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Opis

Budowa

Si∏ownik termiczny EMOtec jest si∏owni-
kiem dwupo∏o˝eniowym przy∏àczanym
do dwustanowego  regulatora tempera-
tury, jak np. do termostatu pokojowego
HEIMEIER, termostatu P lub uk∏adu
regulacji bezprzewodowej z termostatem
Radiocontrol F ogrzewania pod∏ogowego.

Si∏ownik jest wyposa˝ony w czo∏owy
wskaênik po∏o˝enia (zawór zamkni´ty 
/ zawór otwarty).

Wersje dla napi´cia 230 V (z bezpiecz-
nikiem przepi´ciowym 2,5 kV) i dla 24 V
zamkni´te w stanie bezpràdowym (NC).

EMOtec posiada elektrycznie ogrzewany 
i zabezpieczony przed nadmiernym
skokiem zespó∏ rozpr´˝ny.

W zakresie zamykania si∏a nastawcza jest
dopasowana do grzybków zaworu z
mi´kkim uszczelnieniem.

Si∏ownik jest bezobs∏ugowy i nie generuje
ha∏asu.

Obudowa z odpornego na wysokie
temperatury i uderzenia bia∏ego
tworzywa sztucznego.

EMOtec mo˝na montowaç na zaworach
termostatycznych HEIMEIER i trójdrogo-
wych zaworach prze∏àczajàcych.
Wykorzystanie adaptera umo˝liwia 
tak˝e monta˝ na zaworach innych
producentów, patrz Akcesoria.

Dzi´ki szczególnie ma∏ym wymiarom
si∏ownik nadaje si´ do monta˝u w
szafach sterowniczych.

• Niewielkie wymiary specjalnie do szaf 
sterowniczych

• ¸atwe sprawdzenie stanu dzi´ki
wskaênikowi po∏o˝enia

• Bezpieczeƒstwo dzi´ki wewn´trznemu
bezpiecznikowi przepi´ciowemu

• Niezawodny, cichy i bezobs∏ugowy

EMOtec 230 V (NC)
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1 PTC element grzejny
2 Wskaênik po∏o˝enia
3 Spr´˝yna
4 Zespó∏ rozpr´˝ny
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Dzia∏anie

Zastosowanie

Schemat po∏àczeƒ

Po pod∏àczeniu napi´cia zasilajàcego
nagrzewa si´ zespó∏ rozpr´˝ny si∏ownika.

Po up∏ywie czasu opóênienia nast´puje
równomierne otwieranie.

W przypadku zaniku napi´cia zasilania
si∏ownik po up∏ywie czasu opóênienia
zamyka si´ w wyniku stygni´cia zespo∏u
rozpr´˝nego.

Przy sprawdzaniu dzia∏ania nale˝y
uwzgl´dniç czas opóênienia!

Czasy otwierania i zamykania sà zale˝ne
od temperatury otoczenia.

Si∏ownik termiczny EMOtec jest stosowany
do dwupo∏o˝eniowej regulacji w funkcji
temperatury i czasu i nadaje si´ szczegól-
nie do ogrzewania pod∏ogowego.

Wskaênik po∏o˝enia umo˝liwia
sprawdzenie stanu si∏ownika np. podczas
monta˝u w obwodach grzewczych.

W zale˝noÊci od wymagaƒ EMOtec mo˝e
byç stosowany tak˝e w instalacjach grzew-
czych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Wykres dzia∏ania

Uwaga

I

0

~ 3 min. ~ 3 min.

NC

~1min. ~1min.

 

max. 3,5 mm
90 N

ϑ

230 V/ 24 V  AC /DCLN

(siehe Planungshinweise)

EMOtec

L max.

Fuse
6,3 A MT

(patrz Wskazówki projektowe)
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Dane techniczne
EMOtec Wersja 230 V Wersja 24 V

Zamkni´ty w stanie bezpràdowym (NC) Zamkni´ty w stanie bezpràdowym (NC)
1807-00.500 1827-00.500Nr katalogowe

Max. dopuszczalna ró˝nica ciÊnieƒ, przy której zawór jest jeszcze zamkni´ty: patrz bro-
szury zawory termostatyczne, trójdrogowy zawór prze∏àczajàcy, zawory regulacyjne do
ogrzewania pod∏ogowego.

