
J‘tjJ“ KOMPLEXNÁ ÚPRAVA VODY
SIMPLY WATER MERTENS spol. s r.o., N.V.Gogol‘a 2446/21,07101 Michalovce

Návod na používanie
GuI‘ový ventil s pohonom a časovačom

(model PGV-A20-C-T1-DC9-24)

Technické parametre
Veľkosť guľových ventilov 61/4“, 3/8“, Y2“, W‘, 1“
Maximálny pracovný tlak 10 bar
Pracovné médium Voda a rózne kvapaliny, vzduch a rózne plyny
Napájanie Jednosmerné napätie 9-24V, striedavé napätie 110-230V (s adaptérom)
Pracovný prúd ≤500mA
Čas otvárania/zatvárania ≤ 5 sekúnd
Doba otvorenia ventilu 0-99hod. : 59 min. : 59 sek.
Doba zatvorenia ventilu 0-99hod. :59 min. :59 sek.
Životnost 80 000— 100 000 pracovných cyklov
Materiál guľového ventilu Mosadz alebo nehrdzavejúca oceľAlSl3O4/316
Materiál prevodovky Kov/technický plast
Tesnenie EPDM & PTFE
Pracovný uhol pohonu 90°
Maximálny krútiaci moment 2 Nm
DÍžka káblu 0,5m, Sm
Pracovná teplota prostredia -20°C - 50°C
Pracovná teplota média 2°C -95°C
Ukazovateľ polohy ventilu Áno
Krytie 1P65
Cettifikáty EMC directive 2014/30EU, Low Voltage Directive 2014/35/EU, 55304
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Nastavenie pohonu

Q~ LJkazovateľ polohy ventilu,zvisleotvorený, vodorovnezatvorený

rj Q • fl fl ________ LED displej. Zobrazuje parametre, čas a
Li ~_$ . 1‘ činnost‘ ventilu, OPENotvára, OFFzatvára

\ ~®®7~t~venia

Parameter Funkcia Hodnoty Jednotky Popis
NO:1 Nastavenie Min. 00:00:00 H:M:S Po stlačení SET sa zobrazí NO:1.

doby Max. 99:59:59 Po opakovanom stlačení SET sa
zatvorenia nastavujú hodinyvľavo

a minúty vpravo. Po
nasledujúcom stlačení SET sa
zobrazí hodnota s dvojbodkou —

vtedy sa nastavujú sekundy
NO:2 Nastaveníe Min. 00:00:00 H:M:S Po stlačeníSETsa zobrazí NO:2.

doby Max. 99:59:59 Po opakovanom stlačení SET sa
otvorenia nastavujú hodinyvľavo

a minúty vpravo. Po
nasledujúcom stlačení SET sa
zobrazí hodnota s dvojbodkou —

vtedy sa nastavujú sekundy.
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Nastavenie parametrov

Stlačením otvorí menu parametrov a zobrazí sa parameter pre nastavenie doby zatvorenia ventilu

. Opakovaným stláčaním sa zobrazujú parametre doby zatvorenia ventilu “00“ (hodiny),
“00“ (minúty) a “:00“ (sekundy). Jednotlivé parametre sa upravujú stláčaním A alebo v.

Nasledovným stlačením otvorí parameter pre nastavenie doby zatvorenia ventilu “NO:2“.

Opakovaným stláčaním sa zobrazujú parametre doby otvorenia ventilu “00“ (hodiny), ~00~ (minúty)
a “:00“ (sekundy). Jednotlivé parametre sa upravujú stláčaním A alebo V~

Nasledujúcim stlačením~~i~sa uložia nastavené parametre a zobrazísa časovač.

Nastavenia časovača otvorenia a zatvorenia ventilu
Príklad: požadovaná doba zatvorenia ventilu je 32 hodin, 45 minút, 47 sekúnd a doba otvorenia ventilu O
hodjn, 23 minút, 26 sekúnd.

Nastavenie doby zatvorenia ventilu:

Stlačte a podržte Po dobu dvoch sekúnd, na displeji sa zobrazí “NO:l“. Znovu stlačte a po
. ‚. .‚. ~‚ ‚ .zobrazeni 00 na lavej strane sa nastavuju hodiny. Stlacenim 32x A sa nastavi 32 hodin. Stlacte a po

zobrazení 00 na pravej strane sa nastavujú minúty. Stlačením 45x A (alebo 15x“) sa nastaví 45 minút. Znovu

‚ . .‚stlacte a Po zobrazeni :00 na pravej strane sa nastavuju sekundy. Stlacenim 47x A (alebo 13x V) sa

.‚ ‘„ . ..nastavi 47 sekund. Stlacenim sa zobrazi „NO:2 na nastavenie doby otvorenia ventilu.

Nastavenie doby otvorenia ventilu:

Ak je zobrazený parameter „NO:2“ znovu stlačte a po zobrazení 00 na ľavej strane sa nastavujú

hodiny. Znovu stlačte a po zobrazení 00 na pravej strane sa nastavujú minúty. Stlačením 23 A sa

nastaví 23 minút. Znovu stlačte a po zobrazení :00 na pravej strane sa nastavujú sekundy. Stlačením
‚‚ ‘ ‘26x A (alebo 34x V) sa nastavi 26 sekund. Stlacenim sa ulozia nastavene parametre a zobrazi sa

časovač.
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Zobrazovanie času na displeji

hodnota 20:36 a bliká dvojbodka, čas do zmeny polohy

hodnota 20:36 a nebliká dvojbodka, čas do zmeny polohy

Oblasť použitia
Guľové ventíly s pohonom a časovačom vďaka vysokému krytiu 1P65 a ventilom odolným voči nečistotám
so schopnosťou spoľahlivo uzatváraf armatúry aj pri nulovom diferenčnom tlaku a majú skutočne veľké
aplikačné možnosti, ako napríklad automatické závlahové systémy, automatické čistenie a odkalovanie
filtrov, vykurovanie, vetranie a klimatizácia...

Upozornenie
Akje ventil použitý na odkaľovanie filtrov $ abrazívnymi prímesami (napr. piesok), nastavte dostatočne
dlhý čas preplachu, aby sa ventil nikdy neuzatváral predčasne ešte pred úplným odkalením futra! Na
odkalovanie filtrov s abrazívnymi prĺmesami použĺvajte ventily s veYkosťou od G1/4“ do G1/2“.
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Čas zobrazený na displeji sa postupne znižuje a zobrazuje čas do zmeny polohy ventilu. V prípade, že na
displeji bliká dvojbodka, čas je zobrazený vo formáte HH:MM (H-hodiny, M-minúty). V prípade že čas do
zmeny polohy ventilu je menší ako 1 hodina, na displeji presne blikať dvojbodka a čas je zobrazený vo
formáte MM:SS (M-minúty, S-sekundy).
Príklad zobrazenia 1: ak na displeji je zobrazená
ventilu je 20 hodín a 36 minút.
Príklad zobrazenia 2: ak na displeji je zobrazená
ventilu je 20 minút a 36 sekúnd.


