
Technické údaje EV..R+BAC

Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom 
ovládaným prietokom alebo reguláciou 
výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit
• Menovité napätie striedavý/jednosmerný 

prúd 24 V
• Modulačná regulácia
• Pre uzatvorené systémy so studenou a 

horúcou vodou
• Pre modulačnú reguláciu na vodnej strane 

vzduchových riadiacich a vykurovacích 
systémov

• Ethernet 10/100 Mbit/s, TCP/IP, 
integrovaný webový server

• Komunikácia cez BACnet IP, BACnet MS/
TP, Belimo MP-zbernica alebo konvenčné 
riadenie

Prehľad typu

Typ Vnom
[ l/s]

Vnom
[ l/min]

kvs teor.
[ m³/h]

DN
[ ]

Rp
[”]

ps
[ kPa]

n(gl)
[ ]

EV015R+BAC 0,35 21 2,9 15 1/2 1600 3,2
EV020R+BAC 0,65 39 4,9 20 3/4 1600 3,2
EV025R+BAC 1,15 69 8,6 25 1 1600 3,2
EV032R+BAC 1,8 108 14,2 32 1 1/4 1600 3,2
EV040R+BAC 2,5 150 21,3 40 1 1/2 1600 3,2
EV050R+BAC 4,8 288 32,0 50 2 1600 3,2

kvs teor.: Teoretická hodnota kvs pre výpočet poklesu tlaku

Technické údaje

Elektrické údaje Menovité napätie AC/DC 24 V
Frekvencia menovitého napätia 50/60 Hz
Tozsah menovitého napätia AC 19,2...28,8 V / DC 21,6...28,8 V
Príkon v prevádzke DN 15...25 4 W / DN 32...50 5 W
Príkon v nečinnosti DN 15...25 3,7 W / DN 32...50 3,9 W
Príkon pre dimenzovanie DN 15...25 6,5 VA / VA 32...50 7,5 VA
Napájanie / riadenie prípojky Kábel 1 m, 6 x 0,75 mm²
Riadenie prípojky - Ethernet Zásuvka RJ45
Paralelná prevádzka Áno (Zohľadnite príkony)

Údaje o funkčnosti Krútiaci moment motora 5 Nm (DN 15...25) / 10 Nm (DN 32 + 40) /  
20 Nm (DN 50)

Komunikatívne riadenie Špecifický ovládač aplikácie BACnet (B-ASC)
BACnet IP, BACnet MS/TP (podrobnosti si môžete 
pozrieť v samostatnom dokumente „PICS“)
MP zbernica (podrobnosti si môžete pozrieť v 
samostatnom dokumente „Hodnoty Data-Pool“)

Polohovací signál Y DC 0...10 V
Prevádzkový rozsah Y DC 0,5...10 V
Prevádzkový rozsah Y variabilný DC 2...10 V
Odozva polohy U DC 0,5...10 V
Odozva polohy U variabilná DC 0...10 V

DC 2...10 V
Hladina akustického výkonu max. 45 dB(A)
Nastaviteľná rýchlosť prietoku Vmax 30...100% hodnoty nom
Presnosť riadenia ±10% (25...100% nom)
Poznámka k presnosti riadenia ±6% (25...100% nom) pri 20°C /  

Glykol 0% obj.
Konfigurácia cez integrovaný webový server / ZTH EU
Médiá Studená a horúca voda, voda s obsahom glykolu  

max. 50%
Teplota média -10°C...120°C
Zatvárací tlak ∆ps 1400 kPa
Differential pressure ∆pmax 350 kPa
Poznámka k diferenčnému tlaku 200 kPa pre nízko hlukovú prevádzku
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Údaje o funkčnosti Charakteristika prietoku Ekvipercentná (VDI/VDE 2178), optimalizované v 
rozsahu otvorenia (možno prepnúť na lineárnu)

Rýchlosť presakovania Vzduchotesné (Rýchlosť presakovania A, EN12266-
Potrubné prípojky Vnútorný závit v súlade s ISO 7-1
Inštalačná poloha Zo vzpriamenej (vertikálnej) do vodorovnej 
Údržba Bez potreby údržby
Manuálne ovládanie Vyradenie prevodu pomocou tlačidla, možno 

zablokovať

Meranie prietoku Princíp merania Ultrazvukové objemové meranie prietoku
Presnosť merania ±6% (25...100% nom)
Poznámka k presnosti merania ±2% (25...100% nom) pri 20°C /  

