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Elektromotorische Stellantriebe LON®

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

Ausschreibungstext:

Oventrop Elektromotorischer Stellantrieb LON, für den Direkt-
anschluss an LonWorks®-Netzwerke. Die Versorgungsenergie
wird unter Verwendung der Link-Power-Technologie aus dem
Bus bezogen, eine separate Spannungsversorgung ist nicht not-
wendig. Der Antrieb verfügt über eine selbsttätige 0-Punkt
Justierung und einen integrierten Binäreingang. Der Busan-
schluss und der Anschluss des Binäreingangs erfolgen über eine
4-adrige Anschlussleitung.

Art.-Nr.:

115 70 65 „OVLONH“ Gewindeanschluss M 30 x 1,5

115 70 75 „OVLOND“ mit Adapter für Heizkörper mit inte-
grierten Ventilgarnituren mit Klemmverbindung und
M 23,5 x 1,5

Leistungsdaten:

Spannungsversorgung: aus Link-Power-Netzwerk (SELV),
nom. 48 V DC (41,0 V- 42,4 V)

Leistungsaufnahme: < 480 mW (< 10 mA)

Anzahl je Liniensegment: max. 64 Aktorknoten

Netzwerktyp: LP/FT (78 kbps)

Transceiver: LPT 10

Binäreingang: 1 parametrierbarer Binäreingang
(max. gesamte anschließbare
Leitungslänge 5 m)
Signalspannung: 5 V DC
Eingangswiderstand: 10 k

max. Hub: 4,5 mm

Regelhub: 2,6 mm - 4,0 mm

Auflösung: 8 Bit (256 Schritte)

Stellkraft: > 90 N

Stellzeit: ca. 30 s/mm

Schutzart: IP44 nach EN 60529

Schutzklasse: III nach EN 60730

EMV: nach EN 50082-2, EN 50081-1

Mediumtemperatur: max. +100°C

Umgebungstemperatur: –5 - +45°C, nicht kondensierend

Lagertemperatur: –25 - +70°C, nicht kondensierend

Anschlussleitung: J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6, fest montiert
Länge 1m

Einbau und Montage:

Die Montage bzw. Installation muss von einer Fachkraft mit
detaillierten LonWorks-Kenntnissen durchgeführt werden. Das
Anschlusskabel darf nicht mit dem heißen Heizkörper bzw. der
Rohrleitung in Berührung kommen, da die Alterung des Kabel-
materials dadurch beschleunigt wird.

Die Oventrop elektromotorischen Stellantriebe LON können in
jeder Einbaulage betrieben werden, außer Montage senkrecht
nach unten.

Der elektrische Anschluss erfolgt durch die Busklemme. Die rote
Ader ist an plus und die schwarze Ader an minus anzuschließen.
Der Binäreingang ist mit der gelben und weißen Ader anzu-
schließen.

Die Applikationssoftware ist bereits im Stellantrieb vorinstalliert,
dadurch entfällt bei der Inbetriebnahme die Programmierung des
Anwendungsprogramms.

Der Stellantrieb verwendet Standard-Netzwerkvariablen und
kann so in jedes LonWorks-Netzwerk mit Twisted-Pair Verdrah-
tung (LP/FT) integriert werden.
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Datenblatt

Elektromotoryczny napęd nastawczy 
Dane techniczne

Opis techniczny:
Elektromotoryczny napęd nastawczy Oventrop, wykonany 
w standardzie LON, przeznaczony do regulacji wydajności 
instalacji grzewczej lub chłodzącej w pomieszczeniach tzw. 
„inteligentnej rezydencji”. Zasilanie napędu bezpośrednio  
z szyny zasilająco-sterującej LON z wykorzystaniem techno-
logii Link-Power. Napęd posiada funkcję automatycznego ju-
stowania (kalibracji) punktu „0” oraz jedno zintegrowane wej-
ście binarne. Połączenie między zaciskami napędu a szyną 
zasilająco-sterującą kablem 4-żyłowym.
Wykonania, numery katalogowe:
115 70 65 „OVLONH”, gwint nakrętki M 30 x 1,5
115 60 75  „OVLOND” z adapterem do montażu na grzej-

nikach zaworowych z wkładkami zaworowymi  
ze złączem zaciskowym i z gwintem M 23,5 x 1,5

