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System zapewnienia jakości w firmie
posiada certyfikat zgodności
z normą DIN-EN-ISO 9001

Elektromotoryczne napędy nastawcze

Opis techniczny:
Elektromotoryczne napędy nastawcze Oventrop do regulacji ciągłej,
w wykonaniu trzypunktowym lub proporcjonalnym (0-10V), z przyłączem
gwintowym M 30 x 1,5. W napędzie ze sterowaniem 0-10V można
z użyciem specjalnego stycznika (jumpera) ustawić poziom sygnału wejścia
i funkcję antyblokowania, która w odstępie 24h dokonuje kontrolnego
przesunięcia grzybka zaworu na dystansie pełnego jego skoku. Ten typ
napędu wyposażony jest także w funkcję automatycznego rozpoznawania
punktu zerowego.

Nr art.
101 27 00       Napęd proporcjonalny 0-10V, 24V, nastawialne
                       poziom sygnału wejścia i funkcja antyblokowania
                       (logika odwrotna na życzenie)
101 27 01       Napęd trzypunktowy, 24V, bez funkcji antyblokowania

Dane techniczne:
Napięcie zasilania:                         24 V AC, ± 15%
Pobór mocy:                                   2,5 W moc czynna
                                                       5,5 VA moc pozorna
Sterowanie:                                    nr art. 101 27 00
                                                       0-10 V DC, 0-5V DC, 5-10V DC
                                                       nastawialne,
                                                       impedancja wejściowa 80 kΩ
                                                       nr art. 101 27 01
                                                       odwracalne trzypunktowe
Skok max:                                      5 mm
Siła nacisku:                                  > 90 N
Czas działania:                              ok. 15 s/mm
Zabezpieczenie ochronne:            IP 40
Temperatura medium:                   max +100o C
Temperatura środowiska pracy:    0 - + 50o C, wilgotność niekondensująca
Temperatura składowania:            -20-+65o C, wilgotność niekondensująca
Przewód podłączeniowy:              nr art. 101 27 00
                                                      kabel czterożyłowy, dł. 1,5m
                                                      nr art. 101 27 01
                                                      kabel trójżyłowy, dł. 1,5m

Montaż:
Kabel zasilająco-sterujący powinien być ułożony tak, aby nie stykał się
z gorącymi elementami instalacji (grzejnik, rura); w przeciwnym razie może
dojść do przedwczesnego starzenia się materiału kabla.
Podłączenie elektryczne musi być wykonane przez osobę uprawnioną
i zgodnie z przepisami bezpieczeństwa. Napęd może pracować
w dowolnym położeniu, z wyjątkiem pozycji pionowo pod zaworem.

Zakres stosowania:
Napędy elektromotoryczne Oventrop mogą być stosowane w instalacjach
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Za ich pomocą można
regulować temperaturę pomieszczeń poprzez sterowanie wydajnością
grzejników zwykłych i typu compact (z wbudowanym garniturem
zaworowym), rozdzielaczy ogrzewań podłogowych, promienników, chłodnic,
aparatów indukcyjnych.

Napędy mogą współpracować z następującymi typami zaworów Oventrop
z gwintem przyłącza M 30 x 1,5:
- zawory termostatyczne wszystkich typoszeregów,
- zawory typoszeregu P z charakterystyką liniową,
- zawory trójdrogowe do instalacji grzewczych jednorurowych,
- rozdzielacze do instalacji ogrzewania podłogowego
  (uwaga na temperaturę otoczenia w skrzynce rozdzielacza),
- zawory trójdrogowe mieszające i rozdzielające,
- zawory regulacyjne do sufitów chłodniczych. Dioda
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Elektromotoryczny napęd nastawczy 

Opis techniczny:
Elektromotoryczny napęd nastawczy EIB przeznaczony do regulacji
wydajności współpracującego zaworu w standardzie EIB
w pomieszczeniach tzw. "inteligentnej rezydencji". Napęd ze zintegrowanym
sprzęgłem liniowym podłączony jest do łączników magistrali (niepotrzebne
oddzielne zasilanie z sieci). Po złączeniu automatyczna kalibracja
(justunek) napędu. Automatyczna funkcja antyblokowania.

