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Funcţie
Vanele cu sferă cu servomotor permit atât secţionarea, cât şi devierea
automată a agentului termic în instalaţiile de climatizare și hidrosanitare.
Utilizarea acestora este indicată în special în instalaţiile hidrotermice,
datorită următoarelor caracteristici:
- posibilitatea de a fi instalate cu capul în jos;
- posibilitatea de a fi manevrate la deschidere şi închidere datorită
mânerului de comandă manual existent pe servomotor;
- absenţa scurgerilor;
- timpi de manevră scurţi (deschidere – închidere vană);
- capacitate de funcţionare cu presiuni diferenţiale ridicate;
- pierderi de sarcină scăzute;
- posibilitate de racordare cu orice tip de comandă cu 3 contacte;
- în versiunile cu 3 căi, posibilitatea de utilizare în regim deviator sau de
amestec.
Conformitate cu directivele europene
Marcaj CE directivele 2006/95/CE şi 2004/108/CE

Gama de produse
Seria 638... Vană cu sferă cu 2 căi cu servomotor pentru centrale termice

230 V (ac) sau 24 V (ac)
DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 50 (1 1/2” şi 2”) M cu racord olandez
Cod 6380.. Vană cu sferă cu 3 căi cu servomotor în poziţie „L”, pentru centrale termice
230 V (ac) sau 24 V (ac)
DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 50 (1 1/2” şi 2”) M cu racord olandez
Cod 6381.. Vană cu sferă cu 3 căi cu servomotor în poziţie „T”, pentru centrale termice
230 V (ac) sau 24 V (ac)
DN 20 (3/4”), DN 25 (1”), DN 32 (1 1/4”), DN 50 (1 1/2” şi 2”) M cu racord olandez

Condiţzi ambientale (vană + servomotor)

Caracteristici tehnice
Corp vană
Materiale
Corp:
alamă EN 12165 CW617N
Sferă:
alamă EN 12165 CW617N, cromată
Etanșare sferă:
PTFE cu O-Ring din EPDM
Etanșare tijă de comandă:
dublu O-Ring din EPDM
Etanşare racorduri olandeze (de la 3/4” la 11/4”):
O-Ring din EPDM
Parametri funcţionali
Fluide utilizate:
Procentaj maxim de glicol:
Presiune maximă de funcţionare:
Presiune diferenţială maximă:
Secţiunea pasajului deschisă parţial

apă, soluţii glicolate
50%
16 bar
10 bar

Racorduri:
3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” M (ISO 7-1) cu racord olandez
Racord inferior 3 căi:
3/4”, 1”, 1 1/4”, 1 1/2”, 2” F (ISO 228-1)

Domeniu temperatură fluid:
-10÷110°C
Temperatură ambientală:
Funcţionare:
-10÷55°C EN 60721-3-3 Cl. 3K4, umiditate maximă 95%
Transport:
-30÷70°C EN 60721-3-2 Cl. 2K3, umiditate maximă 95%
Stocare:
-20÷70°C EN 60721-3-1 Cl. 1K2, umiditate maximă 95%
Caracteristici tehnice servocomandă
Motor sincron
Alimentare electrică:
230 V (ac), 24 V (ac)
Putere absorbită:
6 VA
Capacitate contacte microîntrerupător auxiliar:
6 (2) A (230 V)
Grad de protecţie:
IP 65
Timp/cursă:
50 s (rotire 90°), 100 s (rotire 180°)
Lungime cablu de alimentare:
0,8 m
Cuplu de pornire dinamică:
15 N·m

Dimensiuni

Cod

Masă (kg)
Cod

Masă (kg)

Corp vană
Racorduri

Particularităţi constructive
Vană
Vana este dotată cu un racord olandez plan cu O-Ring de etanşare din
EPDM (de la 3/4” la 11/4”) . Utilizarea mecanismului de secţionare cu sferă
permite presiuni diferenţiale de funcţionare ridicate, la deschiderea
totală, pierderi de sarcină scăzute. Valorile joase de cuplu la
deschidere/închidere, alături de utilizarea unui cuplu adecvat de pornire
dinamică al servomotorului, scurtează timpii de manevră.

