
Technicly list D7..L/BAC

Škrtiaca klapka s pohonom, 
3-cestná,príruba, PN 16
• Krútiaci moment pohonu 160 Nm
• Napájacie napätie AC 24...240 V / DC 

24...125 V
• Riadenie Otvor-Zatvor, modulačné, 

komunikatívné
• Pre aplikácie s vodou: zmiešavanie a 

prepínamie tokov média. 
•  Komunikácia via BACnet MS/TP,  

Belimo MP-Bus alebo konvečné 
riadenie  

Prehľad typov
Typy DN

[ ]
kvmax
[ m³/h]

kvs
[ m³/h]

PN
[ ]

D7150NL/BAC 150 1100 400 16
D7200WL/BAC 200 1800 800 16
D7250WL/BAC 250 3000 1200 16
D7300WL/BAC 300 4700 1700 16

Všeobecné technické údaje nájdete v technických údajoch pre výrobky D6..NL, D6..WL,
PRCA-BAC-S2-T ,PRKCA-BAC-S2-T.
kvmax: pre prepínacie aplikácie. Maximálna rýchlosť prúdenia 4 m / s , a nesmie byť prekročená v 
škrtiacej klapke.
kvs: pre zmiešavacie aplikácie s uhlom otvorenia 60% (parametrizovateľné pomocou aplikácie 
Belimo Assistant). Maximálna rýchlosť prúdenia 2,7 m / s , nesmie byť prekročená v klapke.

 

Technické údaje

Elektrické údaje  Napájacie napätie AC 24...240 V / DC 24...125 V
 Frekvencia napájacieho napätia 50/60 Hz
 Funkčný rozsah AC 19.2...264 V / DC 19.2...137.5 V
 Príkon-Prevádzka 20 W
 Príkon-Kľudový stav 6W
 Príkon-Dimenzovanie pri 24 V 20 VA / pri 230 V 52 VA

Funkčné údaje  Krútiaci moment pohonu 160 Nm
 Riadiaci signál Y DC 2...10 V
 Riadiaci signál Y variabilnosť DC 0.5...10 V

4...20 mA
 Doba prestavenia pohonu 35 s / 90°
 Doba prestavenia pohonu-variabilnosť 30...120 s
 Hladina hluku pohonu 68 dB(A)
 Média Studená a horúca voda, voda s obsahom Glykol 

do 50% vol.
 Teplota média -20...120°C
 Prípustný tlak ps 1600 kPa
 Diferenčný tlak  ∆pmax 300 kPa
 Prietok 100% uhol otvorenia: Bypass B – AB: 70% z 

kvmax hodnoty; 60% uhol otvorenia: Bypass B 
– AB: 100% z hodnoty kvs

 Prietoková charakteristika 0...100% uhol otvorenia: riadený smer 
prietoku A–AB: S-form; Bypass B – AB: S-form 
invertovaný; 0...60% uhol otvorenia: riadený 
smer A–AB: rovnopercentná; Bypass B–AB: 
rovnopercentná-invertovaná

 Netesnosť Netesnosť A, priesak (EN 12266-1)
 Pripojenie do potrubia Príruba PN 16 podľa ISO 7005-2
 Montážná poloha Vzpriamene až ležato (vo vzťahu k hriadeľu)
 Údržba Bez údržbové
 Ručné prestavenie s ručnou kľukou, fixovať v ľubovoľnej polohe

Bezpečnosť  Trieda ochrany IEC/EN IP66/67
 Trieda ochrany NEMA/UL NEMA 4X, UL Enclosure Type 4X
 Stupeň znečistenia okolia 3
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Bezpečnosť  Teplota okolia -30...50°C
 Teplota skladovania -40...80°C
 Vlhkosť okolia 95% r.h., bez kondenzácie

Upozornenia ohľadom bezpečnosti

!
• Ventil je určený na používanie v systémoch stacionárneho vykurovania, vetrania a 

klimatizácie a nesmie sa používať mimo špecifikovaného rozsahu použitia, najmä v 
lietadlách alebo iných leteckých dopravných prostriedkoch.

• Iba oprávnení odborníci môžu vykonať inštaláciu. Pri montáži musia byť dodržané 
všetky platné právne alebo inštitucionálne predpisy pre inštaláciu.

• Ventil nesmie byť likvidovaný ako odpad z domácností. Musia sa dodržiavať všetky 
miestne platné predpisy a požiadavky.