Glykol 0% obj.
Meranie min. prietoku 1% hodnoty nom

Meranie teploty Presnosť merania absolútnej teploty ± 0,6°C @ 60°C (PT1000 EN60751 Trieda B)

Presnosť merania teplotného rozdielu ±0,23 K @ ∆T = 20 K

Rozlíšenie 0,05°C

Bezpečnosť Trieda ochrany IEC/EN III Bezpečné veľmi nízke napätie
Stupeň ochrany IEC/EN IP54 (pre použitie ochranného veka alebo 

priechodky pre zásuvku RJ45)
EMC CE podľa normy 2004/108/ES
Režim prevádzky Typ 1
Napájanie / regulácia menovitého 
impulzného napätia

0,8 kV

Riadenie stupňa znečistenia 3
Teplota okolia -30...50°C
Neprevádzková teplota -40...80°C
Vlhkosť okolia 95% rel.vlh., bez kondenzácie

Materiály Kryt Mosadzový korpus
Meracie potrubie Korpus z poniklovanej mosadze
Ventilový kužeľ Nerezová oceľ
Driek Nerezová oceľ
Tesnenie drieku O-krúžok EPDM
Ponorné púzdro Nerezová oceľ AISI 316Ti
T-dielec Korpus z poniklovanej mosadze

Bezpečnostné pokyny

!
• Toto zariadenie je určené pre použitie v stacionárnych zariadeniach kúrenia, vetrania a 

klimatizácie a nesmie sa používať pre aplikácie mimo špecifikovaný rozsah použitia, najmä 
nie v letectve a žiadnych iných prostriedkoch pre dopravu vzduchom.

• Inštaláciu môžu vykonávať iba oprávnení odborníci. Počas inštalácie sa musia dodržiavať 
všetky platné právne a/alebo inštitucionálne inštalačné predpisy.

• Spojenie medzi regulačným ventilom a meracou trubicou by nemalo byť oddelené.
• Zariadenie obsahuje elektrické a elektronické komponenty a nesmie sa likvidovať ako 

domový odpad. Musia sa dodržiavať všetky vnútroštátne platné predpisy a legislatíva.

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Technické údaje
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Režim prevádzky Aktivátor pozostáva zo štyroch častí: guľový regulačný ventil (CCV), meracie potrubie so 
snímačom objemu prietoku, teplotné snímače a samotný aktivátor. Upravený maximálny 
prietok (max) je priradený signálu maximálnej polohy (zvyčajne 10 V / 100%). Alternatívne, 
polohovací signál možno priradiť uhlu otvorenia ventilu alebo požadovanému výkonu na 
výmenníku tepla (pozri reguláciu výkonu).
Ovládanie aktivátora môže byť buď komunikatívne alebo analógové. Médium sa detekuje 
snímačom v meracom potrubí a používa sa ako hodnota prietoku. Nameraná hodnota je v 
rovnováhe s požadovanou hodnotou. Aktivátor koriguje odchýlky zmenou polohy ventilu. 
Uhol otočenia α sa mení podľa diferenčného tlaku prechádzajúceho koncovým ovládacím 
prvkom (pozri objemové krivky prietoku).

Krivky prietoku

α

∆p1 < ∆p2 < ∆p3



∆p3

∆p2

∆p1



Charakteristika prietokui guľového 
regulačného ventilu

Odozva prenosu výmenníka tepla
V závislosti od konštrukcie, teplotné rozpätie, mediálny a hydraulický okruh, a výkon Q nie 
je úmerný k objemovému prietoku vody  (krivka 1). Pri klasickom type regulácie teploty 
sa vykoná pokus o udržanie riadiaceho signálu Y úmerného k výkonu Q (krivka 2). To sa 
dosiahne pomocou ekvipercentnej charakteristiky krivky ventilu (krivka 3).

Y





3

1

2

Regulácia výkonu Alternatívne, polohovací signál Y možno priradiť požadovanému výstupnému výkonu na 
výmenníku tepla.
V závislosti od teploty vody a vlastnostiach vzduchu, množstvo vody potrebnej na 
dosiahnutie požadovaného výkonu zabezpečuje energetický ventil.