Wymiary
ø44,5

58

M 30 x 1,5

3,2 x 5,3

Napi´cie zasilania: 230 V AC/DC (+10% / –15%) 24 V AC/DC (+25% / –10%)
– Cz´stotliwoÊç zasilania 0 do 60 Hz 0 do 60 Hz
Pobór mocy: 3 W (VA) praca ciàg∏a 3 W (VA) praca ciàg∏a
– Pobór mocy w czasie rozruchu 90 W (VA) 9 W (VA)
Skok: 3,5 mm 3,5 mm
Si∏a nastawcza: nom. 100 N nom. 100 N
Czas zamykania i otwierania: ok. 3 min. ok. 3 min.
Rodzaj ochrony: wg EN 60529 wg EN 60529
– monta˝ poziomy IP 43 IP 43
– monta˝ pionowy, pozycja „stojàc” IP 43 IP 43 
Klasa ochrony: II wg EN 60730; II wg EN 60730;

tylko przy w∏aÊciwym monta˝u tylko przy w∏aÊciwym monta˝u
Bezpiecznik przepi´ciowy: warystor –
Obudowa, - kolor: ABS/PC (odpor.na uderz.), bia∏a RAL 9016 ABS/PC (odpor.na uderz.), bia∏a RAL 9016
Przewód przy∏àczeniowy: twardy 0,6 m, 2 x 0,50 mm2 twardy 0,6 m, 2 x 0,50 mm2

(inne d∏ugoÊci do 2 m na ˝àdanie) (inne d∏ugoÊci do 2 m na ˝àdanie)
Âwiadectwo zgodnoÊci CE (EMV i NS): EN 55014 -1 i EN 60730 -2 -14 EN 55014-1 i EN 60730 -2 -14
Temperatura otoczenia: 0 °C do 50 °C w czasie pracy 0 °C do 50 °C w czasie pracy
Temperatura medium grzewczego: max. 100 °C max. 100 °C
Temperatura magazynowania: -20 °C do +70 °C -20 °C do +70 °C
Monta˝: Pasuje do wszystkich zaworów termostat. HEIMEIER i trójdrogowych zaw. prze∏àczajàcych

Na ˝yczenie wersja 110 V 



Przewód: Przekrój: l dla wersji : Uwaga:
rodzaj/nazwa A 230 V 24 V zastosowanie; porównanie

LiY/skr´tka bliêniacza 0,34 mm2 - 24 m Tylko dla 24 V; odpowiada - 0,6 mm
Y(R)/przewód dzwonkowy 0,60 mm2 - 43 m Tylko dla 24 V; tak˝e dla Y(R) 2 x 0,8 mm2

H03VVF/PVC-przewód sieciowy 0,75 mm2 494 m 53 m Nie uk∏adaç pod tynkiem
NYM/przewód instalacyjny 1,50 mm2 988 m 106 m Tak˝e dla NYIF 1,5 m2

NYIF/przewód wtynkowy 2,50 mm2 1646 m 177 m Tak˝e dla NYM 2,5 mm2
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Wskazówki projektowe

Przyk∏ad obliczeƒ:

Szukane: max. d∏ugoÊç przewodów L max.

Dane: napi´cie U = 24 V
przekrój przewodu A = 2 x 1,5 mm2

wartoÊç tabelaryczna l = 106 m
liczba si∏owników n = 4

Do pracy z napi´ciem 24 V konieczny jest
transformator o mocy odpowiadajàcej
wymaganiom normy EN 60730.

Przy doborze mocy transformatora nale˝y
pami´taç o zwi´kszonym jej poborze 
w czasie w∏àczania. 

To samo dotyczy wymiarowania styków
prze∏àczajàcych regulatora temperatury
pokojowej.

Minimalna moc wyjÊciowa transfor-
matora zale˝y od sumy poboru mocy
przez EMOtec 24 V (w czasie w∏àczania) 

i od sumy poboru mocy przez termostat
P.Nie jest konieczne uwzgl´dnianie
termostatów pokojowych (Nr kat.
1946/48-00.500). 

Przyk∏ad:

2 szt. termostat P 24 V (Nr kat. 1942-00.500) ka˝dy 1,5 VA = 3 VA
6 szt. EMOtec 24 V (Nr kat. 1827-00.500) ka˝dy 9 VA = 54 VA
suma poboru mocy = 57 VA
(=̂ minimalna moc wyjÊciowa transformatora)

Dobrano transformator = 63 VA

W przypadku wymaganego niskiego
napi´cia bezpiecznego (SELV wg DIN
VDE 0100) nale˝y zastosowaç trans-
formator bezpieczeƒstwa wg EN 60742.

Dobór mocy transformatora 24 V

Niskie napi´cie bezpieczne 24 V

Aby dotrzymaç zadanych czasów
otwierania si∏ownika, spadek napi´cia 
na przewodach zasilajàcych (zale˝ny od
d∏ugoÊci i przekroju przewodu) w czasie
w∏àczania nie mo˝e przekroczyç 4%.

