de problemas
e medição de energia.

independente
Adequada característica EQM e alta
autoridade da válvula em todos os
ajustes.

Características Técnicas
Aplicações:
Instalações de climatização e
aquecimento
Funções:
Controle (EQM)
Regulagem da pressão diferencial
Pré-ajuste (vazão máx.)
Medição (ΔH, T, q)
Bloqueio (para isolamento durante
manutenção do sistema)
Flushing (do sistema)
Dimensões:
DN 32-50
(DN 65-150: Veja TA-Modulator)
Classe de pressão:
PN 16
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Pressão diferencial (ΔpV):
Máx. pressão diferencial (ΔpVmax):
800 kPa = 8 bar
Mín. pressão diferencial (ΔpVmin):
15 kPa = 0,15 bar
(Válida para a posição 10, totalmente
aberta. Outras posições requererão
menor pressão diferencial, verifique com
o software HySelect).
ΔpVmáx = A pressão diferencial máxima
permitida sobre a válvula, para cumprir
todas as performances indicadas.
ΔpVmin = A perda de pressão mínima
recomendada sobre a válvula, para
controle de pressão diferencial
adequado.

Curso:
20 mm

Faixa de vazão recomendada:
A vazão (qmax) pode ser ajustada dentro
da faixa [m3/h]:
DN 32: 0,88 - 4,21
DN 40: 1,01 - 6,19
DN 50: 2,71 - 11,1
qmax = m3/h em cada posição de ajuste e
o disco da válvula totalmente aberto.

Fluidos:
Água ou fluidos neutros, misturas
aquosas de glicol.
(Para outros fluidos, entre em contato
com a IMI Hydronic Engineering)

Rangeabilidade:
>100 (para todas os ajustes
recomendados)
Taxa de vazamento:
Vedação justa
Característica:
EQM independente.
Temperatura:
Máx. temperatura de trabalho: 120°C
Mín. temperatura de trabalho: -20°C

Materiais:
Corpo da válvula: AMETAL®
Plug da válvula: AMETAL®
Vedação do assento: EPDM/Aço
inoxidável
Vedação do eixo: Juntas em EPDM
Anéis: EPDM
Partes móveis internas: AMETAL®/PPS/
PTFE
Inserte Δp: Aço inoxidável/PPS
Membrana: HNBR
Molas: Aço Inoxidável
Eixo: Aço Inoxidável

Tratamento de superfície:
Não tratado
Marcação:
TAH, IMI, DN, PN, DR, número de série e
seta de direção de fluxo.

Atuadores:
TA-Slider 750
TA-MC100 FSE/FSR (função à prova de
falha)
Para mais detalhes sobre atuadores,
consulte catálogo técnico separado.

Conexão:
Roscas NPT da tubulação de acordo
com ANSI/ASME B1.20.1-1983. Rosca
completa de acordo com ANSI B16.151985.

AMETAL® é uma liga resistente à
dezincificação, desenvolvida pela
IMI Hydronic Engineering.

Característica da válvula
Característica nominal da válvula para todas as configurações recomendadas.
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*) Ajuste (%) da válvula totalmente aberta.
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Fatores de correção
Os cálculos de vazão são válidos para água (+20 °C). Para outros líquidos com viscosidade aproximada à da água
(≤ 20 cSt = 3 °E = 100 SU), é necessário apenas compensar para a densidade específica. No entanto, em baixas temperaturas,
a viscosidade aumenta e pode ocorrer vazão laminar nas válvulas. Isto provoca um desvio de vazão que aumenta em válvulas
pequenas, ajustes baixos e pressões diferenciais também baixas. Correções para este desvio podem ser feitas com o software
HySelect ou diretamente com instrumentos de balanceamento da IMI Hydronic Engineering.

Ruído
Para evitar ruído na instalação as vazões devem ser corretamente balanceadas e água desaerada.