Servomotor
Deschidere/închidere manuală
Servomotorul este dotat cu mâner de
comandă (B) pentru deschiderea/
închiderea manuală a vanei, manevrabilă
prin apăsarea butonului (A). Mânerul are şi
rolul de indicator de poziţie.
Fixarea dispozitivului de acţionare pe
corpul vanei, cu ajutorul unui element de
blocare elastic din oţel inoxidabil
permite demontarea rapidă pentru
efectuarea acţiunilor de verificare şi de
manevră pe tija de comandă a sferei, cu
ajutorul unei şurubelniţe.

Deschidere

Grad de protecţie
Vana poate fi instalată în poziţie
verticală, orizontală sau răsturnată, în
modul indicat în figură, servomotorul
fiind certificat cu grad de protecţie
IP 65.

A

Închidere

B

Direcţii de curgere şi indicator de poziţie

Caracteristici hidraulice

Îndepărtând servocomanda, rezultă vizibilă canelura din partea superioară a
manetei de comandă pe care acţionează pistonul servomotorului:
- aceasta permite manevra de deschidere/închidere a vanei acţionând
manual cu o şurubelniţă.
- poziţia sa permite să se înţeleagă direcţia de curgere în funcţie de poziţia
sferei, indicaţie foarte utilă în special în momentul calibrării sau verificării
instalaţiei.
În continuare se prezintă scheme de amplasare pentru vanele cu
trei căi, în poziţie „L” şi în poziţie „T”.
Vană cu 3 căi seria 638, în poziţie „L”
Toate vanele sunt furnizate cu canelură/indicator în poziţie orizontală.

Vană cu 2 căi
seria 638

Racorduri

Vană cu 3 căi seria 638, în poziţie „T”

Aplicaţii
Deviere
1 intrare - 2 ieşiri

Vană cu 3 căi seria 638,
în poziţie „L”

Racorduri

Vană cu 3 căi seria 638,
în poziţie „T”

Racorduri

Amestec
2 intrări - 1 ieşire

Conexiuni electrice
Schemă electrică
Schemă interior cu vana în poziţia de:
- închidere pentru vana cu 2 căi;
- închidere cale A pentru vană cu 3 căi.
Microîntrerupător auxiliar
Microîntrerupătorul auxiliar este
acţionat de mişcarea de deschidere
a servomotorului.
Microîntrerupătorul auxiliar se
închide la o valoare medie de
deschidere a servomotorului de
95%.

