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Elektrothermischer Stellantrieb (0-10 V)

Das Qualitätsmanagementsystem von
Oventrop ist gemäß DIN-EN-ISO 9001
zertifiziert.

Ausschreibungstext:
Oventrop Elektrothermischer Stellantrieb, stromlos geschlossen,
für die stetige Regelung. Proportional-Antrieb (0-10 V) mit
Gewindeanschluss M 30 x 1,5, mit automatischer 0-Punkt
Justierung und mit Hubanzeige.

Ausführungen: Art.-Nr.
24 V, Proportional-Antrieb (0-10 V), 101 29 51
stromlos geschlossen

Leistungsdaten:
Betriebsspannung: 24 V AC, ± 15%

Einschaltstrom: 0,3 A

Dauerstrom: 0.07 A

Steuerspannung: 0-10 V DC (Offset: 0.15 V)

Eingangsimpedanz:  150 k

max. Hub: 4 mm (bei Ansteuerung > 9.9 V)

Regelhub: 2.5 mm proportional geregelt

Stellkraft: > 90 N

Mittlere Stellzeit : ca. 60 s/mm (3 V � 8 V)

Schutzart : IP 44

Mediumtemperatur : max. +100 °C

Umgebungstemperatur : 0 - +45 °C, nicht kondensierend

Anschlussleitung: 3 x 0.35 mm2, Länge 0.6 m

Einbau und Montage:
Das Anschlusskabel darf nicht mit dem heißen Heizkörper bzw.
der Rohrleitung in Berührung kommen, da die Alterung des
Kabelmaterials dadurch beschleunigt wird.
Der Elektroanschluss muss den einschlägigen VDE- und ört-
lichen EVU-Vorschriften entsprechen.
Den Stellantrieb nur über Sicherheitstrafo nach VDE 0570 betrei-
ben. Es ist eine Trennungsmöglichkeit vom Netz (z. B. durch
einen vorgeschalteten Sicherungsautomaten) mit einer Kurz-
schlußstrecke von min. 3 mm vorzusehen. Die Oventrop
Elektrothermischen Stellantriebe (0-10 V) können in jeder
Einbaulage betrieben werden, außer Montage senkrecht nach
unten. Wird der Stellantrieb im Kühlbetrieb verwendet, ist nur der
senkrechte Einbau zulässig.
Um unnötige Betriebsstunden außerhalb der Heizperiode bzw.
wenn die Geräte nicht benötigt werden zu vermeiden, sind die
Antriebe während dieser Zeit über einen Hauptschalter abzu-
schalten.
Stellantrieb auf dem Ventil von Hand fest anziehen. Keine
Rohrzange, Schraubenschlüssel oder ähnliches Werkzeug ver-
wenden!

Einsatzbereich:
Oventrop Elektrothermischer Stellantrieb (0-10 V) wird in den
Gewerken Heizung, Lüftung und Klima eingesetzt. Der Stell-
antrieb ist zur Raumtemperaturregelung verwendbar z. B. mit
konventionellen Heizkörpern, Heizkörpern mit integrierten Ventil-
garnituren, mit Verteilern für Fußbodenheizung, Deckenstrahl-
heizungen, Deckenkühlsystemen und Induktionsgeräten.

Der Antrieb kann mit folgenden Oventrop Ventilen mit Gewin-
deanschluss M 30 x 1,5  kombiniert werden:

– Thermostatventile, alle Baureihen
– Ventile „Baureihe P“ mit linearer Durchflusskennlinie
– Dreiwege-Umrüstventile
– Verteiler für Fußbodenheizung (Umgebungstemperatur im

Verteilerkasten beachten)
– „Cocon“ Regulierventile für Kühldeckenanlagen
– „Hycocon T/TM“ Regulierventile

Maße:

Ø 39.5

M 30 x 1.5
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Bei Kombination mit „Hycocon TM“ Regulierventilen, Art.-Nr.
106 8. .., kann bei DN 32 und DN 40 sowie Art.-Nr. 106 86 67 der
kvs-Wert um max. 5% vermindert werden.
Nicht geeignet für Dreiwege-Verteil- und Mischventile, Art.-Nr.
113 .. .. .

Datenblatt

Opis techniczny:
Elektrotermiczne napędy nastawcze Oventrop, bezprądowo  
zamknięte, do regulacji ciągłej, proporcjonalne (0-10V). Nakrętka  
M 30 x 1,5, wskaźnik położenia popychacza, automatyczne justowanie 
(kalibracja) punktu „0”.
Numery katalogowe:
Napęd proporcjonalny (0-10V), 24 V 101 29 51
bezprądowo zamknięty
Dane techniczne:
Napięcie zasilania: 24 V AC, ± 15%
Prąd rozruchowy: 0,30 A 
Prąd pracy: 0,07 A 
Napięcie sterujące: 0-10 V DC (Offset: 0,15 V) 
Impedancja wejścia: ≥ 150 kΩ
Skok maksymalny:  4mm  

