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Unitate de contorizare cu două căi 
EQUICOMPACT 

Modulele de contorizare sunt grupuri multifuncționale care combină dispozitivele de contorizare și 
supapele de control într-o singură unitate.  EQUICOMPACT este o soluție flexibilă cu amprentă 
redusă pentru managementul încălzirii.    Supapa sa caracteristică cu zonă dublă face ca aceasta 
să fie potrivită pentru aplicații cu pompe cu viteză variabilă: această combinație permite reducerea 
debitelor medii care circulă prin instalație, economisind astfel energie și obținând temperaturi 
reduse de retur, ceea ce este deosebit de convenabil pentru cazanele de condensare și încălzire 
centralizată. 

□ CARACTERISTICI
TEHNICE
Lichid de lucru: apă, amestecuri apă/apă-
glicol Presiunea statică de lucru maximă: 10 
bar 
Temperatura  lichidului: 3   90°C 
Presiune diferențială maximă pe supapa de zonă: 0,5 bari 
Racorduri robineți cu bile: Garnitură plată 3/4” 

□ COMPONENTE PRINCIPALE

□ MATERIALE

Corp: CW617N alamă Linii de apă 
de uz casnic: cupru semi-tare 
Piese de etanșare: peroxid EPDM 
Șabloane de contorizare: PA + 
30% GF Izolație: PP 
Cutii metalice: oțel 
Cutie izolată: PPE 

O unitate de „încălzire” 
(fig. 1) 

1 Robinet cu bilă 
2 Supapă de echilibrare statică 
3 Port senzor temperatură debit contor de 
căldură 4 Supapă de zonă cu două pistoane 
5 Port pentru conectarea capilară a 

regulatorului de presiune diferențială (nu 
este inclus) 
6 Cadru metalic 

7 Sită 500 µ m 
8 Elementul de montare al contorului de 
căldură (3/4” port-la-port 110 mm sau 1” 
port-la-port 130 mm) 

B Linii de apă menajeră (acolo unde există) 

C Carcasă 

C 
A 

B 



 2 / 6 ST I_EQCP_RO 
11/5/2015 

Fig. 1: Detaliile unității de încălzire. 

□ DIMENSIUNI
CB CL IL 

În cutie metalică încastrată 
cu ușă standard 

În cutie metalică încastrată 
cu ușă pregătită pentru tencuire 

În cutie PP 
încastrată 
cu ușă standard 

art. AC 860B art. AC 860L art. AC 860IB 

Variantele prevăzute în cutie metalică includ izolația individuală din polipropilenă pentru unitatea de dozare 
a căldurii, art. AMEQCP. Varianta în carcasă încastrată din polipropilenă nu necesită adăugarea unor 
carcase izolate individuale. 

Coduri 

ART. COD. Supapă unitate de căldură L(căldură-m.) [mm] ACS AFS AMEQCP 01 Suporți Robinet cu bilă AC 860B AC 860L AC 860IB 

EQCP 1 506587CB □ 110 □ □ □ □ □ □ 
EQCP 1 506587CL □ 110 □ □ □ □ □ □ 
EQCP 13 506638CB □ 110 □ □ □ □ □ 
EQCP 13 506638CL □ 110 □ □ □ □ □ 
EQCP 14 506663CB □ 110 □ □ □ □ □ 
EQCP 14 506663CL □ 110 □ □ □ □ □ 
EQCP 1I 506587CIB □ 110 □ □ □ □ □ 
EQCP 13I 506638CIB □ 110 □ □ □ □ 
EQCP 14I 506663CIB □ 110 □ □ □ □ 
EQCP 15 506575S □ 110 □ □ 
EQCP 15 506575SI □ 110 □ □ □ 
EQCP 25 506576S □ 130 □ □ 
EQCP 25 506576SI □ 130 □ □ □ 
EQCP 15I 506575 □ 110 □ 
EQCP 05 506596 □ 
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Dimensiuni 

Unitate de contorizare căldură 

Cutii metalice AC 860B/AC 860L 

Cutie izolată AC 860IB 

□ CARACTERISTICI HIDRAULICE
Valoarea maximă a coeficientului de debit al unității de „încălzire” și diagrama relativă sunt redate în figura 2a (debitul total + valoarea 
returnată, fără contor de energie termică). 

Rețineți. Căderea totală de presiune a unității ar trebui calculată prin adăugarea căderii de presiune din figura 2a la 
căderea de presiune a contorului de căldură. 

Dacă este instalat un contor de căldură cu turbină din catalogul IVAR, pierderile totale de presiune ale aparatului cu contor de energie 
termică pot fi obținute direct din figura 2b (pentru contor de căldură cu orificii filetate 3/4", distanță port-la-port de 110 mm) și în figura 2c 
(pentru contor de căldură cu orificii filetate de 1", distanță port-la-port de 130 mm). 