Schema de aplicaţie
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M
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TEXTUL OFERTEI TEHNICE
Seria 638
Vană cu sferă cu 2 căi cu servomotor pentru centrale termice. Dimensiuni DN 20 (de la DN 20 la DN 50). Racorduri 3/4”
(de la 3/4” la 2”) M (ISO 7-1) cu racord olandez. Pasaj sferă: secţiunea pasajului deschisă parţial. Corp din alamă. Sferă din alamă cromată.
Etanșare tijă de comandă cu dublu O-Ring din EPDM. Etanșare sferă PTFE cu O-Ring din EPDM pentru evitarea formării de jocuri. Etanşări
racorduri olandeze cu O-Ring din EPDM. Fluide utilizate apă şi soluţii glicolate; procent maxim de glicol 50%. Presiune maximă de
funcţionare 16 bar. Presiune maximă diferenţială de 10 bar. Alimentare electrică servomotor 230 V (ac) sau 24 V (ac); putere absorbită
6 VA; cu microîntrerupător auxiliar, capacitatea contactului auxiliar 6 (2) A (230 V); cuplu de pornire dinamică 15 N·m. Timp/cursă 50 de
secunde (rotire 90°). Grad de protecţie IP 65. Lungime cablu de alimentare 0,8 m. Condiţii ambientale vană cu servomotor: domeniu
temperatură fluid -10÷110°C; temperatură ambientală: funcţionare -10÷55°C EN 60721-3-3 Cl. 3K4, umiditate maximă 95%; transport:
-30÷70°C EN 60721-3-2 Cl. 2K3, umiditate maximă 95%; stocare: -20÷70°C EN 60721-3-1 Cl. 1K2, umiditate maximă 95%.
Cod 6380..
Vană cu sferă cu servomotor cu 3 căi pentru centrale termice, în poziţie „L”. Măsuri DN 20 (de la DN 20 la DN 50). Racorduri 3/4” (de la 3/4”
la 2) M (ISO 7-1) cu racord olandez. Racord inferior trei căi 3/4” (de la 3/4” la 2”) M (ISO 228-1) cu racord olandez. Pasaj sferă: secţiunea
pasajului deschisă parţial. Corp din alamă. Sferă din alamă cromată. Etanșare tijă de comandă cu dublu O-Ring din EPDM. Etanșare sferă
PTFE cu O-Ring din EPDM pentru evitarea formării de jocuri. Etanşare racorduri olandeze cu O-Ring din EPDM. Fluide utilizate apă şi
soluţii glicolate; procentaj maxim de glicol 50%. Presiune maximă de funcţionare 16 bar. Presiune maximă diferenţială de 10 bar.
Alimentare electrică servomotor 230 V (ac) sau 24 V (ac); putere absorbită 6 VA; cu microîntrerupător auxiliar, capacitate microîntrerupător
auxiliar 6 (2) A (230 V); cuplu de pornire dinamică 15 N·m. Timp/cursă 100 de secunde (rotire 180°). Grad de protecţie IP 65. Lungime
cablu de alimentare 0,8 m. Condiţii ambientale vană cu servomotor: domeniu temperatură fluid -10÷110°C; temperatură ambientală:
funcţionare -10÷55°C EN 60721-3-3 Cl. 3K4, umiditate maximă 95%; transport: -30÷70°C EN 60721-3-2 Cl. 2K3, umiditate maximă 95%;
stocare: -20÷70°C EN 60721-3-1 Cl. 1K2, umiditate maximă 95%.
Cod 6381..
Vană cu sferă cu servomotor cu 3 căi pentru centrale termice, în poziţie „T”. Dimensuni DN 20 (de la DN 20 la DN 50). Racorduri 3/4” (de
la 3/4” la 2”) M (ISO 7-1) cu racord olandez. Racord inferior trei căi 3/4” (de la 3/4” la 2”) M (ISO 228-1) cu racord olandez. Pasaj sferă:
secţiunea pasajului deschisă parţial. Corp din alamă. Sferă din alamă cromată. Etanșare tijă de comandă cu dublu O-Ring din EPDM.
Etanșare sferă PTFE cu O-Ring din EPDM pentru evitarea formării de jocuri. Etanşări racorduri olandeze cu O-Ring din EPDM. Fluide
utilizate apă şi soluţii glicolate; procentaj maxim de glicol 50%. Presiune maximă de funcţionare 16 bar. Presiune maximă diferenţială de
10 bari. Alimentare electrică servomotor 230 V (ac) sau 24 V (ac); putere absorbită 6 VA; cu microîntrerupător auxiliar, capacitate
microîntrerupător auxiliar 6 (2) A (230 V); cuplu de pornire dinamică 15 N·m. Timp/cursă 50 de secunde (rotire 90°). Grad de protecţie IP
65. Lungime cablu de alimentare 0,8 m. Condiţii ambientale vană cu servomotor: domeniu temperatură fluid -10÷110°C; temperatură
ambientală: funcţionare -10÷55°C EN 60721-3-3 Cl. 3K4, umiditate maximă 95%; transport: -30÷70°C EN 60721-3-2 Cl. 2K3, umiditate
maximă 95%; stocare: -20÷70°C EN 60721-3-1 Cl. 1K2, umiditate maximă 95%.
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