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OSTRZE¯ENIE: Niniejszy dokument
nie zawiera pe³nego opisu zaworu,
nie przedstawia tak¿e szczegó³owo
sposobu jego pracy. U¿ytkownik
mo¿e odnaleæ w nim informacje
przydane do bezpiecznego
i prawid³owego u¿ytkowania zaworu
oraz utrzymywania go w dobrym
stanie. Nale¿y w odpowiedni sposób
zutylizowaæ opakowanie zaworu wraz
z pozosta³¹ zawartoci¹ (torby foliowe,
styropian itp.). Pordukt nale¿y
przechowywaæ w bezpiecznych
warunkach, z dala od wilgoci i kurzu.
Nie przestrzeganie wskazañ
podanych w niniejszym dokumencie,
jak równie¿ zaniedbania, z³e lub
nieprawid³owe u¿ytkowanie zaworu
powoduje utratê gwarancji i zwalnia
producenta z wszelkiej odpowiedzialnoci za wszelkie powsta³e szkody.

230 V a.c.

Urz¹dzenie zgodne z zasadniczymi
wymaganiami Dyrektyw CE:
- niskonapiêciowej (LVD) 2014/35/UE
- w sprawie kompatybilnoci
elektromagnetycznej
(EMC) 2014/30/UE, EN 60730-1,
EN 60730-2-14

Zawór kulowy
strefowy 3 drogowy
z si³ownikiem,
seria TMO XL
INSTRUKCJA DLA U¯YTKOWNIKA

OSTRZE¯ENIA:
Przed instalacj¹ lub serwisowaniem
produktu nale¿y zapoznaæ siê
z treci¹ instrukcji.

Znaczenie symbolu:
UWAGA! NIEPRZESTRZEGANIE
PONI¯SZEJ INSTRUKCJI MO¯E
STANOWIÆ ZAGRO¯ENIE DLA
LUDZI, ZWIERZ¥T I RZECZY!
NINIEJSZ¥ INSTRUKCJÊ NALE¯Y
POZOSTAWIÆ U¯YTKOWNIKOWI.
PRODUKT UTYLIZOWAÆ
ZGODNIE
Z PANUJ¥CYMI PRZEPISAMI.
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Z³¹cze si³ownika

