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ACVATIX™

Elektromotorické pohony
pro kombiventily

SQV..P..

Pro kombiventily VPF43.. a VPF53..

SQV91.. Napájecí nap tí
AC/DC 24 V,
ídící signál
3-bodový, DC 0-10 V, DC 4-20 mA
Polohová zp tná vazba a volba pr tokové charakteristiky
Ru ní ovládání, indikace polohy a stavu (LED)
Volitelná doba p eb hu 40-240 sekund
Havarijní funkce (kombiventil otev en/zav en)
Volba sm ru chodu
Volitelné p íslušenství: Dvojitý pomocný kontakt, potenciometr a
modul AC 230 V
ímá montáž na kombiventily
Certifikát UL
Použití
Elektromotorické pohony pro ovládání kombiventil Siemens typová série VPF43..
a VPF53.. se zdvihem 20 mm jako regula ní ventily pro v trací, klimatiza ní a
chladicí za ízení a pro za ízení dálkového vytáp ní.
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Building Technologies

ehled typ
Typ

Skladové
íslo

SQV91P30

S55150-A130

SQV91P40

S55150-A131

Ovlád.
síla

Zdvih

1)

ídicí signál

3-polohový
AC/DC 24 V
1100 N
DC 0…10 V
1)
AC 230 V
DC 4…20 mA

20/40 mm

2)

Napájecí
nap tí

Doba
zp tné
pružiny

Doba p eb hu
20mm

40mm

40 sec
60 sec
90 sec
120 sec

30 sec

2)

Havarijní
funkce

eteno se
80 s
120 s zasunuje
180 s
eteno se
240 s vysunuje

Napájení AC 230 V vyžaduje použití p íslušenství ASP1.1.
Dobu p eb hu lze zvolit použitím p epína e DIL, viz strana 7.

Elektrické p íslušenství
Typ
Sklad.

íslo

Dvojitý pomocný
kontakt
ASC10.42

Potenciometr
ASZ7.6/1000

Modul AC 230 V
ASP1.1

S55845-Z137

S55845-Z136

S55845-Z138

Max. 2
SQV91P30
SQV91P40
Náhradní díly, rev. ísla

Max. 1
Max. 1

Max. 1
Max. 1

Žádné náhradní díly nejsou k dispozici.
Revizní ísla, viz strana 13.

Objednávání
íklad

Dodávka

Typ
SQV91P40
ASZ7.6/1000

Skladové íslo
S55150-A131
S55845-Z136

Popis
Pohon
Potenciometr

Množství
1
1

Pohon, kombiventil a p íslušenství jsou baleny a dodávány samostatn .

Kombinace p ístroj
Typ ventilu

DN

Tlaková
ída PN

Pr tok V100
Standardní
Vysoký

Katalog.
list

Kombiventily

VPF43..

50
írubové 65
80

16

VPF53..

50
írubové 65
80

25

3
2,3 .. 15 m /h
3
4,4 .. 25 m /h
3
5,3 .. 34 m /h
2,3 .. 15 m3/h
4,4 .. 25 m3/h
3
5,3 .. 34 m /h

4,3 .. 25 m3/h
3
N4315
6 .. 35 m /h
3
7 .. 43 m /h
4,3 .. 25 m3/h
N4316
6 .. 35 m3/h
3
7 .. 43 m /h
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Konstrukce

1
2
3
1
4

5
6
7

1 Indikace stavu a sm ru chodu
(LED)
2 Kryt
3 vstupní otvory pro kabelové
ucpávky
4 Ru ní ovládání
5 Indikace horní koncové polohy
6 P ipojení v etene ventilu
7 Indikace spodní koncové
polohy
8 P ipojení hrdla ventilu

