
Technický list EV..R3+BAC

Guľový regulačný ventil (CCV),  
snímačom riadený prietok, alebo  
výkon, funkcia monitorovania výkonu 
a spotreby energie, 3-cestný, vnútorný 
závit, PN 16 (Energy Valve) 
•  Napájacie napätie AC/DC 24 V
•  Modulačná regulácia,komunikatívný 
•  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
• Komunkácia cez BACnet IP, BACnet  
  MS/TP, Modbus TCP, Modbus RTU,  
  Belimo MP-Bus
• Voliteľné pripojenie Belimo Cloud 

Prehľad typov

Type DN
[ ]

Rp
[“]

Vnom
[ l/s]

Vnom
[ l/min]

kvs theor.
[ m³/h]

PN
[ ]

n(gl)
[ ]

EV015R3+BAC 15 1/2 0.35 21 2.9 16 3.2
EV020R3+BAC 20 3/4 0.65 39 4.9 16 3.2
EV025R3+BAC 25 1 1.15 69 8.6 16 3.2
EV032R3+BAC 32 1 1/4 1.8 108 14.2 16 3.2
EV040R3+BAC 40 1 1/2 2.5 150 21.3 16 3.2
EV050R3+BAC 50 2 4.8 288 32.0 16 3.2

kvs theor.: Teoretická hodnota kvs pre výpočet poklesu tlaku 

 

Technické údaje

Elektrické údaje  Napájacie napätie AC/DC 24 V
 Frekvecia napájacieho napätia 50/60 Hz
 Rozsah napájacieho napätia AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
 Príkon v prevádzke 4 W (DN 15...25)

5 W (DN 32...50)
 Príkon v kľudovom stave 3.7W (DN 15...25)

3.9W (DN 32...50)
 Príkon pre dimenzovanie 6.5 VA (DN 15...25)

7.5 VA (DN 32...50)
 Pripojenie Napájanie / Riadenie Kábell 1 m, 6 x 0.75 mm²
 Pripojenie Ethernet RJ45 socket
 Paralelná prevádzka  Ano (zohľadnite príkony

Funkčné údaje  Krútiaci moment pohonu 5 Nm (DN 15...25)
10 Nm (DN 32)
20 Nm (DN 40...50)

 Komunikatívné riadenie BACnet IP, BACnet MS/TP
Modbus TCP, Modbus RTU
MP-Bus

 Polohovací signál Y DC 2...10 V
 Vstupná impedancia 100 kΩ
 Prevádzkový rozsah Y variabilný DC 0.5...10 V
 Spätná väzba U DC 2...10 V
 Position feedback U note Max. 1 mA
 Spätná väzba U variabilný DC 0...10 V

DC 0.5...10 V
 Hladina hluku pohonu 35dB(A) 1 (DN 15...32)

45dB(A) 1 (DN 40...50)
 Nastaviteľný prietok Vmax 30...100% z Vnom
 Presnosť riadenia ±10% (pri 25...100% Vnom)
 Presnosť riadenia Upozornenie ±6% (pri 25...100% Vnom) @ 20°C / Glycol 0% 

vol.
 Konfigurácia cez integrovaný web server / ZTH EU
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Funkčné údaje  Média Studená a horúca voda, voda s obsahom Glykol 
až do max. 50% vol. 

 Teplota média -10...120°C
 Prípustný tlak ps 1600 kPa
 Uzatvárací tlak  ∆ps 1400 kPa
 Diferenčný tlak  ∆pmax 350 kPa
 Diferenčný tlak Upozornenie 200 kPa pre nízku hlučnosť pri prevádzke 
 Prietoková charakteristika rovnopercentná (VDI/VDE 2178), optimalizacia 

v rozsahu otvárania (konfig. lineárná) 
 Netesnosť Priesak tieda A, vzduchotesný (EN 12266-1) ) 
 Pripojenie na potrubie Vnútorný závit podľa ISO 7-1 
 Inštalačná poloha Zo vzpriamenej (vertikálnej) do vodorovnej 
 Údržba Bezúdržbový
 Ručné ovládanie Vyradenie prevodu tlačitkom, možno zablokovať 

Meranie prietoku  Princíp merania Ultrazvukové meranie objemového prietoku
 Presnosť merania ±6% (pri 25...100% Vnom)
 Presnosť merania Upozornenie ±2% (pri 25...100% Vnom) @ 20°C / Glycol 0% 

vol.
 Meranie minimálneho prietoku 1% of Vnom

Meranie teploty  Presnosť merania absolútna teplota ± 0.6°C @ 60°C (Pt1000 EN60751 Class B)