Dane techniczne:
Źródła zasilania:  sieć Link-Power (SELV) 

nom. 48 V DC (41,0 V – 42,4 V)   
Pobór prądu: < 480 mW (< 10 mA)
Liczba podłączeń w linii: max 64 szt. aktory (np. napędy)
Port równoległy: LPT 10 
Wejście binarne:  Jedno parametryzowane wej-

ście binarne (łączna długość 
kabla nie dłuższa niż 5 m)

Napięcie sygnału: 5 V DC
Impedancja wejścia: 10 kΩ
Max skok popychacza: 4,5 mm
Skok w paśmie  
regulowanym: 2,6 do 4,0 mm
Rozdzielczość: 8-bitowa (256 kroków)
Siła zamykania: > 90 N
Czas zamykania: ok. 30 s/mm
Rodzaj ochrony: IP 44 wg EN 60529
Klasa ochrony: III wg EN 60730
Odporność zakłóceniowa  
(EMV): wg EN 50082-2, EN 50081-1
Temperatura czynnika: maks. +100 °C
Temperatura otoczenia:  od -5 do +45 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Temperatura składowania:  od -25 do +70 °C,  

kondensacja niedopuszczalna
Kabel zasilająco-sterujący:  J-Y(St)Y 2 x 2 x 0,6;  

trwale zamontowany 
Długość 1 m

Zabudowa i montaż:
Montażu napędu wzgl. jego podłączenia powinien dokonać 
fachowiec znający technikę systemu LonWorks. Ze względu 
na niebezpieczeństwo przyśpieszonego starzenia się oka-
blowanie nie powinno przylegać do gorących rur lub innych 
elementów instalacji. Elektromotoryczne napędy nastawcze 
LON Oventrop mogą pracować w każdym położeniu, z wyjąt-
kiem pozycji „pionowo od dołu”.
Podłączenie elektryczne przez zaciski magistrali LON. Prze-
wód czerwony do zacisku „+”, czarny do „-”. Wejście binarne 
1 okablowane jest przewodami w kolorach żółtym i białym. 
Napęd jest wstępnie oprogramowany, dzięki czemu nie trze-
ba dodatkowo programować jego funkcji przed uruchomie-
niem instalacji.
Napęd LON jest skonstruowany  zgodnie ze standardem sie-
ciowym LonWorks i może być integrowany w każdej instalacji 
okablowanej z wykorzystaniem skrętki i końcówek Twisted-
-Pair (LP/FT).
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Einsatzbereich:

Oventrop elektromotorische Stellantriebe LON ermöglichen in
Verbindung mit Oventrop Ventilen und den entsprechenden
Temperaturreglern eine individuelle Einzelraumtemperatur-
regelung mit hoher Regelgenauigkeit. Bei entsprechender
Strangführung besteht aber auch die Möglichkeit, mehrere
Heizkörper (Zonen) mit nur einem Ventil zu regeln.

Innerhalb von LonWorks-Netzwerken werden die elektromotori-
schen Stellantriebe in den Gewerken Heizung, Lüftung und
Klima eingesetzt. Die Stellantriebe sind zur Raumtemperatur-
regelung verwendbar z. B. mit konventionellen Heizkörpern,
Heizkörpern mit integrierten Ventilgarnituren, mit Verteilern für
Fußbodenheizung, Deckenstrahlheizungen, Deckenkühl-
systemen und Induktionsgeräten.

Die Stellantriebe LON können mit folgenden Oventrop Ventilen
kombiniert werden:

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

Verteiler beachten)
– „Cocon“ und „HycoconT/TM“ Regulierventile
– Dreiwege-Verteil- und Mischventile

Hinweis:

Im Stellantrieb sind für den Einsatz mit verschiedenen Ventilen
optimierte Kennlinien abgespeichert. Die Auswahl des entspre-
chenden Ventiltyps und die damit verbundene Kennlinie erfolgt
über eine Konfigurations-Netzwerkvariable mit Hilfe eines Soft-
waretools. Die Einstellung des Ventiltyps ist mit größter Sorgfalt
durchzuführen, da bei unsachgemäßer Anwendung eine ein-
wandfreie Funktion u. U. nicht mehr gegeben ist.