4833Z01

V závislosti na typu p ipojení lze pohon provozovat v obou sm rech chodu bu s 3bodovým ídicím signálem nebo se spojitým ídicím signálem. Pohon je vhodný pro
ovládání kombiventil VPF.. se zdvihem 20 i 40 mm. Zdvih je automaticky kalibrován
hem inicializace.
Pohon má zp tnou vazbu.
V p ípad výpadku napájení se v eteno pohonu nastaví do koncové polohy, viz
"Havarijní funkce“, strana 5. Po uplynutí až 45 sekund po skon ení provozu je pohon
ipraven k novému zahájení provozu nebo k provozu po vybavení havarijní funkce.
Dobu p eb hu (40 až 240 sekund) a pr tokovou charakteristiku (lin/log) lze nastavit
DIL p epína i.

Automatický režim

Ru ní ovládání je odpojeno.

Ru ní ovládání

Ru ní ovládání umož uje ru ní nastavení polohy v etene pohonu. P i použití ru ního
ovládání je motor odpojen. Havarijní funkce (zp tná pružina) je znovu aktivována po
odpojení ru ního ovládání a v eteno pohonu se p estaví do nastavené polohy bez
kalibrace.
eteno pohonu z stává v poloze nastavené ru
nezávisle na aktivním ovládání tak
dlouho, dokud je zapojeno ru ní ovládání.

Inicializace, automatické
ipojení, kalibrace

Po každém typu p ipojení se pohon automaticky kalibruje. Inicializa ní proces
prob hne, jakmile je poprvé p ipojeno napájecí nap tí a je ukon eno vy kávací období.
eteno pohonu se p esune do spodní stop polohy kombiventilu, ímž je provedeno
automatické p ipojení ke v etenu ventilu a pak se p esune do horní stop polohy a ob
hodnoty jsou zaznamenány a uloženy do pam ti.
Rekalibraci lze kdykoli ru
spustit, viz kapitola "Rekalibrace", strana 5.

3-polohový ídicí signál

eteno kombiventilu lze nastavit do jakékoli polohy p ipojením nap tí ke svorkám G1
nebo G2 a rovn ž ke svorkám L11) nebo L21).

Nap tí na G2, L2:
Nap tí na G1, L1:
Svorky G1 a G2 :
nebo L1 a L2 bez nap tí:
1)

V eteno pohonu se zasunuje, kombiventil otvírá.
V eteno pohonu se vysunuje, kombiventil zavírá.
V eteno pohonu z stává v p íslušné poloze.

P i použití modulu ASP1.1 p i napájení AC 230 V.
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Zm na sm ru chodu

Sm r chodu zdvihu v etene pohonu lze reverzovat zm nou p ipojení G1 a G2 nebo
L1 a L2.

ímý chod

Polohový signál OTEVÍRÁ na G2, L2.

Polohový signál ZAVÍRÁ na G1, L1.

Reverzní chod

Polohový signál OTEVÍRÁ na G1, L1.

Polohový signál ZAVÍRÁ na G2, L2.

Poznámky

Nepoužívejte p ipojení Yu (DC 0-10 V) a Yi (DC 4-20 mA).
Dobu p eb hu lze nastavit, viz "Doba p eb hu", strana 7.
K ivky charakteristiky ventilu "lin" nebo "log" nelze zvolit.
Polohová zp tná vazba U je aktivována po inicializaci/kalibraci.
Elektronické vypnutí motoru je spušt no v koncových polohách (doraz ventilu nebo p i
dosažení maximálního zdvihu) nebo p i p etížení (žádný koncový spína ).