Maximálny regulovateľný výkon na výmenníku tapla v režime regulácie výkonu:
DN 15 30 kW

DN 20 60 kW

DN 25 100 kW

DN 32 160 kW

DN 40 210 kW

DN 50 410 kW

Charakteristika riadenia Špeciálne nakonfigurované parametre regulácie v súvislosti s presnosťou
snímača prietoku zabezpečujú stabilnú kvalitu regulácie. Nie sú však vhodné pre
rýchle kontrolné procesy, t.j. pre reguláciu úžitkovej vody.

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Funkcie a vlastnosti produktu
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Definícia prietoku nom je maximálny možný prietok.

max je maximálny prietok, ktorý bol nastavený s najväčším polohovacím signálom, napr. 
10V. max možno nastaviť na hodnotu medzi 30% a 100% hodnoty nom.

min 0% (nevariabilné).

0
100%

30%

100% nom

max

Y [V]

 [m3/h]

Definícia prevádzky Qmax je na nastavenie maximálneho výkonu na výmenníku tepla (v prevádzkovom režime 
regulácie výkonu)

100%
Y [V]

   [kW]  

   max

Potlačenie nedostatočného prietoku Vzhľadom k veľmi nízkej rýchlosti prúdenia v bode otvorenia, v rámci požadovanej 
tolerancie snímačom merať už nemožno. Tento rozsah sa ovláda elektronicky.

Otvárací ventil
Ventil zostáva zatvorený až kým požadovaný objemový prietok podľa polohovacieho signálu 
Y nebude zodpovedať 1% hodnoty nom. Ovládanie pozdĺž charakteristickej krivky ventilu 
je aktívne po prekročení tejto hodnoty.

Zatvárací ventil
Ovládanie pozdĺž charakteristickej krivky ventilu je aktívne až do požadovaného prietoku 
1% hodnoty nom. Akonáhle hladina klesne pod túto hodnotu, prietok sa udržuje na 
1% hodnoty nom. Ak hladina klesne pod prietok 0,5% hodnoty nom, požadovanej 
referenčnou premennou Y, potom sa ventil zatvorí.

0

1%

0.5% 1% 100%
Y [V]

 [m3/h]

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Funkcie a vlastnosti produktu
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Komunikácia Parametrizáciu možno vykonávať pomocou integrovaného webového servera (RJ45 
pripojenie do webového prehliadača) alebo pomocou komunikačných prostriedkov.
Ďalšie informácie týkajúce sa integrovaného webového servera sa uvádzajú v samostatnej 
dokumentácii.

Partnerské pripojenie „Peer to Peer“ 
http://belimo.local:8080 

Notebook sa musí nastaviť na „DHCP“. 
Dbajte na to, aby bolo aktívne iba jedno sieťové 

pripojenie.
 

Štandardná IP adresa: 
http://192.168.0.10:8080 

Statická IP adresa
 

Heslo (iba na čítanie): 
Meno používateľa: „hosť“ 

Heslo „hosť“

Inverzia polohovacieho signálu Môže sa prevrátiť v prípade riadenia analógovým polohovacím signálom. Inverzia spôsobí 
obrátenie štandardného správania, t.j. na riadiacom signále 0%, regulácia je do max alebo 
Qmax, a ventil je zatvorený pri polohovacom signále o hodnote 100%.

Hydraulické vyvažovanie Prostredníctvom integrovaného webového servera, maximálny prietok (ekvivalentný 
požiadavke 100%) je možné nastaviť priamo na prístroji samotnom, jednoducho a 
spoľahlivo, v niekoľkých krokoch. Ak je prístroj integrovaný do systému riadenia, vyvažovanie 
sa potom môže riešiť priamo prostredníctvom systému riadenia.

Delta-T manažér Ak sa register vykurovania alebo chladenia ovláda diferenčnou teplotou, ktorá je príliš nízka, 
teda prietokom, ktorý je príliš vysoký, nebude to mať za následok zvýšenie výkonu. Avšak, 
vyhrievanie alebo chladenie strojov musí poskytovať energiu na nižšom stupni účinnosti. V 
čerpadlách cirkuluje príliš veľa vody a zbytočne sa zvyšuje spotreba energie.
Pomocou energetického ventilu možno jednoducho zistiť, či sa operácia vykonáva pri 
diferenčnej teplote, ktorá je príliš nízka, čo vedie k neefektívnemu využívaniu energie. 
Nevyhnutné úpravy nastavení možno teraz kedykoľvek vykonať rýchlo a jednoducho.
Integrovaný systém reguláce diferenčnej teploty ponúka používateľovi okrem toho možnosť 
definovania nízkej hraničnej hodnoty. Energetický ventil obmedzuje prietok automaticky, 
aby sa zabránilo pádu úrovne pod túto hodnotu.

