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ZAWORY SILNIKOWE CONTROLLI
ZASTOSOWANIE:
Zawory silnikowe VSE-VDE s¹ u¿ywane w systemach sterowania
w³¹cz / wy³¹cz instalacji ciep³ej i zimnej wody, glikolu, instalacji solarnej,
odzysku ciep³a, fan-coilach.
DZIA£ANIE:
Ka¿dy zawór silnikowy sk³ada siê z korpusu i si³ownika.
Si³ownik wyposa¿ony jest w:
! synchroniczny silnik ze sprê¿yn¹ powrotn¹ dzia³aj¹c¹ równie¿ w przypadku
braku zasilania,
! dŸwigniê umo¿liwiaj¹c¹ manualne otwarcie zaworu w przypadku
niebezpieczeñstwa (braku napiêcia),
! sygnalizator koñcowy - kontakt pomocniczy, który jest zwarty przy otwarciu
zaworu.
Korpus:
! 2 - drogowy - zawór otwiera siê gdy si³ownik jest zasilany napiêciem;
sprê¿yna powrotna zamyka gdy nie jest zasilany,
! 3 - drogowy - zawór w stanie bezpr¹dowym zamkniêty króciec B.
CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA:
Korpus
maksymalne ciœnienie:
2 000 kPa (20 bar)
maksymalna temperatura:
-otoczenia
40 ºC
-cieczy
93 ºC
dozwolone p³yny:
ciep³a i zimna woda, woda z dodatkiem 50% glikolu
Klasa szczelnoœci:
ANSI klasa IV (0,01%)
korpus:
kuty mosi¹dz,
trzon:
niklowany,
gniazdo:
mosi¹dz,
³opatka:
Kauczuk N,
Si³ownik
zasilanie:
230 Vac - 50 Hz,
pobór:
6,5 W, 7,5 Va,
dzia³anie:
w³¹cz / wy³¹cz ze sprê¿yn¹ powrotn¹,
pod³¹czenie elektr.
4 przewody (2 dla napêdu, 2 dla sygnalizatora koñcowego),
czas otwarcia:
Maksymalnie 30 sekund,
czas zamkniêcia:
9 sekundy sprê¿yna powrotna,
pokrycie:
podstawa ze stali nierdzewnej, pokrywa z aluminium,
temperatura pracy:
40 ºC (maksymalna temperatura cieczy 93 ºC) ,
temperatura sk³adowania:
-40 ÷ 71 OC
wilgotnoœæ:
5 ÷ 95 %RH, bez kondensacji

WSPÓ£CZYNNIK PRZEP£YWU:
Model

Kvs

D
p max kPa

VSE1 1/2”
VSE2 3/4”
VSE3 1”

2,2
3,0
6,9

276
172
117

VDE1 1/2”
VDE2 3/4”
VDE3 1”

2,6
3,4
6,5

276
172
117

2 - drog.

3 - drog.
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INSTALACJA I MONTA¯:
Instalacjê mo¿e wykonywaæ tylko wykwalifikowana osoba.
Przed przyst¹pieniem do monta¿u wy³¹cz urz¹dzenie z zasilania,
upewnij siê czy ruroci¹gi s¹ czyste i bez ¿adnych zanieczyszczeñ.
Wykonaj wszystkie po³¹czenia elektryczne zgodnie z schematem
elektrycznym i obowi¹zuj¹cymi przepisami danego kraju.
Zastosuj odpowiednie przewody elektryczne.
Zawór musi byæ zamontowany wspó³osiowo z ruroci¹giem.
Zawory mog¹ byæ montowane pionowo i poziomo. Podczas
instalacji poziomej si³ownik musi siê znajdowaæ powy¿ej korpusu a
odchylenie si³ownika nie mo¿e przekraczaæ 85o od pozycji
pionowej.
UWAGA
Upewnij siê aby krople wody nie skapywa³y na si³ownik.
Mo¿liwa kondensacja wody na powierzchni korpusu.
RUROCI¥GI
Zawór musi byæ tak zamontowany aby ³opatka zamyka³a siê przeciwnie do kierunku przep³ywu. Kierunek przep³ywu
z B do A (zobacz na schemacie)
Jeœli si³ownik jest instalowany w pozycji normalnie zamkniêtym, dzwignia rêcznego otwierania si³ownika musi byæ w
pozycji otwartej. Podczas pierwszego elektrycznego uruchomienia zaworu dzwignia rêcznego otwierania zostanie
przemieszczona do pozycji automatycznej. Dzwignia rêcznego otwierania mo¿e byæ u¿ywana do rozruchu po
instalacji.
Zawór zosta³ zaprojektowany do zamkniêtych instalacji hydraulicznych grzejnych lub ch³odz¹cych. Wysoki poziom
tlenu lub chloru w otwartych instalacjach mo¿e zniszczyæ zawór.
Aby zamontowaæ rurkê, nale¿y nawin¹æ na gwint taœmê teflonow¹ na gwint w wy³¹czeniem ostatnich dwóch zwoi.
Rurkê nale¿y wkrêcaæ rêcznie, a nastêpnie dokrêciæ kluczem
UWAGA
- Zawory 3-dro¿ne w stanie bez napiêciowym maj¹ zawsze zamkniêty króciec B.
- Po w³¹czeniu napiêcia w zaworze 3-dro¿nym zamyka siê króciec A.
- Poprzez zmianê orientacji zaworu 3-dro¿nego mo¿na stosowaæ zawór jako normalnie otwarty lub normalnie
zamkniêty do wymiennika.
SCHEMAT PO£¥CZENIOWY RUROCI¥GÓW:

Zawór 2 dro¿ny z si³ownikiem normalnie zamkniêtym
Zawór 3 dro¿ny w konfiguracji mieszaj¹cej
normalnie zamkniêty do wymiennika

Zawór 3 dro¿ny w konfiguracji rozdzielaj¹cej normalnie zamkniêtym
do wymiennika
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MONTA¯ SI£OWNIKA NA KORPUSIE
Powoli przesuñ dzwignie rêcznego otwierania w pozycjê otwarcia i
zabezpiecz. Naciœnij na dzwigniê zwalniania korpusu. osadŸ
si³ownik na korpusie tak aby trzpieñ osiad³ w gnieŸdzie. Zwolnij
dzwignie zwalniania korpusu.

Dzwignia
rêcznego otwierania
Dzwignia
zwalniania korpusu

UWAGA
Nie u¿ywaj dzwigni rêcznego otwierania do otwierania zaworu
Gniazdo trzpienia
podczas uszkodzenia si³ownika.

Trzpieñ

TEST SPRAWDZAJ¥CY
Upewnij siê ¿e trzon zaworu obraca siê przed i po monta¿u si³ownika
Jeœli trzon siê nie obraca, œwiadczy to o tym i¿ jest uszkodzony i
podlega naprawie lub wymianie.
Gdy instalacje jest pod ciœnieniem, sprawdŸ czy nie ma wycieków
Przed monta¿em zaworu i si³ownika, pod³¹cz si³ownik i sprawdŸ
poprawnoœæ dzia³ania.
SCHEMAT ELEKTRYCZNY
Termostat

Termostat
L1

czarny

(ciep³a)

L2

silnik
czarny

czarny

L1

silnik

(ciep³a)

czarny

L2

czerwony
czerwony

czerwony
wy³¹cznik krañcowy

wy³¹cznik krañcowy
czerwony

WYMIARY:

KORPUS

UWAGA: Niniejsza instrukcja podlega ochronie w myœl Ustawy z dnia 4 lutego 1994r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (tekst jednolity:
Dz. U. nr 80 z 2000r. poz. 904 z póŸn. zm.). Instrukcja jest w³asnoœci¹ firmy “AVICOLD”, zosta³a przygotowana w oparciu o oryginaln¹ instrukcje
producenta ELIWELL. “AVICOLD” zastrzega sobie prawo do zmian bez wczeœniejszego powiadomienia.
Rozpowszechnianie i powielanie bez zgody w³aœciciela jest surowo wzbronione.
ODDZIA£Y:

VSE VDE

Bielsko-Bia³a 43-300
ul.NMP Królowej Polski 10
tel./fax: (33) 822 42 37
kom:
600 089 134

Czêstochowa 42-200
ul.Warszawska 109
tel./fax: (34) 324 86 48

Katowice 40-105
ul.Chorzowska 73b
tel./fax: (32) 201 02 40
(32) 203 65 35

Kraków 30-418
ul.Zakopiañska 2c
tel./fax: (12) 267 38 65
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