 Teplotný rozdiel presnosti merania ±0.23 K @  ∆T = 20 K

 Rozlíšenie 0.05°C

Bezpečnosť  Trieda ochrany  IEC/EN III Bezpečnostné veľmi nízke napätie (PELV)
 Stupeň ochrany IEC/EN IP54 (pri použití ochranného krytu alebo 

priechodky pre zásuvku RJ45
 EMC CE podľa 2014/30/EU
 Režim prevádzky Type 1
 Impulzné napätie Napájanie/Riadenie 0.8 kV
 Stupeň znečistenia okolia 3
 Teplota okolia -30...50°C
 Teplota skladovania -40...80°C
 Vlhkosť okolia Max. 95% r.h., bez kondenzácie 

Materialy  Teleso ventila Mosadz
 Meracia rúra Teleso z mosadze poniklované
 Uzatváracie teleso Nehrdzavejúca oceľ
 Tesnenie gule a hriadeľa EPDM O-ring
 Ponorná manžeta Mosadz
 T-kusy Teleso z mosadze poniklované

Upozornenia ohľadom bezpečnosti 

!
• 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 iných prostriedkoch pre dopravu vzduchom

• Vonkajšie použitie: je možné iba v prípade, že žiadna (morská) voda, sneh, ľad, 
slnečné žiarenie alebo agresívne plyny nenarušujú priamo pohon a je zaručené, že 
okolité podmienky zostanú kedykoľvek v prahových hodnotách podľa Technického 
listu.

• 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 nesmie byť 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..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Technické údaje
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Režim prevádzky Výkonové zariadenie HVAC sa skladá zo štyroch komponentov: charakteristický 
regulačný ventil (CCV), meracie potrubie s prietokomerom, teplotné snímače a 
samotný pohon. Nastavený maximálny prietok (Vmax) je priradený maximálnemu 
polohovaciemu signálu (typicky 10 V / 100%). Alternatívne môže byť polohovací signál 
priradený uhlu otvorenia ventilu alebo výkonu potrebnému na výmenníku tepla (pozri 
riadenie výkonu). Výkonové zariadenie HVAC môže byť ovládané komunikatívne alebo 
analógovo. Médium je detegované senzorom v meracej trubici a je aplikované ako 
hodnota prietoku. Nameraná hodnota je vyvážená žiadanou hodnotou. Servopohon 
koriguje odchýlku zmenou polohy ventilu. Uhol otáčania α sa mení v závislosti od 
tlakového rozdielu cez koncový ovládací prvok (pozri krivky prietoku).

3-cestný charakterizovaný regulačný 
ventil

3-cestné regulačné guľové ventily sú zmiešavacie zariadenia. Smer prúdenia musí byť 
dodržaný v každom prípade zaťaženia. Inštalácia v prívodnom a vratnom potrubí závisí 
od zvoleného hydraulického okruhu.
Trojcestný regulačný guľový kohút sa nesmie používať ako rozdeľovací ventil.

Hydraulika Trojcestný Belimo Energy Valve je určený na použitie v systéme s nízkotlakovými 
rozvodmi.
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Výsledkom tejto konštrukcie sú približne rovnaké tlaky v prietokovom a spätnom 
potrubí (DpVR1 ≈ DpVR2).

Ventil sa preto používa v zmiešavacom okruhu. Konštantný prietok tečúci 
spotrebiteľom je určený vnútorným čerpadlom. Trojcestný energetický ventil Belimo 
ovplyvňuje iba prietokový prietok / obtok miešacieho pomeru. Poloha ventilu ovplyvňuje 
množstvo vratnej vody pridanej do prietoku cez bypass.
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Prietoková charakteristika

Krivky prietoku
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EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16
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Prenosové správanie HE Prenosové vlastnosti výmenníka tepla
V závislosti od konštrukcie, rozloženia teploty, média a hydraulického okruhu nie je 
výkon Q úmerný objemovému prietoku vody V (krivka 1). Pri klasickom type regulácie 
teploty sa vykoná pokus o udržanie riadiaceho signálu Y úmerného výkonu Q (krivka 
2). To sa dosiahne pomocou ekviprocentnej krivky charakteristiky ventilu (krivka 3).