Výkon registrov vyhrievania alebo chladenia 1 
Teplotný rozdiel medzi vstupom a výstupom 2 

Stratová zóna (saturácia registra vyhrievania alebo 
chladenia) 3 

Nastaviteľná minimálna diferenčná teplota 4

4

2

 [m3/h]

1

3

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
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Funkcie a vlastnosti produktu
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Kombinácia analógové - komunikatívne Integrovaný webový server, BACnet IP, BACnet MS/TP alebo MP zbernicu možno použiť 
pre komunikačnú odozvu polohy s konvenčnou kontrolou pomocou analógového 
polohovacieho signálu.
Ak sa použije kombinácia polohovacieho signálu Y a komunikatívnej odozvy polohy, je 
potrebné zabezpečiť, aby sa komunikačná cesta používala iba na prenos dát z energetického 
ventilu do systému riadenia vyššej úrovne. Ak sa hodnoty prenášajú komunikačne cez 
zbernicu do energetického ventilu, potom sa analógové ovládanie automaticky deaktivuje.
Tento deaktiváciu možno zvrátiť odpojením energetického ventilu od napájania.

Funkcia monitorovania výkonu a energie Aktivátor je vybavený dvoma teplotnými snímačmi. Snímač (T2) sa musí inštalovať na 
ventil a druhý snímač (T1) sa musí inštalovať na mieste na druhej strane cirkulácie vody. 
Oba snímače sú uzavreté v už zapojenom systéme. Snímače sa používajú na záznam 
teploty média na prívodnom aj výstupnom potrubí spotrebiteľa (register tepla/chladu). 
Keďže množstvo vody je tiež známe, vďaka meraniu objemového prietoku integrovaného 
do systému, je možné vypočítať energiu, ktorá sa uvoľní od spotrebiteľa. Okrem toho 
sa vyhodnocovaním výkonu v priebehu času automaticky určí aj energia vyhrievabia/
chladenia.
Aktuálne údaje, napr. teploty, množstvo objemového prietoku, spotreba energie výmenníka 
atď. možno zaznamenať a kedykoľvek sprístupniť/otvoriť vo webovom prehliadači alebo 
komunikácie (BACnet alebo MP zbernica).

Zaznamenávanie dát Zaznamenané údaje (integrovaný záznam dát po dobu 13 mesiacov) možno použiť pre 
optimalizáciu celého systému a pre stanovenie výkonu prevádzky spotrebiteľa.
CSV súbory si prevezmite prostredníctvom webového prehliadača.

Manuálne ovládanie Manuálne ovládanie pomocou tlačidla je možné (prevod sa vyradí na tak dlho, ako dlho je 
tlačidlo stlačené alebo zamknuté).

Vysoká funkčná spoľahlivosť Aktivátor je chránený proti preťaženiu, nepotrebuje žiadne koncové spínače a pri doraze sa 
automaticky zastaví.

Východisková pozícia Keď sa elektrické napájanie zapne prvýkrát, t.j. v čase uvedenia do prevádzky, alebo po 
stlačení klávesu „odpojenie prevodu“, aktivátor sa premiestni do východiskovej pozície.
Aktivátor sa potom presunie do požadovanej polohy, aby sa zaistila rýchlosť prietoku, ktorú 
definuje polohovací signál.

Príslušenstvo

Popis Typ
Servisné nástroje Servisné náradie, pre MF/MP/Modbus/LonWorks aktivátory a VAV regulátor ZTH EU

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Funkcie a vlastnosti produktu
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Elektroinštalácia

!
Poznámky • Pripojenie cez bezpečnostný oddeľovací transformátor.

• Paralelné pripojenie ďalších aktivátorov je možné. Sledujte údaje o prevádzke.