Vlastnosti produktu

Režim prevádzky Trojcestná škrtiaci klapka je ovládaná dvomi multifunkčnými servopohonmi (pre 
uzatváracie a riadiace aplikácie). Obidva pohony môžu byť riadené rovnakým riadiacim 
signálom, ale jeden z pohonov musí byť nastavený s invertovaným riadiacim signálom. 
Toto nastavenie môžete vykonať pomocou aplikácie Belimo Assistant. Odporúča sa 
sledovať spätnoväzobný signál U5 pohonov, aby sa zabezpečilo, že trojcestná funkcia 
v riadiacej a bypasss ceste je zaručená.

Parametrizovateľné pohony Pri prepínacích aplikáciách sú obidva pohony parametrizované buď ovládaním On-
Off alebo komunikatívnym ovládaním. Riadiaci signál jedného z dvoch pohonov je 
okrem toho nastavený na „Invertovaný“. To umožňuje ovládanie obidvoch pohonov s 
rovnakým riadiacim signálom.Pre riadiace funkcie je možné zvoliť rozsahy: 2..10 V, 
0,5..10 V, 4..20 mA alebo komunikáciu. Riadiaci signál jedného z dvoch ovládačov 
je parametrizovaný tak, aby bol „invertovaný“ a navyše kv nastavenie sa uskutočňuje 
prostredníctvom obmedzenia uhla otvorenia.

Ručné ovládanie Ventil môže byť ručne ovládaný ručnou kľukou. Odblokovanie sa vykonáva manuálne 
odstránením ručnej kľuky.

Kombinácia ventil / pohonr Dva klapkové ventily a dva pohony sú dodávané samostatne, takže je možná inštalácia 
na jeden T-kus. T kus sa musí objednať samostatne.

Príslušnstvo

Popis Type

Mechanické príslušenstvo  T-kus trojcestná škrtiaca klapka DN 150 ZD7150
  T-kus trojcestná škrtiaca klapka DN 200 ZD7200
  T-kus trojcestná škrtiaca klapka DN 250 ZD7250
  T-kus trojcestná škrtiaca klapka DN 300 ZD7300

Popis Type

Servisné nástroje  Aplikácia Smartphone pre jednoduché uvedenie do prevádzky, 
parametrizáciu a údržbu

Belimo Assistant 
App

  Bluetooth / NFC konventor ZIP-BT-NFC

Elektrická inštalácia

!
Upozornenia • Výstraha: Sieťové napájacie napätie!

• Zapojenie vodičov do siete BACnet (MS / TP) sa musí vykonať v súlade s 
platnými predpismi pre RS485.

D7..L/BAC Škrtiaca klapka s pohonom, 3-cestná, príruba PN 16

Technické údaje
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Schémy zapojenia

Spojité riadenie
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Poznámky k inštalácii

Odporúčané montážne polohy Škrtiace klapky môžu byť namontované od vzpriamene do vodorovnej polohy. Škrtiace 
klapky nemôžu byť inštalované v závesnej polohe, t.j. s vretenom smerujúcim dole.

90° 90°

D7..L/BAC Škrtiaca klapka s pohonom, 3-cestná, príruba PN 16

Elektrická inštalácia

www.belimo.com D7..L/BAC • sk • 2018-03-16• Zmena vyhradená 3



Variabilita inštalácie a funkcie Tieto dve Škrtiace klapky môžu byť namontované v kombináciach na jednom T-kuse.

A

B

AB AB

A

B A

AB

B

Požiadavky na kvalitu vody Musia sa dodržať požiadavky na kvalitu vody špecifikované v VDI 2035.
Ventily Belimo sú regulačné zariadenia. Aby mohli ventily dlhodobo fungovať správne, 
musia byť počas inštalácie zbavené zvyškov častíc (napríklad zváranie guľôčok). 
Odporúča sa inštalácia vhodného filtra.

Údržba Škrtiace klapky a otočné pohony sú bezúdržbové.
Pred vykonaním servisných prác na konečnom riadiacom zariadení je nevyhnutné 
odpojiť rotačný pohon od napájacieho zdroja (v prípade potreby odpojením 
elektrického kábla). Akékoľvek čerpadlá v časti príslušného potrubného systému musia 
byť tiež vypnuté a príslušné posúvače zatvorené (v prípade potreby nechať všetky 
komponenty vychladnúť a vždy znížiť tlak systému na úroveň okolitého tlaku).
Systém sa nesmie vrátiť do prevádzky, kým nie sú klapky a otočný pohon správne 
zmontované v súlade s pokynmi a potrubie bolo naplnené odborne vyškoleným 
personálom.Aby ste zabránili zvýšeniu krútiaceho momentu počas vypnutia mimo 
sezóny, vykonajte klapkový ventil (úplne otvorený a zatvorený) aspoň raz za mesiac.

