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                                                                    Siłownik  termiczny  ze  wskaźnikiem  położenia  
 

K  

Zastosowanie 

 

Dla regulatorów z wyjściem dwus
systemach indywidualnej regulac
napęd zaworów np. V100, V2000
V9020/9040. Dostarczane z ada
worów. Wskaźnik położenia na k
działania może być zmieniony z 
'normalnie ot-warty' przez usunię
cja montażu: pionowa lub poziom
0,5 mm² o standardowej długośc
 

 
Właściwości 
• Łatwa zmiana z 'normalnie za

otwarty' przez usunięcie jedne
• Wskaźnik położenia na korpu
• Korpus wykonany z tworzywa
 

 
Dane Techniczne 
Typ regulacji on/
Zasilanie 230

24V
Zużycie energii 
    podczas działania 
    podczas uruchomienia 
    prąd uruchomienia 

230
2,5
58W
150

Kabel przyłączeniowy 2-p
Skok ma

nom
Wymiar zamknięcia 11,
Przyłącze zaworu M3
Nacisk trzpienia 125
Temperatura pracy ma
Temperatura otoczenia  -5..
Wilgotność otoczenia <95
Stopień ochrony IP4

IP4
Czas przebiegu 3 m
Zawory do współpracy ser

V50
ser

Konstrukcja 
Siłownik składa się z: 
• Korpusu 
• Elementu grzewczego i czujnika woskowego 
• Gniazda i obudowy 
• Sprężyny 
• Kabla zasilającego 
• Nakrętki przyłączeniowej 
 

Materiały 
• Biały korpus z tworzywa ogniotrwałego  
• Obudowa i gniazdo z tworzywa 
• Nakretka przyłączeniowa z niklowanego mosiądzu 
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tanowym. Stosowane w 
ji pomieszczeniowej jako 
, V5010, V900 lub 

pterami do istniejacych za-
orpusie napędu. Kierunek 
'normalnie zamkniętego' na 
cie specjalnej wkładki. Pozy-
a. Biały kabel zasilający Ø 

i 1,2 m. 

mkniętego' na 'normalnie 
go elementu 

sie napędu 
 o dużej odporności na ogień 

off (2-punktowa) 
V~ +/- 15%, 50...60Hz 
~/= +/-20%, 50...60Hz 
V - 24V 
W - 3W 

 - 6W 
mA - 250mA 
rzewodowy, 1,2 m dług. 
ks. 4,5 mm 
inalny 3,0 mm 

5 mm 
0 x 1,5 
N 

ks. 100°C na zaworze 
.50°C  
%rh 
2 (EN60529) 
4 dla montażu w pionie 
in dla skoku 3 mm,  

ia V100, V2000, V5010 i 
32 z adapterem, 

ie V900, V9050 i V9406 
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Działanie 
Siłownik jest podgrzewany elektrycznie, element odporny na 
przeciążenia przenosi skok bezpośrednio na zawór. Pracuje 
cicho i nie wymaga obsługi.  
Kiedy załączany jest element grzejny, zawór (po czasie pod-
grzania ok. 1,3 minuty) zaczyna otwierać i osiąga skok 3 mm 
po ok. 3 minutach. Zamknięcie przebiega podobnie (łącznie z 
czasem): rozszerzalny element stygnąc kurczy się i zawór 
jest zamykany przez nacisk sprężyny. Kierunek działania 
może być zmieniony przez usunięcie specjalnego elementu    
i obrót wkręta.  
'Normalnie zamknięty' (nastawa fabryczna): 
• Napęd jest załączany: zawór prosty się otwiera 
• Napęd jest załączany: zawór 3-drogowy z grzybem pod-

wieszonym się zamyka 
''Normalnie otwarty' (usunięty element): 
• Napęd jest załączany: zawór prosty się zamyka  
• Napęd jest załączany: zawór 3-drogowy z grzybem pod-

wieszonym się otwiera 
Sygnałem czasowym 'załącz - wyłącz', który powoduje okre-
sowe przymykanie i uchylanie zaworu można osiągnąć quasi-
ciągłą regulację z czasem cyklu 4 minut. Możliwa również 
długość cyklu <4 min oraz >12 min. 
Przy użyciu zestyków krańcowych (które są dostępne jako 
akcesoria i mogą być zamontowane później) mogą być załą-
czane np. pompa cyrkulacyjna lub licznik ciepła. 
 

 
Zalecenia 
Przed wyborem zestyków przełączających i bezpieczników 
należy uwzględnić fakt, że straty napięcia w przewodach 
zasilających nie mogą przekroczyć 10%, jeśli chcemy 
dotrzymać powyższych czasów przebiegu siłownika. 
Sposób zamiany z 'normalnie zamkniętego’ na normalnie 
otwarty’ jest opisana w instrukcji obsługi i instalacji dostar-
czanej razem z zaworem.  
Wskaźnik działania pokazuje, która nastawa została dokona-
na. Jeśli czerwony wskaźnik mieści się w czarnym elemencie 
– aktywna jest funkcja 'normalnie zamknięty'. Jeśli mieści się 
w białym elemencie – aktywna jest nastawa ‘normalnie otwa-
rty'. 
W wersji standard 'normalnie zamknięty' w przypadku zaniku 
zasilania zawór może być otwarty przez zdjęcie napędu. Nie 
potrzeba żadnych narzędzi: łatwo odkręca się ręcznie.  
 

 
Standardy i Wymagania 
Siłownik testowany zgodnie ze standardami i wymogami Unii 
Europejskiej. 
 

 
Dodatkowe Dane  
Obciążenie zestyków przy  
bezpośrednim zasilaniu:  4...30V, 1...100mA 

Wymiary 

 

 
NC – normalnie zamknięty
NO – normalnie otwarty 

 
UWAGA: Wszystkie wymiary w mm  
 

 
 
 
Schemat elektryczny 

 

  1 element usunięty 

Zestyk 
 

Czerw.Bi Br Ni Czar 
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Przykład zamówienia 
Czas prze-

biegu 
Skok no-
minalny 

Skok 
maks. 

Nacisk Normalnie Napięcie Ciężar Nr kat. 

3 min. 3 mm 4,5 mm 125N zamkn. (otw.) 230 V ~ 0,2 kg M8001V230
3 min. 3 mm 4,5 mm 125N zamkn. (otw.) 24 V ~/= 0,2 kg M8001V24 

 
UWAGA: Czas przebiegu dla skoku 3 mm  
 

 
Akcesoria 
Pokrywa zabezp. przed demontażem i kradzieżą 

 TA800B001 

 

  

 
M30 x 1,5 adapter dla zaworów podpionowych Kombi-3-plus 
niebieskiego (V5010) i Kombi-2-plus (V5032)  

 VA2500A001 

 

  

 
Zestyk dodatkowy, 5 (2)A, 230V, może być podłączony później (patrz 
instr. instalacji - sch. elektr.), pkt wyłącz. 1,5 mm skoku +/- 0,75 mm 

 TA800HA230 

 

  

 

 
Wymiary akcesoriów 

 
M8001 z zamontowanym zestykiem 

 

 
Pokrywa zabezpieczająca 
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Honeywell Sp. z o. o. 
ul. Domaniewska 41,  02-672 WARSZAWA 

 (48)(22) 606 09 00; Fax (48)(22) 606 09 01 
http://www.honeywell.com.pl 
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