ZAWORY

STREFOWE
NOWEJ GENERACJI

Parametry techniczne:
Maksymalne cinienie pracy: 10 bar
Iloæ cykli zamknij/otwórz: 100 000
(dla ró¿nicy cinienia 1 bar)
Maksymalna temperatura pracy: 90 °C
Klasa ochrony elektrycznej: IP44
Zasilanie: 230V (50-60Hz)
Pobór mocy: 6W
Dodatkowe z³¹cze steruj¹ce SPST
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Zawór strefowy z si³ownikiem 230 V:

Technologia
niskiego
momentu
obrotowego
OT071021

2-drogowy strefowy
GZ 3/4 (DN15) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071031

3-drogowy strefowy
GZ 3/4 (DN15) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

OT071022

2-drogowy strefowy
GZ1 (DN20) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071032

3-drogowy strefowy
GZ 1 (DN20) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

OT071023

2-drogowy strefowy
GZ5/4 (DN25) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071033

3-drogowy strefowy
GZ 5/4 (DN25) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

prêdkoæ

monta¿
jedn¹
rêk¹

Nacinij
i przekrêæ

kompaktowa
budowa

Mo¿liwoæ
rêcznego
ustawienia
w pozycji
rodkowej

przyjazny
u¿ytkownikowi

oszczêdzanie
energii

OTTONE
oficjalny dystrybutor
firmy Barberi w Polsce

Zawór strefowy z automatycznym powrotem z si³ownikiem 230 V:

OT071041

2-drogowy strefowy
GZ 3/4 (DN15) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071051

3-drogowy strefowy
GZ 3/4 (DN15) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

OT071042

2-drogowy strefowy
GZ1 (DN20) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071052

3-drogowy strefowy
GZ 1 (DN20) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

OT071043

2-drogowy strefowy
GZ5/4 (DN25) z przewodem,
kv 12 m3/h; art. V82

OT071053

3-drogowy strefowy
GZ 5/4 (DN25) z przewodem,
kv 8 m3/h; art. V83

NOWE FUNKCJE

www.ottone.pl
32-444 G³ogoczów
G³ogoczów 996
Poland

OTTONE
oficjalny dystrybutor
firmy Barberi w Polsce

oszczêdnoæ energii

kompaktowa budowa

przyjazny u¿ytkownikowi

Ewolucja elektroniczna:
Samoczynny sprê¿ynowy
system zamykania zaworu da³
pocz¹tek innowacyjnemu
rozwi¹zaniu, które realizuje t¹
sam¹ funkcje przy u¿yciu
elektroniki si³ownika.
- zastêpuje zawór sprê¿ynowy
- proste pod³¹czenie elektryczne
- redukcja zu¿ycia energii
w porównaniu do klasycznych
zaworów sprê¿ynowych do 90%

TECHNOLOGIA ARP
(automatycznego powrotu do pozycji) to innowacyjny system, który zarz¹dza automatycznym
zamykaniem zaworu poprzez elektronikê si³ownika. Poni¿ej przyk³ad:
Otwieranie zaworu (2-drogowe)
Zamykanie zaworu (2-drogowe)
lub prze³¹czanie w pozycje A (3-drogowe):
lub prze³¹czanie w pozycjê B (3-drogowe):
1. Zasilanie elektryczne w³¹czone (np. zwarty
1. Zasilanie elektryczne wy³¹czone
styk termostatu)
(np. rozwarty styk termostatu)
2. Ppokrêt³o obraca siê w kierunku zgodnym
2. Superkondensator generuje pr¹d
z ruchem wskazówek zegara w ci¹gu 8 s,
elektryczny, aby przywróciæ pocz¹tkow¹
aby otworzyæ zawór 2-drogowy lub
pozycjê zaworu (automatyczny powrót do
prze³¹czyæ zawór 3-drogowy w pozycjê A
pozycji - ARP)
3. Podczas obrotu zaworu równoczenie ³aduje
3. Pokrêt³o obraca siê w kierunku przeciwnym
siê superkondensator
do ruchu wskazówek zegara w ci¹gu 8 s,
4. Zawór pozostaje w tej pozycji otwartej
aby zamkn¹æ zawór 2-drogowy lub
(2 drogowe) lub w pozycji A (3 drogowe) przy
prze³¹czyæ zawór 3-drogowy w pozycjê B
poborze energii mniejszej o 90%
4. Podczas powrotu zaworu, superkondensator
w porównaniu z klasycznym zaworem
roz³adowuje siê.
sprê¿ynowym.
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- dodatkowe z³¹cze steruj¹ce
- mo¿liwoæ rêcznego ustawienia
w pozycji rodkowej
- przewód w komplecie
ZAMIENNOÆ Z SERI¥ Y (z szarym si³ownikiem)

NOWA SERIA zaworów
strefowych 2 i 3 drogowych
zastêpuje poprzedni¹ wersjê
z szarym si³ownikiem.