Smer toku Smer prúdenia v oboch smeroch je možný.

Nastavenie prietoku Škrtiace klapky Belimo majú približne rovnakú percentuálnu krivku medzi 0 a 60 % 
percentným uhlom otvorenia. V závislosti od požadovanej hodnoty kv sa môže uhol 
otvorenia nastaviť pomocou aplikácie Belimo Assistant s inteligentným telefónom 
prostredníctvom komunikácie  (NFC). Škrtiace klapky Belimo môžu byť ideálne pre 
aplikácie ako riadiaca armatúra.

Tabuľka: Otvorenie / prietok ventilu
Trojcestné kv-hodnoty sú vypočítané hodnoty 

založené na dvojsmerných kv-hodnotách so 
zreteľom na straty potrubia trením spôsobené 

T-kusom.

kv (m3/h)

kv (m3/h)
kv (m3/h)

kv (m3/h)DN 150
DN 200
DN 250
DN 300

10% 20% 30% 40% 50% 60% 70% 80% 90% 100%

1 30 70 140 240 400 580 800 1010
10 60 170 330 530 800 1120 1450 1690
10 100 280 520 830 1200 1760 2340 2800
30 150 400 700 1100 1700 2400 3300 4200

1100
1800
3000
4700

Parametrizácia pre variabilné aplikácie Trojcestné škrtiace klapky Belimo môže byť flexibilne používané na prepínanie a 
riadenie zmiešavania. Pre každú aplikáciu je potrebná špecifická parametrizácia.

D7..L/BAC Škrtiaca klapka s pohonom, 3-cestná, príruba PN 16

Poznámky k inštalácii
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Prepínacia aplikácia 1. Parametrizácia PR pohon v riadiacej ceste prietoku AB-A:
     > Zmeňte „Ovládanie“ na: O-C / 3-bod

2. Parametrizácia PR pohon v obtoku AB-B:
     > Zmeňte „Ovládanie“ na: O-C / 3-bod
     > Zmeňte „Riadiaci signál“ na: Invertovaný

AB

A

B

AB-A

A
B

-B

Riadiaca aplikácia-zmiešavanie 1. Parametrizácia PR pohon v riadiacej ceste toku A-AB:
>  Nastaviť „Max. Pozícia na: 60%

2. Parametrizácia PR pohon v obtoku B-AB:
> Nastaviť „Max. Pozícia na „: 75%
> Zmeňte Riadiaci signál“ na: Invertovaný

AB

A

B

A-AB

B
-A

B

D7..L/BAC Škrtiaca klapka s pohonom, 3-cestná, príruba PN 16

Poznámky k inštalácii
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NFC pripojenie Produkty Belimo označené logom NFC je možné prevádzkovať pomocou aplikácie 
„Belimo Assistant App“.

Požiadavka:
- NFC- alebo Bluetooth, ktorý je schopný smartphone
- Belimo Assistant App (Google Play & App Store)

Zarovnajte inteligentný telefón s podporou NFC na servopohone tak, aby obe NFC 
antény boli superponované.

Pripojte smartphone s podporou Bluetooth cez konvertor Bluetooth-to-NFC ZIP-BT-
NFC na pohon. Technické údaje a návod na obsluhu sú uvedené v technickom liste 
ZIP-BT-NFC.

Rozmery /Hmotnosť

Výkres s rozmerami

(B min) (L min)

H
Ø K

Ø d

Typey DN
[ ]

L
[ mm]

B
[ mm]

H
[ mm]

d (PN16) K (PN16)
[ mm]

Weight
[ kg]

D7150NL/BAC 150 220 220 350 8 x M20 240 33
D7200WL/BAC 200 260 260 400 12 x M20 295 47
D7250WL/BAC 250 300 300 450 12 x M24 355 69
D7300WL/BAC 300 340 340 500 12 x M24 410 100

Ďalšia dokumentácia

• Technické listy pre klapky
• Technické listy pre pohony
• Návod na inštaláciu pohonov a / alebo škrtiacich ventilov
• Poznámky pre projektovanie škrtiacich ventilov
• Všeobecné poznámky k plánovaniu projektov
• Technický list pre T-kus

D7..L/BAC Škrtiaca klapka s pohonom, 3-cestná, príruba PN 16

Servis
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