Y





3

1

2

Riadenie výkonu Alternatívne môže byť polohovací signál Y priradený výstupnému výkonu 
požadovanému na výmenníku tepla.
Energetický ventil v závislosti od teploty vody a vzduchu zaisťuje, že množstvo vody 
potrebné na dosiahnutie požadovaného výkonu je potrebné.

Maximum controllable power on heat exchanger in power control mode:
DN 15 80 kW

DN 20 140 kW

DN 25 250 kW

DN 32 380 kW

DN 40 530 kW

DN 50 1010 kW

Charakteristika riadenia The specially configured control parameters in connection with the precise velocity 
sensor ensure a stable quality of control. They are however not suitable for rapid 
control processes, i.e. for domestic water control.

Definicia prietoku Regulácia prietoku
Vnom je maximálny možný prietok.

Vmax je maximálny prietok, ktorý bol nastavený s najväčším polohovacím signálom. 
Vmax je možné nastaviť medzi 30% a 100% Vnom.

Vmin 0% (nemenná).

0
100%

30%

100% nom

max

Y



EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16
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Definícia výkonu Riadenie výkonu
Qnom je maximálny možný výkon na výmenníku tepla.

Qmax je maximálny výkon na výmenníku tepla, ktorý bol nastavený s najväčším 
polohovacím signálom. Qmax je možné nastaviť medzi 1% a 100% Qnom.

Qmin 0% (nemenná).

100%
Y [V]

   [kW]  

   nom

0

100%

   max

Ovládanie polohy V tomto nastavení je riadiaci signál priradený k uhlu otvorenia ventilu (napr. Y = 10 
V zodpovedá α = 90 °). Výsledkom je operácia závislá od tlaku, ktorá je podobná 
prevádzke bežného ventilu.

Potlačenie nízkych prietokov Vzhľadom na veľmi nízku rýchlosť prietoku v otváracom bode to už nemôže senzor 
merať v rámci požadovanej tolerancie. Tento rozsah je elektronicky potlačený.

Otvorenie ventilu
Ventil zostáva uzavretý, až kým objemový prietok požadovaný polohovacím signálom Y 
nezodpovedá 1% Vnom. Ovládanie pozdĺž charakteristickej krivky ventilu je aktívne po 
prekročení tejto hodnoty.

Uzatvorenie ventilu
Ovládanie pozdĺž charakteristickej krivky ventilu je aktívne až do požadovaného 
prietoku 1% Vnom. Akonáhle prietok klesne pod túto hodnotu, prietok sa udržiava 
na 1% Vnom. Ak prietok klesne pod prietokovú rýchlosť 0,5% Vnom požadovanú 
referenčnou premennou Y, potom sa ventil uzavrie.

0

1%

0.5% 1% 100%
Y
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Komunikácia Parametrizáciu je možné vykonávať cez integrovaný webový server (RJ45 pripojenie 
na webový prehliadač) alebo komunikatívnymi prostriedkami.
Ďalšie informácie týkajúce sa integrovaného webového servera nájdete v samostatnej 
dokumentácii.

“Peer to Peer” connection http://belimo.
local:8080 Notebook musí byť nastavený 

na “DHCP”. Uistite sa, že je aktívne len 
jedno sieťové pripojenie.

 
Standard IP address: 

http://192.168.0.10:8080 
Static IP address

 
Password (read-only): 

User name: «guest» 
Password: «guest»

Inverzia polohového signálu Toto môže byť invertované v prípadoch riadenia s analógovým polohovacím signálom. 
Inverzia spôsobuje zmenu štandardného správania, t.j. pri polohovacom signáli 0% je 
regulácia Vmax alebo Qmax a ventil je uzavretý pri polohovacom signáli 100%.

Hydraulické vyregulovanie Prostredníctvom integrovaného webového servera je možné nastaviť maximálny 
prietok (ekvivalent 100% požiadavky) na samotnom zariadení, jednoducho a 
spoľahlivo, v niekoľkých krokoch. Ak je zariadenie integrované v riadiacom systéme, 
potom môže byť vyvažovanie spracované priamo systémom riadenia.