Polohové signály Yu a Yi
DC 0-10 V (Yu)
DC4-20 mA (Yi)
ímý chod

Kombiventil m že být nastaven do jakékoli polohy p ipojením spojitého polohového
signálu Yu nebo Yi. Sm r chodu m že být reverzován (p ímý chod/reverzní chod)
ipojením napájecího nap tí ke svorkám G1 nebo G2:
Napájecí nap tí AC/DC 24 V na G1 nebo AC 230 V na L1

Poloh. signál Yu, Yi se zvyšuje: V eteno pohonu se zasunuje, kombiventil otvírá.
Poloh. signál Yu, Yi se snižuje: V eteno pohonu se vysunuje, kombiventil zavírá.
Poloh. signál Yu, Yi se nem ní: V eteno pohonu z stává v p íslušné poloze.
Reverzní chod

Napájecí nap tí AC/DC 24 V na G2 nebo AC 230 V na L2

Poloh. signál Yu, Yi se zvyšuje: V eteno pohonu se vysunuje, kombiventil zavírá.
Poloh. signál Yu, Yi se snižuje: V eteno pohonu se zasunuje, kombiventil otvírá.
Poloh. Signál Yu, Yi se nem ní: V eteno pohonu z stává v p íslušné poloze
Sm r chodu
ímý chod
Reverzní chod

Polohový signál
Yu, Yi se zvyšuje
Yu, Yi se zvyšuje

Poznámky

Polohová zp tná vazba U

Napájecí nap tí
G1 AC/DC 24 V
L1 AC 230 V
G2 AC/DC 24 V
L2 AC 230 V

eteno pohonu
Se zasunuje

Kombiventil
Otevírá

Se vysunuje

Zavírá

Pokud je p ítomen polohový signál jak na Yu, tak i na Yi, tak vyšší hodnota
signálu má p ednost.
P i použití modulu ASP1.1 pro napájení AC 230 V, m že být pohon SQV..P
provozován s polohovým signálem DC 0…10 V nebo DC 4…20 mA.
Pokud je polohový signál Yu nebo Yi p erušen, tak se v eteno pohonu p emístí
do p íslušné koncové polohy v závislosti na zvoleném sm ru chodu:
Napájecí nap tí na G1 nebo L1
eteno pohonu se vysune.
Napájecí nap tí na G2 or L2
eteno pohonu se zasune.
Doby p eb hu lze zvolit, viz kapitola "Doby p eb hu", strana 7.
Charakteristiku ventilu "lin" nebo "log" lze zvolit.
Polohová zp tná vazba je U je aktivována po inicializaci/kalibraci.
Paralelní provoz až 5 pohon je možný, viz kapitola "Technické údaje", str.7.
Polohová zp tná vazba U (DC 0…10 V) je vždy úm rná ke zdvihu H pohonu. Je také
aktivní p i použití modulu ASP1.1 pro napájení AC 230 V.
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DIL p epína

Pr toková charakteristika

Polohová zp tná vazba U

lin = lineární1)

log = ekviprcentní, ngl = 3
(logaritmická normální)

log = ekviprocentní, ngl = 3
(exponenciální normální)

1)

Havarijní funkce

Koncová poloha

Rekalibrace

Tovární nastavení

Pokud je napájecí nap tí na svorkách G nebo L p erušeno nebo vypnuto, tak se
eteno pohonu nastaví do p íslušné koncové polohy (v eteno se zasune nebo vysune
v závislosti na modelu) využitím energie p edpjaté pružiny. A tak, i onak, je v tomto
ípad k dosažení koncové polohy v etene (ob LED svítí zelen ) ídicí funkce
blokována po dobu 45 sekund. P i tom neprobíhá žádná rekalibrace. Resetovací
polohová rychlost zajiš uje, že v potrubí nevznikají žádné tlakové rázy.

SQV91P30
SQV91P40

V eteno pohonu se zasunuje
V eteno pohonu se vysunuje

Rekalibraci lze kdykoliv zahájit ru
1.
2.
3.
4.
5.

Poznámky

Detekce blokády

Kombiventil je otev en (V = 100%).
Kombiventil je zav en (V = 0%).

.