Schémy zapojenia

BACnet IP BACnet MS/TP

1 2 3 5 6

C1

7

C2

BACnet IP

+ 

~

–

T

Web-Browser
Farby káblov:
 1 = čierna 
 2 = červená 
 3 = biela 
 5 = oranžová 
 6 = ružová 
 7 = sivá

C  = D-  = A

C  = D+ = B
1

2

1 2 3 5

+ 

~

–

T

6

C1

7

C2

Web-Browser
Farby káblov:
 1 = čierna 
 2 = červená 
 3 = biela 
 5 = oranžová 
 6 = ružová 
 7 = sivá

MP zbernica Konvenčná operácia

1 2 3 5

+ 

~

–

T

6

C1

7

C2

Web-Browser

MP

GND

Farby káblov:
 1 = čierna 
 2 = červená 
 3 = biela 
 5 = oranžová 
 6 = ružová 
 7 = sivá

1 2 3 5

+ 

~

–

T

6

C1

7

C2

Web-Browser

Y  DC 0...10 V

U  DC 0.5...10 V

Farby káblov:
 1 = čierna 
 2 = červená 
 3 = biela 
 5 = oranžová 
 6 = ružová 
 7 = sivá

Web-Browser Pripojenie notebooku na 
parametrizáciu a ručné ovládanie 
cez RJ45.
 
Voliteľné pripojenie cez RJ45 
(priame pripojenie notebooku 
/ Pripojenie cez intranet 
alebo internet) pre prístup k 
integrovanému webovému serveru
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Funkcie pre aktivátory so špecifickými parametrami

Nútené riadenie a obmedzenie jednosmerným prúdom 24V s relé kontaktmi

- +

a

U

T ~

Y

e

a e

Close 

Open

Y

Y  (DC 0 ... 10 V)

1 2 3 5 6

C1

7

C2

Web-Browser

2)

1)

3)Q

1) Regulácia polohy 
2) Regulácia prietoku 
3) Regulácia výkonu

Displej a ovládacie prvky

3

4

Adaption
Status

2

(2) LED kontrolka zelená 
Vyp.: Žiadna chyba napájania alebo zapojenia 
Svieti: Prevádzka 
Bliká: Interný komunikáčný ventil (ventil / snímač)

(3) Tlačidlo a LED kontrolka žltá 
Svieti: Postup adaptácie aktívny 
Stlačiť tlačidlo: Spustí prispôsobenie uhla natočenia a potom štandardný režim

(4) Tlačidlo odpojenia prevodu 
Stlačiť tlačidlo: Prevod sa odpojí, motor sa zastaví, ručné ovládanie sa umožní 
Uvoľniť tlačidlo: Zapojí sa prevod a potom štandardný režim

Poznámky k inštalácii

Odporúčané inštalačné polohy Guľový ventil možno inštalovať od zvislej až do vodorovnej polohy. Guľový ventil sa nesmie 
inštalovať vo visiacej polohe, t.j. driekom/hriadeľom smerom nadol.

90° 90°

Inštalačná poloha v spätnom smere Odporúča sa inštalácia do spiatočky.

Požiadavky na kvalitu vody Dodržiavať sa musia požiadavky na kvalitu vody špecifikované v VDI 2035.
Ventily Belimo sú regulačné zariadenia. Aby tieto kontrolné úlohy bolo možné vykonávať aj 
v rámci dlhodobého chodu, mali by sa udržiavať bez pevných častíc (napr. zváracie guličky 
počas inštalačných prác). 
Odporúča sa inštalácia adekvátne dostatočných lapačov nečistôt.

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Funkcie



Údržba Guľové ventily, rotačné aktivátory a snímače si údržbu nevyžadujú.

Predtým, než sa na aktivátore vykoná akýkoľvek servisný zásah, je nevyhnutné rotačný 
aktivátor odpojiť od elektrického napájania (odpojením kábla elektrického napájania). 
V danom potrubnom systéme sa musia vypnúť aj všetky čerpadlá a uzatvoriť príslušné 
posuvné uzávery (aby v prípade potreby mohlo všetko vychladnúť a tlak v systéme mohol 
klesnúť na tlak okolitého prostredia).
Prevádzka systému sa nesmie obnoviť, kým sa guľový ventil a rotačný aktivátor riadne a 
v súlade s pokynmi znovu nenamontuje, a kým sa potrubie správnym spôsobom znovu 
nenaplní.