Do przybli˝onego zwymiarowania
przewodów miedzianych stosuje si´
nast´pujàcy wzór praktyczny:

D∏ugoÊç przewodów

lL max. = ____ 
n

gdzie:
L max.: max. d∏ugoÊç przewodów w [m]

(patrz schemat po∏àczeƒ, str. 3)
l: wartoÊç z tabeli w [m]
n: liczba si∏owników

l 106 m   Rozwiàzanie:L max. = ____  = ______ = 26,5 m
n 4    
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Akcesoria

Stacja transformatorowa 1600-00.000

Stacja transformatorowa jest 24 V transformatorem niskiego napi´cia 
wg EN 60335 w odpornej na uderzenia obudowie ze sztucznego tworzywa 
z izolacjà zabezpieczajàcà. Stosuje si´ jà do zasilania si∏owników nastawczych 
i termostatów pokojowych.

W zale˝noÊci od warunków instalacyjnych mo˝na pod∏àczyç max. 10 si∏owników EMOtec 24 V 
z regulatorami temperatury pomieszczenia (max 10 termostatów pokojowych 24 V lub termo-
statów P 24 V) w dowolnej konfiguracji do zacisków wyjÊciowych. Istnieje mo˝liwoÊç pod∏àczenia
si∏owników termicznych jako normalnie zamkni´te (NC) lub normalnie otwarte (NO). Stacja
transformatorowa jest zabezpieczona po stronie sieciowej i wyjÊciowej ogólnie dost´pnymi
czu∏ymi bezpiecznikami.

Dane techniczne

Napi´cie zasilana: 230 V AC (+ 6% / –15%); 50 / 60 Hz; 120 VA
Napi´cie wyjÊciowe: 24 V AC (+ 25% / –10%); 50 / 60 Hz
Moc oddawana: praca ciàg∏a, max. 100 VA
Okablowanie wyjÊciowe: max. 10 si∏owników nastawczych i 10 termostatów pokojowych

lub 10 termostatów P
(patrz schemat po∏àczeƒ / przyk∏ad zastosowania)

– D∏ugoÊç przewodów � max wartoÊci patrz wskazówki projektowe, str. 5
Rodzaj ochrony: IP 22 wg EN 60529 (zale˝nie od monta˝u)
Klasa ochrony: ; II wg EN 60335
Obudowa; kolor: ABS (odporne na uderzenia), jasnoszara RAL 7035
Przy∏àcze sieciowe: wtyczka; 1 m; 2 x 0,75 eurowtyki
Zaciski pod∏àczeniowe: max 2,5 mm2

Certyfikat CE (EMV/NS): EN 55014-1 I EN 50082-1/EN 60335
Temperatura otoczenia: 0 °C do 60 °C w czasie pracy
Monta˝: naÊcienny, przewód prowadzony od do∏u
Wymiary: 200 mm x 120 mm x 90 mm (szer. x wys. x g∏´b.)

Wyglàd Opis Producent Nr katalogowy

Trafo-Station�

SScchheemmaatt  ppoo∏∏ààcczzeenniiaa

Przyk∏ad zastosowania

= Termostat pokojowy
lub Termostat P
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¸àcznik do zaworów grzejnikowych
Adapter do monta˝u EMOtec ze z∏àczem M 30 x 1,5 9703-24.700
na korpusie termostatu do z∏àcza zaciskowego seria 2.

Adapter do monta˝u EMOtec ze z∏àczem M 30 x 1,5 9704-24.700
na korpusie termostatu do z∏àcza zaciskowego seria 3.

Gwint M 30 x 1,5 wg normy zak∏adowej.

¸àcznik do wyrobów innych producentów Danfoss RA 9702-24.700
Adapter do monta˝u EMOtec Danfoss RAV 9800-24.700
na zawory innych producentów. Danfoss RAVL 9700-24.700
Gwint M 30 x 1,5 wg normy zak∏adowej. Vaillant 9700-27.700

TA (M 28 x 1,5) 9701-28.700
Herz 9700-30.700
Markaryd 9700-41.700
Comap 9700-55.700
Velta 9700-34.700
Oventrop (M 30 x1) 9700-10.700
Giacomini 9700-33.700
Rotex 9700-32.700
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Centrala transformatorowa

Centrala transformatorowa jest 24 V transformatorem niskonapi´ciowym
umieszczonym zgodnie z EN 60335 w odpornej na uderzenia obudowie 
z tworzywa sztucznego z izolacjà zabezpieczajàcà. Jest ona stosowana 
do centralnego zasilania termostatów pokojowych i si∏owników nastawczych.

Dzi´ki niewielkiej iloÊci kabli po∏àczeniowych nadaje si´ szczególnie do pod∏àczenia
centralnie umieszczonych si∏owników nastawczych w np. rozdzielaczach obiegów
grzewczych ogrzewania pod∏ogowego.