Wykonania:                                                        Nr art.
"Uni EIB H" gwint M 30 x 1,5                             115 50 65
"Uni EIB D" złącze zaciskowe z nakrętką          115 50 75

Dane techniczne:
Źródła zasilania:                      magistrala EIB
Pobór prądu:                           < 240 mW
                                                (< 12 mA przy 20 V DC)
Liczba napędów w linii:           max 64 szt.
Komunikatory:                         EIS 6 (wartość pożądana/wartość
                                                rzeczywista) 8-Bitowy
                                                EIS 1 (nastawa wymuszona) 1-bitowy
                                                non EIS (stały) 8- Bitowy
Złącze do magistrali:               dwa mikroprzewody do zacisku
                                                magistrali
Sprzęgło liniowe:                     zintergowane (Bus Interface
                                                Moduł BIM)
Adresowanie:                          klawisz i dioda pod zdejmowalną zaślepką
Max skok popychacza:           4 mm
Skok w paśmie
regulowanym:                         2,56mm
Dokładność nastawy:             0,01 mm
Siła nacisku:                           > 80 N
Prędkość działania:                ok. 120 s/mm
Rodzaj ochrony:                     III
Odporność zakłóceniowa:      EN 50082-2
                                               EN 50081-1
Kabel:                                     J-Y(St)Y1x2x0.6, trwale zmontowany, dł. 1m
Temperatura otoczenia
w miejscu zainstalowania:     od -5o C do 45o C
Temperatura składowania:   od -25o C do + 70o C
Zintegrowane funkcje:           parametryzacja wartości pożądanej
                                              po uruchomieniu napędu,
                                              automatyczna kalibracja (justunek) napędu,
                                              parametryzacja automatycznego
                                              przepłukania zaworu,
                                              parametryzacja ustawień wymuszonych,
                                              (np. ochrony przeciwzamrożeniowej).

Montaż:
Montaż napędu powinien być wykonany przy pomocy fachowca znającego
technikę magistrali EIB. Kable napędu nie powinny dotykać gorącej gałązki
grzejnika lub samego grzejnika. Zalecamy montaż w pozycji pionowej od
góry lub poziomej.
Przed montażem napędu ze złączem zaciskowym Uni EIB D należy
zamontować adapter z pomocą bocznych śrub mocujących. Dokręcić
nakrętkę dociskową bez użycia nadmiernej siły. Podłączenie elektryczne
przez zaciski magistrali EIB. Kabel czerwony do zacisku "+", czarny do "-".
Ułożenie kabli od łączników magistrali do napędu nastawczego nie powinno
kolidować z instalacją elektryczną 230 V.
Katalog danych armatury Oventrop do oprogramowania ETS dostarczany
jest na dyskietce 3,5".

Dioda



Szkic podłączenia:

czarny - czerwony +

Kontakt okienny

Sensor temperatury
z nastawnikiem
temperatury zadanej

Zawór z elektromotorycznym
napędem nastawczym EIB

Zakres stosowania:
W ramach standardu EIB napędy nastawcze EIB Oventrop mogą być
stosowane jako elementy wykonawcze (aktory) regulujące pracę
ogrzewania, wentylacji czy klimatyzacji. Do regulacji temperatury
pomieszczeń mogą być stosowane wraz z zaworami na grzejnikach
konwencjonalnych, kompaktowych (z wbudowanym zaworem),
w rozdzielaczach ogrzewania podłogowego, promiennikach sufitowych
czy agregatach indukcyjnych.
Napędy EIB mogą być stosowane z następującymi typami zaworów
Oventrop:
- zawory termostatyczne, wszystkie typoszeregi
- zawory trójdrogowe do ogrzewań podłogowych (zwrócić uwagę
  na temperaturę otoczenia w skrzynce rozdzielacza)

Wskazówki:
Napęd EIB nie wymaga konserwacji. Po uruchomieniu napęd kalibruje
się (justuje) samoczynnie. W pętli kalibracyjnej napęd odszukuje
automatycznie punkt 0-owy i wykonuje justunek. Proces ten trwa ok. 8,5
minuty. Jeśli po tym czasie nie wprowadzono nowej nastawy pożądanej
napęd przyjmuje ustawienie fabryczne. Jeśli instalacja grzewcza
dostarcza wystarczającej ilości ciepła grzejnik rozgrzeje się.

Inicjalizacja:
Przyporządkowania adresu i priorytetów jak również zaprogramowania
pacy elementów EIB dokonuje się z użyciem oprogramowania ETS.
Zatwierdzenia adresu dokonuje się w polu owalnej wnęki po usunięciu
zaślepki, co umożliwia dostęp do klawisza programującego i diody
sygnalizacyjnej LED. Po naciśnięciu klawisza programującego dioda
zapala się na chwilę. Wpisać adres do programu sterującego i wcisnąć
zaślepkę. adres można zanotować również na załączonej etykiecie
przylepnej, następnie umieszczając ja w dostępnym miejscu na
zewnątrz napędu.

Wyposażenie:
dyskietka z danymi EIB, nr art. 115 60 51


