
ZAWÓR ELEKTROMAGNETYCZNY
normalnie zamkniŒty, z wewnŒtrznym

wspomaganiem, do gor„cej wody / pary
3/8 do 3/4

2/2
222

Seria
NC

OUT

V905-17-PL-R5

IN

CHARAKTERYSTYKA
●●●●● Zawory spe‡niaj„ wymagania w‡a�ciwych Dyrektyw Unii Europejskiej
● Konstrukcja z podwieszonym t‡okiem
● Niezawodne sterowanie przep‡ywem w uk‡adach o ma‡ym ci�nieniu i du¿ym

natŒ¿eniu przep‡ywu
● Zawory nie wymagaj„ minimalnej ró¿nicy ci�nieæ do prawid‡owej pracy
● Zawory o zwartej konstrukcji z tulej„ rdzenia elektromagnesu wykonan„ z

jednego kawa‡ka stali ci„gnionej, zapewniaj„cej bezpieczne dzia‡anie czŒ�ci
elektrycznej i ruchomych czŒ�ci stykaj„cych siŒ z medium mierzonym

● Zawory posiadaj„ korpusy z kutego mosi„dzu i zwart„ konstrukcjŒ w celu
minimalizacji strat ciep‡a

OGÓLNE
Ci�nienie ró¿nicowe wody 0 - 9 bar [1 bar = 100  kPa]
Czas zadzia‡ania 75 - 100 ms

media (*) zakres temperatur (TS) grzybek (*)

gor„ca woda lub nasycona para -20 to +184°C PTFE (teflon)

MATERIA£Y KONSTRUKCYJNE STYKAJ¥CE SI˚ Z MEDIUM
(*) Sprawdziæ kompatybilno�æ medium i materia‡u konstrukcyjnego
Korpus Mosi„dz
Tuleja rdzenia elektromagnesu Stal nierdzewna
Rdzeæ ruchomy i nieruchomy Stal nierdzewna
SprŒ¿yny Stal nierdzewna
T‡ok Mosi„dz
Gniazdo Mosi„dz
Uszczelnienia EPDM (etyleno- propylen)
Pier�cienie t‡okowe PTFE nawŒglany
Grzybki PTFE
Cewka kompensacyjna Mied�

WLOT WYLOT

pobór mocy
praca

zakres
temperatur

otoczenia (TS)
obudowarozruch

(VA) (VA) (W) (W) (°C)
~ ~ =

typ
cewki

CMXX-HB 78,0 35,0 16,7 - -20 do +40 zalana IP65

CHARAKTERYSTYKA ELEKTRYCZNA
Klasa izolacji cewki H
Przy‡„cza elektryczne £„cznik �rubowy (Pg 11P)
Rodzaj przy‡„cza ISO 4400
Klasa bezpieczeæstwa IEC 335
Standardowe napiŒcia DC (=): niedostŒpne
(Inne napiŒcia i 60 Hz na ¿yczenie) AC (~): 24V - 115V - 230V / 50Hz

DANE TECHNICZNE

3/8
1/2
3/4

(mm) (l/min)

2,4
3,3
5,1

(m3/h)

16
16
19

40,0
55,0
85,0

min.

0
0
0

para
(*)

9
9
9

maksymalne (PS)
woda
(*) (1)

9
9
9

ci�nienie ró¿nicowe
pracy (bar)

184
184
184

(°C)

maks.
temp.

medium
typ cewki

CMXX-HB
CMXX-HB
CMXX-HB

~

SCE222D001
SCE222D002
SCE222E003

Rp

(1) Temperatatura wody nie powinna przekraczaæ 100°C

wspó‡czynnik
przep‡ywu

Kv

�rednica
otworu

�rednica
rury numer

katalogowy

gor„ca/zimna

Numery znajduj„ce siŒ na szarym tle oznaczaj„ urz„dzenia standardowe, których czas dostawy jest najkrótszy

tel. 061 848 84 31 
tel. kom. 0506 110005 
fax 061 848 84 31  

e-mail: biuro@armaterm.pl 
w w w .  a r m a t e r m . p l
siedziba firmy w Poznaniu 

 



ZAWORY ELEKTROMAGNETYCZNE SERIA 222

OPCJE

V905-17-2

(1) Masa w kg razem z cewk„ i przy‡„czem elektrycznym

INSTALACJA

WYMIARY (mm), MASA (kg)

●●●●● Wodoszczelna obudowa ze �rubowym mocowaniem kabla i d‡awikiem kablowym Pg13,5 spe‡niaj„ca normŒ CEE-10 (IP67)
●●●●● G‡owica elektromagnesu spe‡niaj„ca wymagania normy  �CSA�. Cewki spe‡niaj„ce wymagania normy �CSA/SA�.
●●●●● Zgodno�æ ze standardami �UL� i �CSA�
● Obejmy monta¿owe

●●●●● Zawór elektromagnetyczny musi pracowaæ w pozycji pionowej i cewk„ od góry
●●●●● Rodzaj gwintu przy‡„cza rurowego: E = Rp (ISO 7/1)
●●●●● Inne rodzaje gwintów przy‡„czy rurowych dostŒpne na ¿yczenie U¿ytkownika
●●●●● Instrukcje instalacji i obs‡ugi dostarczane do ka¿dego zaworu
●●●●● DostŒpne zestawy czŒ�ci zamiennych i wymienne cewki

360˚

WLOT WYLOT

D001 - D002
E003

A F GB C D E H

118
124

104
108

59
59

45
45

70
70

30
30

50
50

80
80

masa (1)

1,3
2,0

J

131
137

numer katalogowy
SCE222
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