Od strony wejÊciowej mo˝na pod∏àczyç do zacisków max. 6 termostatów pokojowych 
24 V lub termostatów P 24 V, a od strony wyjÊciowej max. 12 EMOtec 24 V.

Zale˝nie od warunków instalacyjnych i zastosowania regulatory temperatury 
mogà byç pod∏àczone w dowolnej konfiguracji do EMOtec 24. Istnieje mo˝liwoÊç 
pod∏àczenia si∏owników termicznych jako normalnie zamkni´te (NC) 
lub normalnie otwarte (NO).

Centralaa transformatorowa jest zabezpieczona po stronie sieciowej i wyjÊciowej 
ogólnie dost´pnymi czu∏ymi bezpiecznikami (po stronie wtórnej kontrola optyczna).

W wersji ze sterowaniem pompy przekaênik zale˝nie od potrzeb w∏àcza i wy∏àcza 
pomp´ obiegowà poprzez bezpotencja∏owy styk, tzn pompa pracuje tylko wtedy, 
gdy co najmniej jeden termostat pokojowy tego za˝àda (funkcja ta wymaga 
si∏owników normalnie zamkni´tych).

Dane techniczne

Napi´cie zasilana: 230 V AC (+ 6% /–15%), 50 / 60 Hz, 60 VA
Napi´cie wyjÊciowe: 24 V AC (+25% / –10%), 50 /60 Hz
Moc oddawana: max. 20 VA dla regulatorów temperatury
– Moc si∏owników: praca ciàg∏a, max. 36 VA
Okablowanie wejÊç. i wyjÊç: max. 6 termostatów pokojowych lub 6 termostatów P 

i 12 si∏owników 
(patrz schemat po∏àczeƒ / przyk∏ad zastosowania)

– D∏ug. przewodów EMOtec max wartoÊci patrz wskazówki projektowe, str. 5
– D∏. przew. regulatora temp. max 50 m dla 3 x 0,14 mm2

max 100 m dla 3 x 0,34 mm2

Sterowanie pompy: zestyk zwierny bezpotencja∏owy, max 250 V AC 8 (2) A
Rodzaj ochrony: IP 22 wg EN 60529 (zale˝nie od monta˝u)
Klasa ochrony: ; II wg EN 60335
Obudowa; kolor: ABS (odporne na uderzenia), jasnoszara RAL 7035
Przy∏àcze sieciowe: wtyczka; 1 m; 2 x 0,75 eurowtyki
Zaciski pod∏àczeniowe: max 2,5 mm2

Certyfikat CE (EMV/NS): EN 55014-1 I EN 50082-1/EN 60335
Temperatura otoczenia: 0 °C do +60 °C w czasie pracy  
Monta˝: naÊcienny, przewód prowadzony od do∏u
Wymiary: 200 mm x 120 mm x 90 mm (szer. x wys. x g∏´b.)

Wyglàd Opis Nr katalogowy

Trafo-Zentrale�

Przyk∏ad zastosowania

SScchheemmaatt  ppoo∏∏ààcczzeenniiaa

bez sterowania 
pompy

1610-00.000

ze sterowaniem
pompy

1611-00.000Centrala
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Wspó∏czynnik przep∏ywu zaworu kvs okreÊla
wielkoÊç przep∏ywu obj´toÊciowego przy ca∏kowicie
otwartym zaworze i spadku ciÊnienia 1,0 bar.

Wzór praktyczny dla wody:
V
.

kvs =
��p

gdzie:

kvs wielkoÊç znamionowa zaworu w m3/h

V
.

przep∏yw obj´toÊciowy m3/h

∆p spadek ciÊnienia w bar

Szukane: wspó∏czynnik kvs

Dane: strumieƒ masy m = 32 kg/h
spadek ciÊnienia ∆pv = 34 mbar

Rozwiàzanie: kvs z wykresu = 0,175 m3/h

Dobrano: zawór termostatyczny V-exakt
nastawa wst´pna: 3
(patrz termostat. zawory grzejnikowe)

Szukane: ∆p zaworu termostatycznego

Dane: zawór termostatyczny
DN 10, przelotowy
kvs = 1,25 m3/h
strumieƒ masy m = 130 kg/h

Rozwiàzanie: ∆p na zaworze z wykresu: 11 mbar

Dane techniczne
Wykres 

Przyk∏ad obliczeniowy 1

Przyk∏ad obliczeniowy 2

Przyk∏ad obliczenia 1 Przyk∏ad obliczenia 2
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Wspó∏czynnik Kvs

IMI international Sp. z o.o.
32-300 Olkusz, Olewin 50A tel. +48 32 75 88 200

fax +48 32 75 88 201
Biuro Handlowe: 
02-626 Warszawa, Al. Niepodleg∏oÊci 69

tel. +48 22 322 70 17
fax +48 22 322 76 17