Napájecí nap tí je p ipojeno.
Dvakrát zapojte a odpojte ru ní ovládání b hem 4 sekund.
Ob LED blikají zelen .
Rekalibrace je úsp šná, když ob LED svítí zelen .
Vra te se k normální ídicí funkci.
Polohová zp tná vazba U je neaktivní nebo je úm rná hodnot "0".
Nekratší možná doba p eb hu je inicializována.
Rekalibrace je platná pouze po ukon ení celého procesu.
Dodate né zapojení ru ního ovládání p eruší proces rekalibrace.

Ventil a pohon signalizují detekovanou blokádu nastavením polohové zp tné vazby na
= V po 90 sekund. Pohon však zkouší b hem této doby blokádu p ekonat. Normální
ídicí funkce je reaktivována, když je blokáda p ekonána a signál polohové zp tné
vazby U je znovu k dispozici.
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Odezva na koncové
polohy

Detekce blokády je stále funk ní. Jinými slovy, pohon demonstruje následující
odezvu v koncových polohách H100 a H0 nejen b hem inicializace a kalibrace, ale
také b hem normálního provozu:
1.

eteno pohonu projede do koncové polohy; LED ve sm ru pohybu trvale svítí.
V eteno detekuje koncovou polohu; ob LED svítí trvale zelen .
3.
eteno pohonu pak p epne na opa ný sm r pohybu; LED ve sm ru pohybu svítí.
4. Pak se v eteno vrátí do koncové polohy; LED ve sm ru pohybu trvale svítí.
5.
eteno detekuje koncovou polohu; ob LED svítí trvale zelen .
2.

Další pokusy na uvoln ní blokády jsou opakovány v exponenciáln vzr stajících
asových intervalech. Intervaly jsou:
25 sekund
1 min 40 sekund
6 min 40 sekund
26 min
1 hod 46 min 40 seconds
7 hod 6 min 40 sekund
1 den 4 hod 26 min 40 sekund
po p edchozím intervalu.
Indikace stavu a sm ru chodu spo ívá ve dvou zelených LED diodách.
Indikace
4833Z08

Indikace stavu a sm ru
chodu (LED)

Funkce
Inicializace.
Ru ní režim.
Zpožd ní po p ipojení napájecího nap tí nebo po
vybavení havarijní funkce.

LED bliká
zelen

4833Z09

LED bliká
zelen

eteno pohonu se zasunuje.

Trvale zelená

4833Z10

-eteno pohonu se vysunuje.

--

4833Z11

Trvale zelená
Trvale zelená

Koncová poloha dosažena.

4833Z12

Trvale zelená
LED bliká
zelen

hem zasunování v etene detekována blokáda
nebo cizí objekt.

4833Z13

---

4833Z14

LED bliká
zelen
--

hem vysunování v etene detekována blokáda
nebo cizí objekt.
Bez napájecího nap tí

--

Protimrazový termostat.

Pohony mohou být provozovány s použitím protiúrazového termostatu nebo
teplotního idla, viz kapitola "Schémata zapojení", strana 11.
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1
2
3
1

1 Indikace (LED) stavu
a sm ru chodu
2 P epína e DIL
3 P ipojovací
svorkovnice

4833Z15

1)

DIL p epína e
ON

Doba p eb hu
20 mm
40 mm

Rychlost

4833Z02a

DIL p epína e
Doby p eb hu

2 s/mm

40 sec 2)

80 sec 2)

3 s/mm

60 sec

120 sec

4,5 s/mm

90 sec

180 sec

6 s/mm

120 sec

240 sec

4833Z02b

1 2 3 4
ON

4833Z02c

1 2 3 4
ON

4833Z02d

1 2 3 4
ON
1 2 3 4

DIL p epína e
Pr toková charakteristika

1)

Tolerance: ± 1 sekunda

2)

Tovární nastavení

Pr tokové charakteristiky mohou být použity pouze pro p ipojení s konstantními
ídicími signály DC 0…10 V a DC 4…20 mA.
Pr tokové charakteristiky

4833Z03a

DIL p epína e
ON

lin = lineární 1)