A B C D E F G H L M N P 

265 203 98 230 80 115 70 110 G 3/4” G 3/4” M10×1 M30×1,5 

ART. COD. A B C D E F G H L M 

AC 860B 200199 510 510 444 444 450 450 130 80 110 36 
AC 860L 200299 520 520 442 442 450 450 130 80 110 36 

ART. COD. A B C D E F G H L M 

AC 860IB 506665B 530 530 400 400 470 470 130 80 92 43 
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(a) EQUICOMPACT cu piesă de montaj. 

(b) EQUICOMPACT cu contor de căldură 3/4". (c) EQUICOMPACT cu contor de căldură de 1". 

Fig. 2: Diagrame de presiune pentru unitatea EQUICOMPACT (flux + retur). 

□ INSTRUCŢIUNI DE UTILIZARE
Echilibrare hidraulică 
EQUICOMPACT permite efectuarea echilibrării statice a circuitului utilizatorului, conform specificațiilor constructorului.  Echilibrarea se 
poate face prin deschiderea sau închiderea ușoară a selectorului de echilibrare A2 din figura 1, până când debitul de proiectare poate fi 
citit pe afișajul contorului de energie termică. 
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Rețineți. Dacă sunt necesare dispozitive de echilibrare dinamică pentru sistem, este posibil să se utilizeze o supapă cu cartuș 
de control al debitului sau o supapă pentru controlul presiunii diferențiale. Oricare dintre ele trebuie să fie instalate în afara 
unității EQUICOMPACT. Cu toate acestea, dacă se alege o supapă de reglare a presiunii diferențiale potrivită pentru montajul 
de retur, buzunarul de presiune EQUICOMPACT (A5 din figura 1) poate fi utilizat ca orificiu de înaltă presiune. Firul de 
conectare este prevăzut cu etanșare moale M10×1. 

Controlul supapei de zonă 
Supapa din zona A4 din figura 1 poate fi acționată de un servomotor conectat la un termostat de cameră, cum ar fi capul electrotermic închis 
normal, în combinație cu un cronotermostat. 

Contoare de căldură 
EQUICOMPACT poate găzdui un contor de energie pentru încălzire și/sau răcire, adecvat pentru montarea pe retur. Contorul de căldură 
trebuie să prezinte porturi filetate 3/4” și distanțe port-la-port de 110 mm, cu excepția celor pentru blocurile de „încălzire” EQCP 25.  Senzorul 
de temperatură a fluxului poate fi introdus în buzunarul dedicat A3 din figura 1, prin urmare poate fi sigilat pentru a se asigura că sunt 
evidente tentativele de manipulare. 
Liniile de apă menajeră, acolo unde sunt prevăzute, sunt gata să găzduiască contoare volumetrice cu orificii filetate 3/4" și distanțe port-port 
de 110 mm. 

Rețineți. Instalarea dispozitivelor de contorizare RADIO în cutii metalice poate împiedica transmiterea corectă a 
semnalelor către unitățile de colectare a datelor. Pentru a evita această situație, elementul de transmisie al dispozitivului 
este în general instalat în afara casetei.  Pentru o instalare corectă, vă rugăm să consultați specificațiile dispozitivelor 
electronice și reglementările în vigoare. 

□ ACCESORII

HMR. Contoare de 
căldură mecanice Qp 
1,5/2,5 m3/h. 

MC3x. Linii de apă 
menajeră pentru 
unitatea 
EQUICOMPACT. 

USF. Contoare de căldură 
ultrasonice Qp 1,5/2,5 
m3/h. 

CAFS/CACS. Aparate 
volumetrice de contorizare 
a apei menajere Q3 1,5 
m3/h. 

TE 3040. Dispozitiv de 
acționare electrotermic în 
mod normal închis . 

AMEQCP 01. Carcasă 
izolatoare pentru blocul 
de „încălzire” 
EQUICOMPACT. 
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AC  860B/L.  Dulapuri 
metalice încastrate cu ușă 
standard sau pentru 
tencuială. 

AC 860IB. Cutie 
încastrată din 
polipropilenă. 

I.V.A.R. S.p.A. își rezervă dreptul de a aduce îmbunătățiri și modificări ale produselor și documentelor relevante, în orice moment,
fără notificare prealabilă. Toate drepturile rezervate. Reproducerea, chiar parțială, este interzisă fără permisiunea prealabilă a
proprietarului drepturilor de autor.

I.V.A.R. S.p.A.
Via IV  Novembre,  181
25080 Prevalle (BS) –
ITALIA
T. +39 030 68028 – F. +39 030 6801329
i f @i i

mailto:info@ivar-group.com
http://www.ivar-group.com/
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