Nowa seria zaworów strefowych 2 i 3
drogowych zastêpuje poprzedni¹ seriê Y z
szarym si³ownikiem. Równie¿ sam si³ownik mo¿e
byæ stosowany jako czêæ zamienna do
poprzedniej wersji zaworów. Sposób pod³¹czenia
elektrycznego zaworu i zasada dzia³ania jest
równie¿ taka sama.
MONTA¯ JEDN¥ REK¥

- si³owniki wymienne
z poprzedni¹ seri¹ (szare si³owniki)
- prêdkoæ obrotu: 8 s
- dodatkowe z³¹cze steruj¹ce
- mo¿liwoæ rêcznego ustawienia
w pozycji rodkowej
- przewód w komplecie

Monta¿ si³ownika na korpusie zaworu mo¿na
wykonaæ za pomoc¹ jednej rêki. Umieszczaj¹c
klips w gniedzie, do po³¹czenia si³ownika z
korpusen wystarczy jedno klikniêcie bez u¿ycia
narzêdzi.
PUNKT RODKOWY - POKRÊT£O RÊCZNE
Umieszczenie pokrêt³a rêcznego si³ownika
w po³owie drogi powoduje czêciowe otwarcie
zaworu 2-drogowego a zawór 3-drogowy jest
ustawiony w pozycji poredniej. Wszystkie porty
s¹ zatem po³¹czone ze sob¹, co przyspiesza
nape³nianie/opró¿nianie systemu.

1. Ta sama konfiguracja portów zaworów
2. Ten sam schemat po³¹czenia elektrycznego
bez uziemienia (pod³¹czenie uproszczone)
3. Sprê¿yna zwrotna jest zast¹piona uk³adem
elektronicznym z superkondensatorem
4. Zu¿ycie energii w pozycji otwartej
zredukowane do 90%. Zawór nie potrzebuje
przeciwdzia³aæ sprê¿ynie, której nie ma
5. Prêdkoæ obrotowa wynosz¹ca 8 s zarówno
podczas otwierania jak i zamykania.

POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE

STOP
seria y

oszczêdnoæ energii

STOP
sprê¿yna powrotna

oszczêdnoæ energii

PROSTE POD£¥CZENIE ELEKTRYCZNE
Zawory BS5 z systemem ARP pod³¹cza sie dok³adnie tak samo jak zawory sprê¿ynowe.
1. 2 przewody do zasilania elektrycznego:
N (niebieski) i L (br¹zowy)
2. Sygna³ steruj¹cy (np. termostat)
3. Dodatkowe z³¹cze steruj¹ce. Rozwarte: przy
zamkniêtym zaworze (2 drogowe) lub po
prze³¹czeniu w pozycjê B (3-drogowe).
Zwarte: przy otwartym zaworze (2 drogowe)
lub po prze³¹czeniu w pozycjê A (3-drogowe)
4. Brak uziemienia dziêki podwójnej izolacji
elektrycznej si³ownika.

N

- prêdkoæ obrotu 8 s

Ekologiczne
rozwi¹zania

WYMIENNOÆ Z ZAWOREM SPRÊ¯YNOWYM
Zawory strefowe sprê¿ynowe da³y pocz¹tek nowej technologii ARP (automatycznego
powrotu do pozycji) z zaletami poni¿ej:

1. 3 przewody do zasilania elektrycznego:
N (niebieski), L (br¹zowy - na sta³e pod
napiêciem ) i L (czarny - rozwieralny)
2. Sygna³ steruj¹cy (np. termostat)
3. Dodatkowe z³¹cze steruj¹ce. Rozwarte: przy
zamkniêtym zaworze (2 drogowe) lub po
prze³¹czeniu w pozycjê B (3-drogowe).
Zwarte: przy otwartym zaworze (2 drogowe)
lub po prze³¹czeniu w pozycjê A (3-drogowe)
4. Brak uziemienia dziêki podwójnej izolacji
elektrycznej si³ownika.
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DODATKOWE Z£¥CZE STERUJ¥CE (zawory z czerwonym i zielonym si³ownikiem)
Zawory 2- i 3-drogowe s¹ wyposa¿one w dodatkowe z³¹cze steruj¹ce SPST -bezpotencja³owe.
Przy otwartym zaworze 2-drogowym lub 3-drogowym prze³¹czonym w pozycjê A, z³¹cze zamyka siê
co pozwala na uruchomienie innych urz¹dzeñ elektrycznych.