1 2 3 4

ON
1 2 3 4

ON
1 2 3 4

1)

4833Z03c

ON

4833Z03d

4833Z03b

1 2 3 4

log = ekviprocentní, ngl = 3
(logaritmická normální)

log = ekviprocentní, ngl = 3
(exponenciální normální)

Tovární nastavení
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íslušenství
Typ ASC10.42
Sklad. . S55845-Z137
Dvojitý pomocný kontakt

ASZ7.6/1000
S55845-Z136
Potenciometr

ASP1.1
S55845-Z138
Modul AC 230 V

4833Z16

4833Z18

4833Z17

0…1000

Body p epnutí lze
souvisle nastavit mezi
0 a 100% zdvihu
Instalace

Max. 1

Transformátor z
AC 230 V na AC 24 V
Max. 1

Max. 2

Více informací viz kapitola "Technické údaje" (strana 9).
Poznámky
Projektování

Pohon musí být elektricky p ipojen ve shod s místními p edpisy na elektrickou
instalaci a rovn ž ve shod s vnit ními nebo p ipojovacími diagramy na stran 11.
Vždy dbejte na bezpe nostní opat ení a omezení k zajišt ní bezpe nosti osob a
majetku!
Vnit ní regulátor kontroluje pohon, pokud jde o typy p ipojení 3-polohového nebo
spojitého DC 4…20 mA ídicího signálu, viz "Schémata zapojení", strana 11.
Regulátorem se jmen. zatížením 1 mA lze provozovat až 5 paraleln zapojených
pohon s ídicím signálem DC 0…10 V (vstupní impedance Ri = 100 k ).
P i použití dvojitého pomocného kontaktu ASC10.42 musí být body p epnutí
zaznamenány do schématu za ízení.
Neizolujte konzoly pohonu a v eteno ventilu, protože musí být zajišt na cirkulace
vzduchu.
Nedodržování výše uvedených informací m že zp sobit nehody nebo
ohe !
Nedotýkejte se horkých ástí bez p edb žných ochranných opat ení,
abyste se vyhnuli popáleninám!
Dovolené teploty, viz kapitola "Technické údaje", strana 9.

Montáž

Montážní návod 74 319 0821 0 na montáž kombiventil jsou p iloženy k balení
pohonu. Montážní návody na p íslušenství jsou p iloženy k p íslušným balením.
íslušenství
ASC10.42
S55845-Z137
ASZ7.6/1000 S55845-Z136
ASP1.1
S55845-Z138

Montážní návody
M4833.1
M4833.2
M4833.3

74 319 0860 0
74 319 0861 0
74 319 0862 0
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Montážní polohy

Uvedení do provozu

Údržba

90°

90°

Jako sou ást uvedení pohonu do provozu zkontrolujte elektrické zapojení a
prove te funk ní zkoušku.
Prove te nebo zkontrolujte nastavení pomocných kontakt a potenciometr
podel schématu za ízení.

Pohony nevyžadují žádnou údržbu.
Doporu ení

Provedením testu pravideln kontrolujte funk nost pohon s bezpe nostními
funkcemi.
i provád ní servisních prací na ak ním lenu:
Vypn te jak erpadlo tak i napájecí nap tí.
Zav ete hlavní uzavírací ventily v potrubí.
Vypus te tlak v potrubí a nechte ho úpln vychladnout.
Pokud je to pot eba, tak odpojte elektrické p ipojení ze svorek pohonu.
Pohon musí být ádn instalován na ventil p ed uvedením ventilu do provozu.

Doporu ení
Opravy

Po provedení servisních prací prove te kalibraci zdvihu.
K pohonu s nedodávají žádné náhradní díly; celý pohon musí být vym
n.
Odstran ní pružiny pohonu je zakázáno z d vodu vysokého rizika zran ní.