Smer prietoku Smer prietoku, vyznačený na kryte šípkou, je potrebné dodržiavať, pretože inak sa prietok 
nezmeria správne.

Vstupná časť Aby sa dosiahla špecifikovaná presnosť merania, sekcia ustálovania prietoku alebo sekcia 
prítoku v smere toku by sa mala zavádzať pred prírubou meracieho potrubia. Rozmery by 
mali byť najmenej 5x DN.

DN L min.

15 5 x 15 mm =   75 mm

20 5 x 20 mm = 100 mm

25 5 x 25 mm = 125 mm

32 5 x 32 mm = 160 mm

40 5 x 40 mm = 200 mm

50 5 x 50 mm = 250 mm

L ≥ 5 x DN

Montáž ponorného puzdra a snímača teploty Ventil je vybavený dvoma kompletne zapojenými teplotnými snímačmi:
• T2: Tento snímač sa inštaluje na mieste vedľa jednotky ventila.
• T1: Tento snímač sa montuje na mieste inštalácie pred spotrebiteľom (ventil v spätnom 
potrubí) alebo za spotrebiteľom (ventil v prívodnom potrubí).

Dva T-dielce pre inštaláciu teplotných snímačov v potrubí sú súčasťou dodávky.

Poznámka
Káble medzi jednotkou ventilu a snímačom teploty sa nesmú ani skracovať ani predlžovať.

~ 0.8  m

~ 3.0  m

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
sledovania energie, 2-cestný, vnútorný závit

Poznámky k inštalácii
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Výber ventila Ventil sa určuje podľa požadovaného maximálneho prietoku max.
Žiaden výpočet hodnoty kvs nie je nutný.
max = 30 … 100% hodnoty nom
Ak nie sú k dispozícii žiadne hydraulické údaje, potom sa môže vybrať rovnaký ventil DN ako 
menovitý priemer výmenníka tepla.

Minimálny diferenčný tlak (pokles tlaku) Minimálny požadovaný diferenčný tlak (pokles tlaku cez ventil) pre dosiahnutie 
požadovaného objemového prietoku max možno vypočítať pomocou teoretickej 
hodnoty kvs (pozri prehľad typu) a nižšie uvedeného vzorca. Vypočítaná hodnota závisí 
od požadovaného maximálneho objemového prietoku max. Vyššie diferenčné tlaky sa 
automaticky kompenzujú ventilom.

Vzorec

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

2 ∆pmin: kPa
max: m3/h
kvs theor.: m3/h

Príklad (DN25 s požadovaným maximálnym prietokom = 50% nom)

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

2

= 100 x = 6 kPa
2.07 m3/h

8.6 m3/h

2

EV025R+BAC
kvs theor. = 8.6 m  /h
nom = 69 l/min
50% * 69 l/min = 34.5 l/min = 2.07 m /h

3

3

EV..R+BAC Guľový regulačný ventil (CCV) so snímačom ovládaným prietokom 
alebo reguláciou výkonu, funkcia elektrického napájania a 
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Všeobecné informácie
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Rozmery [mm] / hmotnosť

Rozmerové výkresy

L1

H

m
in

. 
X

min. Y L

L2B

L3

R
p

L4

G1

Typ DN
[ ]

Rp
[”]

L
[ mm]

L1
[ mm]

L2
[ mm]

L3
[ mm]

B
[ mm]

H
[ mm]

G1 L4
[ mm]

X
[ mm]

Y
[ mm]

Hmotnosť cca
[ kg]

EV015R+BAC 15 1/2 278 191 81 13 75 160 G1/4” 53 230 77 2,2
EV020R+BAC 20 3/4 285 203 75 14 75 162 G1/4” 57 232 77 2,5
EV025R+BAC 25 1 296 231 71 16 75 165 G1/4” 65 235 77 2,9
EV032R+BAC 32 1 324 254 68 19 75 168 G1/4” 71 238 77 3,8
EV040R+BAC 40 1 334 274 65 19 75 172 G1/4” 71 242 77 4,5
EV050R+BAC 50 2 341 284 69 22 75 177 G1/4” 80 247 77 6,0

• Všeobecné poznámky k projektovému plánovaniu
• Príručka pre webový server energrtického ventila Belimo
• Popis hodnôt Data-Pool
• Popis protokolu vyhlásenia o zhode implementácie PICS

Ďalšia dokumentácia


