
6-cestný Tlakovo nezávislý-Zónový ventil

• Elektronický tlakovo nezávislý 6-cestný- Zónový ventil zo skupiny výrobkov Belimo Zone Tight ™ v sebe 
spája výhody dvoch osvedčených Belimo ventilov v jednej jednotke. Vysoká spoľahlivosť pre plánovanie a 
efektivita elektronického tlakovo nezávislého vveltilu EPIV ako aj veľmi jednoduchá inštalácia  6-cestného 
guľového ventila. Okrem toho budete mať prospech z ďalších vynikajúcich vlastností:                                                              

• Šetrí čas a spoľahlivý návrh maximálneho prietokového množstva vody pre každú Sekvenciu

• Automaticky a permanentne hydraulicky vyregulováva 

• Zaistenie správneho množstva vody pri tlakovej zmeny a čiastočné záťaži

• Maximálna bezpečnosť procesu vďaka integrovanej funkcii tlakového odľahčenia (patent). 

• Rôzne možnosti jednoduchého ovládani

• Uvedenie do prevádzky a parametrizovanie pomocou Near Field Communication (NFC)

• Multikomunikačné prevedenie a riadenie : BAC net, MODBUS, MP Bus, Spojitý signál 0-10 V DC

Pre tesné montážne priestory vzduchotesne uzatvárajúci ventil z produktovej rodiny Belimo ZoneTight™  
Je to idálné riešenie : úspora energie, bezporuchový,pre aplikácie : Miestnosti - a Zónová regulácia .



Tlakovo nezávislý 6-cestný -Zónový ventil.
Funkčný , jednoduchá montáž,všestranný.

   Belimo weltweit: www.belimo.com

Princíp funkcie  

• Preberá funkcie za štyri štandartné tlakovozávislé dvojcetné ventily

• Má integrovaný elektronický snímač prietoku (1) a regulátor prietoku (2)

• Časovo úsporný návrh ventila, odpadá prepočet kvs-hodnoty

• Regulačný ventil (3) pri uzatvorení, vzduchotesne uzatvára

Aplikácia v spojitosti s Regulátorom miestnosti CRK24-B1

• Minimálne nároky na kabeláž, potrebný len jeden datový bod

• Optimalizovaný pre riadenie 6-cestného Zónového ventila

• Energeticky úsporný, obsahuje inteligentné nadradené funkcie

Sekvencie pri chladení a kúrení 

• Možnosť nastavenia rozdielných hodnôt Vmax. pre Chladenie a Kúrenie

• Spoľahlivé nastavenie prietokov pri plnom, ale aj pri čiastočnom  zaťažení

• Parametrizovanie a kontrola pomocou Smartphonu – aj bez napájacieho napätia

• Riadenie s Belimo MP-Bus®, BACnet MS/TP, Modbus, alebo 0-10 V DC 

BELIMO Automation Handelsgesellschaft m.b.H.,
Tel. +421 905 506 178, vladimir.janotka@belimo.at
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Elektronický tlakovo nezávislý 6-cestný-Zónový ventil: EP015R-R6+BAC (DN 15) a EP020R-R6+BAC (DN 20)

Typ Menovitá svetlosť 
DN

V. nom Nastaviteľný maximálný prietok 
V. max [m3/h]

l/s l/min

EP015R-R6+BAC 15 0.35 21 0.063 … 1.26
EP020R-R6+BAC 20 0.65 39 0.117 … 2.34
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Teplota média: +6 ... +80°C, Prevádzkový tlak (ps): 1600 kPa
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