Záruka
Technické údaje specifikované v ásti "Kombinace p ístroj " (strana 2) jsou
garantovány pouze ve spojení pohon se uvedenými ventily Siemens.
Poznámka

i použití pohon s ventily jiných výrobc musí být správná funk nost
zajišt na uživatelem a záruka poskytovaná spole ností Siemens je neplatná.

Technické údaje
Napájení

Provozní údaje

Vstupní signály

SQV..P..
AC 24 V ± 20%
DC 24 V ± 15%
S modulem ASP1.1 AC 230 V AC 230 V ± 15%
Frekvence
50…60 Hz
Jišt ní podle DIN 57100 ást 430 (napájecí vedení) 6 A…10 A pomalá
íkon
20 VA / 7,5 W
S modulem ASP1.1 AC 230 V 22 VA
Doba p eb hu
20 mm
40 1) / 60 / 90 / 180 sec
40 mm
80 1) / 120 / 180 / 240 sec
Doba p eb hu závisí na nastavení p epína
eb hu“ (strana 7)
Ovládací síla
1100 N
Jmenovitý zdvih
20 mm / 40 mm
ípustná teplota média (s p ipojeným ventilem)
1…120 °C
Polohový signál
Svorky G1, G2
3-polohový
Nap tí
AC 24 V ± 20%
DC 24 V ± 15%
AC 230 V ± 15%
Provozní nap tí

DIL, "Doby
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Svorka Yu

Nap tí
Vstupní impedance
Proud
Vstupní impedance
SQV91P30

Svorka Yi
Havarijní funkce

2)

Svorka G

SQV91P40
Doba vybavení havarijní funkce
Polohová zp tná
vazba

20 mm
40 mm

Polohová zp tná U
Zat žovací impedance
Zát ž

ipojovací kabel

ez vodi e

Podmínky prost edí

Standardy

Krytí od vertikální do horizontální polohy
Izola ní t ída
AC / DC 24 V
S modulem ASP1.1 AC 230 V
Provoz
Klimatické podmínky
Místo montáže
Teplota okolního prost edí
Vlhkost (nekondenzující)
Doprava
Klimatické podmínky
Teplota
Vlhkost
Skladování
Klimatické podmínky
Teplota
Vlhkost
Maximální teplota média s namontovaným
kombiventilem
CE shoda
Podle sm rnice EMC
Odolnost proti rušení
Vyza ované rušení
Elektrická bezpe nost
AC 230 V
AC 230 V
Sm rnice pro nízké nap tí
AC 230 V
C-tick
Shoda se standardy UL
AC / DC 24 V
AC 230 V

Kompatibilita
k životnímu
prost edí
Rozm ry
íslušenství

>2.5 k odpor.
Max. 4 mA
2

Kabelové vstupy
ída ochrany

SQV..P..
DC 0…10 V
100 k
DC 4…20 mA
50
Ztráta napájecího nap tí
eteno pohonu zasunuto, kombiventil pln otev en (100%).
Ztráta napájecího nap tí
eteno pohonu vysunuto, kombventil pln zav en (0%).
3)
15 sec
3)
30 sec
DC 0...10 V ± 1%

Potenciometr ASZ7.6/1000

Dvojitý pomocný kontakt ASC10.42

Nap tí
Zát ž
Zatížitelnost

4)

0.75…1.5 mm , AWG 20…16
2 vstupní body
M20 x 1.
1 vstupní bod
M16 x 1.5
IP 66 podle EN 60529
Podle EN 60730
III
II
IEC 60721-3-3
ída 3K5
Uvnit (chrán no p ed vlivem po así)
0…55 °C
<95% r.v.
IEC 60721-3-2
ída 2K3
-30…70 °C
<95% r.v.
IEC 60721-3-1
ída 1K3
-30…65 °C
5…95% r.v.
130 °C

2004/108/EC
5)
EN 61000-6-2:[2005] Pr mysl
EN 61000-6-4:[2007] Pr mysl
EN 60730-1: [2000]
EN 60730-2-14: [1997]
2006/95/EC
N 474
UL 873
ISO 14001 (Životní prost edí)
ISO 9001 (Jakost)
SN 36350 (Produkty kompatibilní k životnímu prost edí)
RL 2002/95/EG (RoHS)
Vz kapitola "Rozm ry" (strana 11)
0…1000 ± 20%
AC / DC 24 V
<1W
AC/DC 12…AC 230 V, 6 A odpor., 2 A indukt.