Der integrierte Binäreingang kann z. B. mit einem Fenster-
kontakt oder Taupunktsensor verknüpft werden. Das Signal des
Binäreingangs kann über das LonWorks-Netzwerk ausgelesen
und wenn notwendig auch intern (Zwangsstellung) verarbeitet
werden.

Initialisierung:

Das Auslesen der Neuron® -ID erfolgt durch Drücken der
Servicetaste, dabei leuchtet die LED kurz auf. Das Binding der
Standard-Netzwerkvariablen und die Konfiguration der projekt-
spezifischen Daten erfolgen über ein Softwaretool.

Zubehör:

Applikationsprogramm LON Art. Nr. 115 60 51

LON, LonWorks und Neuron sind eingetragene
Warenzeichen der Echelon Corporation.

Technische Änderungen vorbehalten.

Produktbereich 1 Gedruckt auf chlorfrei
ti 132-0/10/MW
Ausgabe 2007 gebleichtem Papier.
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Elektromotorische Stellantriebe LON®Elektromotoryczny napęd nastawczy 

Zakres stosowania:
Elektromotoryczne napędy nastawcze LON Oventrop,  
po skompletowaniu z zaworami Oventrop i odpowiednimi re-
gulatorami temperatury, umożliwiają dokładną regulację tem-
peratury wewnętrznej w wydzielonych pomieszczeniach. Przy 
odpowiednim układzie instalacji możliwe jest również zastoso-
wanie pojedynczego zespołu zawór-napęd do regulacji wydaj-
ności większej liczby grzejników (regulacja strefowa).
Elektromotoryczne napędy nastawcze LON Oventrop mogą 
być wykorzystane do regulacji wydajności – z wykorzysta-
niem sieci LonWorks - instalacji grzewczych, chłodniczych 
lub wentylacyjnych – np. grzejników boczno- lub dolnozasila-
nych (zaworowych), rozdzielaczy ogrzewania 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
–  rozdzielaczami do ogrzewania podłogowego  

(uwaga na temperaturę w szafkach rozdzielaczy!)
–  zaworami regulacyjno-równoważącymi „Cocon“  

lub „Hycocon T/TM“
–  3-drogowymi rozdzielającymi lub mieszającymi
Uwaga:
Napęd zawiera optymalne charakterystyki regulacyjne  
dla wszystkich typów zaworów współpracujących. Wybo-
ru danego zaworu i odpowiedniej dla niego charakterystyki  
dokonuje się podczas ustawiania parametrów pracy syste-
mu za pomocą oprogramowania systemowego. Ze względu  
na niebezpieczeństwo zakłóceń w pracy instalacji czynność  
ta powinna zostać wykonana z dochowaniem najwyższej sta-
ranności.
Zintegrowane wejścia binarne mogą być wykorzystane  
do podłączenia styku okiennego lub czujnika punktu rosy. 
Sygnał na wejściu binarnym może być odczytany i obrobio-
ny przez system LON lub bezpośrednio w napędzie (reakcja 
wymuszona). 
Inicjalizacja:
Przyporządkowania adresu Neuron® - ID dokonuje się przez 
naciśnięcie klawisza serwisującego, czemu towarzyszy krót-
kie zaświecenie się diody wskaźnikowej LED.
Konfiguracja systemu i wstępne programowanie z wykorzy-
staniem narzędzi systemowych.
Osprzęt:
Oprogramowanie LON Nr kat. 115 60 51

LON, LonWorks i Neuron są zastrzeżonymi znakami towarowymi 
firmy Echelon Corporation.

Zastrzegamy sobie prawo wprowadzania zmian technicznych 
bez uprzedzenia.

Grupa produktowa 1
ti 132-0/10/MW
Wydanie 2007

Inne funkcje,  
np. sterowanie oświetleniem,  

żaluzjami itp.

Przykład zastosowania

Schemat podłączenia

Czarny  – Czerwony +

Żółty

Biały

Wejście 
binarne

Zawór 
z napędem LON

Styk okienny

Regulator temperatury  
z nastawnikiem