(napięcie sterowania  > 9,9 V)
Skok regulowany:  2,5 mm  

(regulacja proporcjonalna)
Siła zamykania: > 90 N
Średni czas zamykania/otwierania: ok. 60s/mm (3 V → 8 V)
Stopień ochrony: IP 44
Temperatura czynnika: max. +100 °C
Temperatura otoczenia:  od 0 do +45 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Kabel zasilający: 3 x 0,35 mm2, długość 0,6 m
Zabudowa i montaż:
Ze względu na niebezpieczeństwo przyśpieszonego starzenia się 
kable elektryczne nie powinny przylegać do gorących rur lub innych 
elementów instalacji.
Podłączenie elektryczne musi spełniać wymagania odpowiednich 
norm i przepisów.
Napęd może być podłączony do zasilania wyłącznie poprzez trans-
formator zabezpieczający (wg VDE 0570). Układ zasilania powinien 
być wykonany w sposób umożliwiający odłączenie od instalacji 
energetycznej (np. przez zastosowanie automatu zabezpieczające-
go) z odstępem na styku min. 3 mm. Napędy nastawcze Oventrop 
mogą pracować w każdym położeniu z wyjątkiem pozycji „pionowo 
od dołu”. W instalacji chłodniczej jedyną dopuszczalną pozycją jest 
zabudowa „pionowo do góry”.
W celu ograniczenia zużycia energii elektrycznej zalecane jest za-
stosowanie przełącznika centralnego i wyłączanie zasilania napę-
dów w okresie między sezonami grzewczymi  lub w okresie bez-
czynności systemu.
Nakrętkę mocującą napęd na zaworze należy w trakcie montażu do-
ciągać wyłącznie z użyciem dłoni, wykluczone jest używanie kluczy, 
śrubokrętów czy innych tego typu narzędzi! 
Zakres stosowania:
Napędy elektrotermiczne Oventrop (0-10 V) stosowane są do regu-
lacji wydajności instalacji grzewczych, chłodniczych lub wentylacyj-
nych. Po skompletowaniu z odpowiednimi regulatorami temperatury 
i zaworami mogą być stosowane do regulacji wydajności grzejników 
boczno- lub dolnozasilanych (zaworowych), rozdzielaczy ogrzewa-
nia podłogowego, promienników sufitowych, sufitów chłodzących,
aparatów indukcyjnych itp..
Napędy mogą współpracować z następującymi zaworami Oventrop 
(wymagany gwint przyłącza M 30 x 1,5):
–  termostatycznymi wszystkich typoszeregów
–  typoszeregu „P“ o charakterystyce liniowej
–  3-drogowymi do instalacji 1-rurowych
–  rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego (uwaga na tempera-

turę w szafkach rozdzielaczy!)
–  zaworami regulacyjno-równoważącymi „Cocon“ do sufitów chło-

dzących
–  regulacyjnymi „Hycocon T/TM“

Elektrotermiczne napędy nastawcze (0-10V)

Dane techniczne

W przypadku stosowania tego typu napędów z zaworami równo-
ważąco-regulacyjnymi „Hycocon TM”, nr kat. 106 8  xx, średnice 
DN 32 i DN 40 oraz zaworem nr kat. 106 86 67 należy się liczyć  
z obniżeniem wartości współczynnika kvs o maks. 5 %.
Napędy nie nadają się do stosowania z zaworami trójdrogowymi, 
rozdzielającymi i mieszającymi, nr kat. 113 xx xx.
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Wymiary:
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Funktion:

Oventrop Elektrothermischer Stellantrieb (0-10 V) mit stetigem
Verhalten ermöglicht in Verbindung mit Oventrop Thermostat-
ventilen und dem Oventrop Raumthermostat mit Proportional-
Ausgang, Art.-Nr. 115 21 51, eine individuelle Einzelraum-
temperaturregelung mit hoher Regelgenauigkeit. Bei entspre-
chender Strangführung besteht aber auch die Möglichkeit, meh-
rere Heizkörper (Zonen) mit nur einem Ventil zu regeln.

Der Antrieb arbeitet mit einem Dehnstoff-Arbeitselement, das
elektrisch beheizt wird. Hierdurch ist ein geräuschloser Betrieb
bei geringem Stromverbrauch möglich.

Der Antrieb verfügt über eine automatische 0-Punkt Justierung.
Bei jedem Einschalten der Betriebsspannung bewegt der
Stellantrieb das Ventil in die Schließstellung, erfaßt diese als
0-Punkt und fährt danach in die vom Raumthermostat vorgege-
bene Position. Steuerspannung [V]
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Hub-Steuerspannungs-Kennlinie
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Schaltbild

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1Gedruckt auf chlorfrei
ti 138-0/10/MW
Ausgabe 2007gebleichtem Papier.gebleichtem Papier.
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0-10V DC
Steuersignal
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Elektrothermischer Stellantrieb (0-10 V)

Działanie:
Elektrotermiczne napędy nastawcze (0-10V) Oventrop do regulacji 
ciągłej, po skompletowaniu z zaworami grzejnikowymi Oventrop  
i termostatem pokojowym Oventrop z wyjściem proporcjonalnym 
(nr kat. 115 21 51), umożliwiają dokładną regulację temperatury 
wewnętrznej w wydzielonych pomieszczeniach. Przy odpowiednim 
układzie instalacji możliwe jest również zastosowanie pojedynczego 
zespołu zawór-napęd do regulacji wydajności większej liczby grzej-
ników (regulacja strefowa).
Zasada pracy napędu nastawczego polega na elektrooporowym 
podgrzaniu wbudowanego czujnika woskowego. Bezgłośny prze-
suw popychacza napędu uzyskiwany jest przy stosunkowo niskim 
zużyciu prądu.
Napęd posiada funkcję automatycznego justowania (kalibracji) 
punktu „0”. Po każdym załączeniu zasilania napęd przesuwa grzy-
bek zaworu do pozycji pełnego zamknięcia, kalibrują ją jako pozycję 
„0” i powraca do pozycji pracy wyznaczonej sygnałem otrzymanym 
od termostatu.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania 
zmian technicznych bez uprzedzenia.
Grupa produktowa 1
ti 138-0/10/MW
Wydanie 2007
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Elektrotermiczne napędy nastawcze (0-10V)
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Napięcie sterujące [V]

Charakterystyka regulacji – zależność skoku od poziomu napięcia 
sterującego

Schemat podłączenia

0-10 V DC 
sygnał sterujący