AC 230 V modul ASP1.1
Nap tí
íkon
1)
2)
3)
4)
5)

AC 230 V ± 5%
22 VA

Tovární nastavení
ídicí funkce je blokována po dobu 45 sekund
|P i okolní teplot +23 °C a jmenovitém zatížení 1100 N
AWG = Americká norma pro vodi e
Transformátor 160 VA (nap . Siemens 4AM 3842-4TN00-0EA0) pro pohony AC 24 V.
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Schémata zapojení
Schémata zapojení
AC / DC 24 V

DC 0…10 V, DC 4…20 mA

Y1
N1
F1

AC 230 V

pohon
regulátor
termostat protimrazové ochrany

DC 0…10 V, DC 4…20 mA

Y1
N1
F1

ipojovací svorkovnice
DC 0…10 V
DC 4…20 mA

3-polohový

3-polohový

pohon
regulátor
termostat protimrazové ochrany

AC / DC 24 V

Havarijní funkce (systémový potenciál)
Systémová nula
AC/DC 24 V, sm r chodu:V eteno se zasunuje se vzr stajícím poloh. signálem

1)

AC/DC 24 V, sm r chodu:V eteno se vysunuje se vzr stajícím poloh. signálem

1)

Polohový signál DC 0…10 V
Polohový signál DC 4…20 mA
Polohová zp tná vazba DC 0...10 V
s modulem ASP1.1 - AC 230 V
AC 230 V

AC 230 V, sm r chodu: V eteno se vysunuje se vzr stajícím poloh. signálem
AC 230 V, sm r chodu: V eteno se zasunuje se vzr stajícím poloh. signálem

1)
1)

Nulový vodi
Havarijní funkce (fáze)
Polohová zp tná vazba DC 0…10 V
Polohový signál DC 4…20 mA
Polohový signál DC 0…10 V
1)

P ipojte bu G1 nebo G2; nebo L1 nebo L2. Další detaily viz popis v kapitole "Polohové
signály Yu a Yi", strana 4.
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3-polohový

AC / DC 24 V

Havarijní funkce (systémový potenciál)
Systémová nula
AC/DC 24 V, sm r chodu: V eteno se zasunuje, kombiventil otev en (100%)
AC/DC 24 V, sm r chodu: V eteno se vysunuje, kombiventil zav en (0%)

1)

1)

Polohový signál DC 0…10 V (není použito pro provoz s 3-polohovým ízením)
Polohový signál DC 4…20 mA (není použito pro provoz s 3-polohovým ízením)
Polohová zp tná vazba DC 0…10 V
S modulem AC 230 V - ASP1.1
AC 230 V

AC 230 V, sm r chodu: V eteno se vysunuje, kombiventil zav en (0%)

1)

AC 230 V, sm r chodu, V eteno se zasunuje, kombiventil otev en (100%)

1)

Nulový vodi
Havarijní funkce (fáze)
Polohová zp tná vazba DC 0…10 V
Polohový signál DC 4…20 mA (není použito pro provoz s 3-polohovým ízením)
Polohový signál DC 0…10 V (není použito pro provoz s 3-polohovým ízením )
1)

Další detaily viz kapitola Schémata zapojení – ást "3-polohový", strana 11.

Rozm ry

289

Všechny rozm ry v mm

44

64

> 100 mm
>200 mm

4833Z19

Minimální vzdálenost od zdi nebo stropu pro montáž, p ipojení,
provoz, údržbu atd.
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