dodatkowe z³¹cza microswich
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Charakterystyka techniczna
Napiêcie znamionowe zasilania: 230V~, 24V ~, 50-60 Hz w zale¿noci od modelu
Pobór mocy: 7 W (max)
Obci¹¿enie styków pomocniczych: 3 (1) A, 250 V a.c.
Czas obrotu: 25s (obrót o 180°)
Typ z³¹cza: Molex Mini-Fit JR 6 - pinowy lub równowa¿ny (kompatybilny)
Rodzaj si³ownika: SPST
Klasa urz¹dzenia: II
Stopieñ ochrony IP4
Maksymalne cinienie ró¿nicowe: 6 bar
Maksymalne cinienie pracy: 16 bar
Maksymalna temperatura pracy: od 5 do 90 °C
Maksymalna temperatura otoczenia: 60 °C
Maksymalny przep³yw: Kvs 15,5m3/h (przy P = 1 bar)
OSTRZE¯ENIA PRZED INSTALACJ¥:
- zawór musi byæ pod³¹czony do instalacji przez wykwalifikowane osoby.
- cinienie na zasilaniu uk³adu hydraulicznego (instalacji, na wejciu do zaworu) i cinienie
ró¿nicowe na wyjciach (zaworu) musz¹ byæ zgodne z charakterysyuk¹ zaworu (tak¿e
z charakterystyk¹ techniczn¹).
- p³yn (czynnik) nie mo¿e zawieraæ zanieczyszczeñ w zawiesinie
- zawór nie mo¿e by ustawiony do góry nogami, np. z pokryw¹ si³ownika skierowan¹
w dó³ lub z³¹czem wtykowym do góry (rysunek 2)
- zasilanie elektryczne musi byæ zgodne z tym, co wskazano na etykiecie zaworu, a instalacja
elektryczna musi byæ zgodna z obowi¹zuj¹cymi przepisami i dyrektywami
- w instalacji elektrycznej musi znajdowaæ siê urz¹dzenie umo¿liwiaj¹ce ca³kowite
wielobiegunowe od³¹czenie od sieci, w warunkach przepiêcia kategorii III, zgodnie
z obowi¹zuj¹cymi przepisami
- powierzchnia zaworu mo¿e osi¹gaæ wysokie temperatury, w szczególnoci przy przep³ywie
p³ynu (czynnika) o wysokiej temperaturze. Dlatego u¿ytkownik lub osoba operuj¹ca przy
zaworze musi musi stosowaæ rodki ochrony indywidualnej (rêkawice itp).
- zawór musi byæ zainstalowany w sposób zapewniaj¹cy sprawny monta¿/demonta¿
oraz ³atwego pod³¹czenia/od³¹czenia zasilania (elektrycznego).Nale¿y przestrzegaæ
odpowiednich odleg³oci od scian lub innych elementów.
MONTA¯:
W celu prawid³owej instalacji postêpuj zgodnie z poni¿szymi punktami:
- obudowa si³ownika mo¿e byæ otwierana tylko przez producenta.
- od³¹czyæ zasilanie (elektryczne) przed wykonaniem jakiejkolwiek operacji; upewniæ siê,
¿e dane na tablicze zgadzaj¹ siê z danymi sieci zasilaj¹cej
- zdemontowaæ si³ownik elektryczny zaworu, zwalniaj¹c zawleczkê blokuj¹c¹ (rysunek 5).
- zamontowaæ korpus zaworu w instalacji (rysunek 1)
- zamontowaæ ponownie silnik zaworu (rysunek 4):
4.1. dopasowaæ kszta³t trzpienia zaworu do kszta³tu (wg³êbienia) w si³owniku (oznaczenie X)
4.2. na³o¿yæ si³ownik na zawór, lecz nie (dociskaj¹c) do koñca;
4.3. obróciæ si³ownik, a¿ strona ³¹cz¹ca bêdzie skierowana w stronê wyjcia B (oznaczenie Y);
4.4. na³o¿yæ (docisn¹æ) si³ownik do koñca
4.5. za³o¿yæ zawleczkê blokuj¹c¹.
PO£¥CZENIA ELEKTRYCZNE: zawór musi byæ pod³¹czony elekrtrycznie do zewnêtrznego
sterowania (termostat, itp.) za pomoc¹ przewodu trzy- lub szecio¿y³owego (jeli wykorzystujemy
mikroprze³¹cznik) - rysunek 3.
Obs³uga zaworu i si³ownika SPST:
Sterowanie SPST:
- poprzez pod³¹czenie styków 2 (neutralny) i 3 (fazowy),
wyjcia A zamkniête i wyjcie B otwarte
- poprzez pod³¹czenie styków 2 (neutralny) i 3+6 (fazowy),
wyjcie B zamkniête i wyjcie A otwarte
UWAGA: Przerwa w zasilaniu pozostawia zawór w pozycji, w której znajdowa³ siê
w momencie od³¹czenia zasilania.
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WY£¥CZNIKI POMOCNICZE
Wszystkie wersje s¹ dostêpne z dwupolowym mikroprze³¹cznikiem pomocniczym (wersja
M1S). Styki mikroprze³acznika s¹ niezale¿ne od obwodu elektrycznego zaworu.
Mikroprze³¹cznik nie mo¿e byæ (do)montowany w wersjach, które nie maj¹ go oryginalnie
zamontowanego:
Wyjcie sygna³u micro (rysunek 3):
- styk 1: C (wspólny), styk 4: NO (normalnie otwarty), styk 5: NC (normalnie zamkniêty)
INSTRUKCJE DOTYCZ¥CE ZWYK£EJ KONSERWACJI:
Je¿eli system nie bêdzie u¿ytkowany, nie nale¿y nic robiæ z zaworem. Zawór nie wymaga
specjalnej konserwacji i czyszczenia. Okresowo nale¿y sprawdziæ ci¹g³oæ kabla zasilaj¹cego.
Kontakt z centrum serwisowym wskazany jest, jeli zawór lub si³ownik wymaga naprawy
lub wymiany.
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GOSPODAROWANIE ODPADAMI
DYREKTYWA 2012/19 / UE.
Symbol przekrelonego mietnika na kó³kach wskazuje, ¿e produktu nie powinno
siê wyrzucaæ razem z innymi odpadami, tylko zanosiæ do specjalnych punktów
zbiórki odpadów selektywnych lub z powrotem do sprzedawcy zgodnie
z przepisami w ka¿dym kraju. Efektywne segregowanie odpadów i ich
zbiórka umo¿liwia w³aciwy recykling, przetwarzanie i utylizacjê. Unika siê przez
to potencjalnego wycieku substancji niebezpiecznych i negatywnego wp³ywu
na rodowisko. Niew³aciwe pozbywanie siê odpadów jest karalne z mocy prawa.

www.

.pl

Dystrybutor i gwarant:
Ottone Brzegowa Szczygie³ Side³ko Sp. J.
G³ogoczów 996, 32-444 G³ogoczów
tel.: 600 892 333  biuro@ottone.pl