Dimensionamento
Exemplo
A vazão é de 5 m3/h, a ΔpV disponível é de 20 kPa e o sinal de controle (sinal de entrada) é 0-10 VDC, tensão de alimentação
24 VAC.
1. Vá para o diagrama de dimensionamento.
2. Desenhe uma linha horizontal de 5 m3/h, que vai cruzar as barras de ajuste, para as válvulas que são possíveis de usar. Neste
caso, a configuração DN 40 é 8,5 e a configuração DN 50 é 4,1.
3. Verifique que ΔpV está dentro da faixa de funcionamento (entre a ΔpV mín. e a máx. permitida). Mín. ΔpV válido para a
configuração 10, outras configurações requerem ΔpV levemente mais baixa, o que pode ser verificado com o software HySelect.
4. Escolha a menor opção (com alguma margem de segurança). Neste caso, DN 40 é preferível. Vejo “Itens – Válvulas”.
5. Vá para “Seleção do atuador” para selecionar o atuador. Neste caso TA-Slider 750, o código do item é 322226-10110.
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DN 32

40

50
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125

Pressão diferencial
ΔpV [kPa]
Min.
15

Max.
800

Valores qmax
Posição
DN 32
DN 40
DN 50

1
880
1 010
2 710

2
1 030
1 240
3 320

3
1 210
1 560
4 050

4
1 440
1 990
4 900

5
1 730
2 460
5 890

6
2 180
3 040
6 910

7
2 590
3 790
7 850

8
3 170
4 610
8 910

9
3 730
5 410
10 200

10
4 210
6 190
11 100

qmax = l/h em cada posição de ajuste e o disco da válvula totalmente aberto.

Seleção do atuador

Sinal de entrada

Sinal de saída
Tensão de alimentação

À prova de falha
Para válvula

0(2)-10 VDC
0(4)-20 mA
3-pontos
0(2)-10 VDC
0(4)-20 mA
24 VAC
24 VDC
100-240 VAC
230 VAC
Extende (fecha)
Retrai (abre)

TA-Slider 750

TA-MC100 FSE

TA-MC100 FSR

√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√
√
√
√
√

√
√

√

√
√
√

DN 32-50

√
DN 32-50

DN 32-50

Código do produto “Itens – Atuadores”.
Para mais detalhes e outros modelos de atuadores, consulte catálogo técnico separado ou entre em contato com a IMI Hydronic
Engineering.

Queda de pressão máxima recomendada (ΔpV) para a
combinação de válvula e atuador
A queda de pressão máxima recomendada sobre a combinação
de válvula e atuador para close off (ΔpVclose) e cumprimento de
todas as performances indicadas (ΔpVmax).
ΔpVclose = A pressão diferencial máxima que a válvula pode
fechar a partir da posição aberta, com uma força específica
(atuador) sem exceder a taxa de passagem definida em norma.
ΔpVmáx = A pressão diferencial máxima permitida sobre a
válvula, para cumprir todas as performances indicadas.

DN

32
40
50

TA-Slider 750
TA-MC100FSE/FSR
[kPa]
800
800
800
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Instalação
Exemplo de aplicação
Circuito direto de 2 vias

Instalação do atuador
Aprox. 140 mm de espaço livre são necessários acima do
atuador.
>140

>140

TA-FUSION-P

Classe de proteção
IP54
Observação: Leia atentamente as instruções de instalação do
atuador.

Circuito de injeção

TA-Slider 750

TA-FUSION-P

Conexões normais da tubulação
Deve ser evitada a montagem de bombas, cotovelos e outras
singularidades muito próximas à entrada da válvula.
Recomendação de instalação para manter a precisão da
medição, devido a distorções do perfil desenvolvido do fluxo
turbulento.

2D

Sentido do fluxo
DN 32-50

6

5D

2D

10D

TA-MC100FSE/FSR

Procedimentos – DN 32-50
Ajuste

Purga

1. Abra totalmente a válvula com o volante.
2. Pressione o volante para baixo e gire-o até o valor desejado,
por exemplo, 5,3.

1. Para purgar a câmara da membrana, abra o parafuso de
purga superior. ATENÇÃO! Abertura máx. de 2 voltas.

Bloqueio

1. Gire o volante para “Closed” (Fechado).
Gire o volante para “Open” (Aberto) ao reabrir a válvula.

Medição da vazão
Conecte o instrumento de balanceamento da IMI Hydronic
Engineering nos pontos de medição. Insira o tipo, tamanho e
ajuste da válvula. A vazão real é exibida.
Medição do ΔH
Feche a válvula de acordo com “Bloqueio”, desative a parte Δp
de acordo com “Flushing”.
Conecte o instrumento de balanceamento da IMI Hydronic
Engineering nos pontos de medição.
Importante! A válvula deve ser totalmente reaberta e a peça
Δp ativada após a conclusão da medição.

Flushing do sistema
∆H

∆pV

1. Abra totalmente a válvula com o volante.
2. Abra até o ajuste máximo (posição 10).
3. Desative a parte Pd, abra totalmente o eixo de flushing
(sentido anti-horário).

ATENÇÃO!
Certifique que o atuador esteja desengatado do eixo da válvula
durante todas as funções de funcionamento descritas acima,
exceto purga.

Após o flushing, feche o eixo de flushing e retorne a válvula para
a posição anterior.
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Itens – Válvulas
Rosca fêmea
Roscas NPT da tubulação de acordo com ANSI/ASME B1.20.1-1983. Rosca completa de acordo
com ANSI B16.15-1985.

ØD1

DN

(Dimensão)

d

D

D1

L1

H1*

qmax
[m3/h]

Kg

Código Item

PN 16
32
40
50

1 1/4”
1 1/2”
2”

1 1/4 NPT
1 1/2 NPT
2 NPT

130
130
130

128
128
128

273
278
288

186
186
190

4,21
6,19
11,1

7,0
7,1
8,4

22202-002032
22202-002040
22202-002050

H1

ØD
d
L1

→ = Sentido do fluxo

Itens – Atuadores
TA-Slider 750, TA-MC100FSE/FSR
(Disponível como como conjunto com a TA-FUSION)
Para mais detalhes e outros modelos de atuadores, consulte catálogo técnico separado ou entre em
contato com a IMI Hydronic Engineering.
Tipo

Tensão de alimentação

Válvula DN

Código Item

TA-Slider 750
TA-Slider 750

24 VAC/VDC
100-240 VAC

32-50
32-50

322226-10110
322226-40110

TA-MC100FSE
TA-MC100FSE
TA-MC100FSR
TA-MC100FSR

24 VAC
230 VAC
24 VAC
230 VAC

32-50
32-50
32-50
32-50

61-100-101
61-100-102
61-100-201
61-100-202

TA-Slider 750 Plus
A versão Plus tem as seguintes funções adicionais:
- Entrada binária, relés, sinal de saída em mA
- Comunicação BUS (com ou sem entrada binária, relé e sinal de saída em mA)
Para mais detalhes e outros modelos de atuadores, consulte catálogo técnico separado ou entre em
contato com a IMI Hydronic Engineering.

Adaptadores para atuadores

Para atuadores recomendados
TA-Slider 750
TA-MC100FSE/FSR
Para outros atuadores
Hora MC55, MC100
JC VA1125-GGA-1
JC VA7810-GGA-12
Sauter AVM322
Sauter AVM234, AVN, AVF
Siemens SAX, SQV91

*) Integrado na válvula.
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Válvula DN

Código Item

32-50
32-50

*)
*)

32-50
32-50
32-50
32-50
32-50
32-50

*)
22412-000001
22412-000002
22412-000004
22412-000003
22214-000002

Acessórios
Tomada de medição, extensão 60 mm
Pode ser instalada sem drenar o sistema.
Para todas as dimensões.
AMETAL®/Aço inoxidável/EPDM

d

Extensão para purga de ar
Adequado quando há isolamento.
Aço inoxidável/EPDM/Latão

L

L

Código Item

60

52 179-006

d

D

L

Código Item

M6

12

70

52 759-220

ØD

Isolamento
Consulte as instruções de instalação relacionadas em “Produtos” no site www.imi-hydronic.com ou entre em
contato com a IMI Hydronic Engineering.
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Os produtos, textos, fotografias, gráficos e diagramas contidos nesta publicação poderão ser
alterados pela IMI Hydronic Engineering sem aviso prévio ou justificativa. Para obter informações mais
atualizadas sobre nossos produtos e suas especificações, visite www.imi-hydronic.com.br ou contate
a IMI Hydronic Engineering.
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