Delta-T manager Ak je vykurovací alebo chladiaci register prevádzkovaný s diferenčnou teplotou, ktorá 
je príliš nízka, a teda s príliš vysokým prietokom, nebude to mať za následok zvýšenie 
výkonu.
Vykurovacie alebo chladiace stroje však musia dodávať energiu s nižšou účinnosťou. 
To znamená, že čerpadlá cirkulujú príliš veľa vody a zbytočne zvyšujú spotrebu 
energie.
Pomocou energetického ventilu je jednoduché zistiť, že prevádzka sa vykonáva pri 
príliš nízkej diferenciálnej teplote, čo vedie k neefektívnemu využitiu energie.
Teraz je možné kedykoľvek a rýchlo vykonať potrebné nastavenia. Integrované 
obmedzenie rozdielu teplôt ponúka užívateľovi možnosť definovať nízku limitnú 
hodnotu. Energetický ventil automaticky obmedzuje prietok, aby sa zabránilo poklesu 
hladiny pod túto hodnotu.
Nastavenia manažéra Delta-T je možné vykonať buď priamo na webovom serveri, 
alebo prostredníctvom Belimo Cloudu. Priame analýzy správania Delta-T vykonávajú 
odborníci spoločnosti Belimo.

Výkon vykurovacích alebo chladiacich registrov 1
Diff. teplota medzi dodávkou a návratom 2

Stratová zóna (saturácia vykurovacieho alebo 
chladiaceho registra) 3

Nastaviteľná minimálna diferenčná teplota 4

4

2

 [m3/h]

1

3

Kombinácia analógová - komunikatívna 
(hybrid mod)

S konvenčným riadením pomocou analógového polohovacieho signálu možno pre 
komunikačnú spätnú väzbu použiť integrovaný webový server, BACnet, Modbus alebo 
MP-Bus.

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Vlastnosti produktu
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Funkcia monitorovania výkonu a 
energie

 

Konečné ovládacie zariadenie je vybavené dvoma teplotnými snímačmi. Snímač 
(T2) musí byť nainštalovaný na ventile a druhý snímač (T1) musí byť inštalovaný na 
mieste na druhej strane obehu vody. Oba senzory sú pripojené k systému, ktorý je 
už zapojený. Senzory sa používajú na zaznamenávanie teploty média prívodného a 
spätného vedenia spotrebiča (vykurovacie / chladiace vinutie). Pretože je tiež známe 
množstvo vody, vďaka meraniu objemového prietoku integrovaného v systéme je 
možné vypočítať výkon uvoľnený od spotrebiteľa. Okrem toho sa energia ohrevu / 
chladenia automaticky určuje aj pomocou vyhodnocovania výkonu v čase.

Aktuálne dáta, napr. teploty, objemové objemy prietoku, spotreba energie výmenníka 
atď. môžu byť zaznamenané a sprístupnené kedykoľvek prostredníctvom webových 
prehliadačov alebo komunikácie.

Zaznamenávanie údajov Zaznamenané údaje (integrovaný záznam dát po dobu 13 mesiacov) môžu byť použité 
na optimalizáciu celkového systému a na určenie výkonu spotrebiteľa.
Súbory je možné stiahnúť cez csv webový prehliadač.

Belimo Cloud Ďalšie služby sú k dispozícii, ak je modul Energy Valve 3.0 pripojený k Cloudu: 
Napríklad niekoľko zariadení môže byť spravovaných online. Tiež experti Belimo môžu 
pomôcť analyzovať správanie Delta-T alebo poskytnúť písomné správy o výkonnosti 
Energy Valve 3.0. Za určitých podmienok sa záruka na výrobok podľa platných 
obchodných podmienok môže predĺžiť. Ďalšie podrobnosti nájdete na stránke [www. 
belimo.com/ext-warranty] 

Ručné ovládanie Ručné ovládanie pomocou tlačidla (prevodovka je vypnutá, pokiaľ je stlačené tlačidlo 
alebo zostane zablokované). 

Vysoká funkčná spoľahlivosť Pohon je chránený proti preťaženiu, nevyžaduje žiadne koncové spínače a automaticky 
sa zastaví po dosiahnutí koncového dorazu

Príslušenstvo

Popis Typ

Eletrické príslušenstvo  Chránička pre RJ pripojovací modul     Multi-pack 50 pcs. Z-STRJ.1
  Pripojovací kábel 5 m, A+B: RJ12 6/6, ku ZTH/ZIP-USB-MP ZK1-GEN

Popis Type

Mechanické príslušenstvo  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 15 Rp 1/2” ZR2315
  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 20 Rp 3/4 ZR2320
  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 25 Rp 1” ZR2325
  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 32 1 1/4” ZR2332
  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 40 1 1/2” ZR2340
  Šróbenie potrubia pre guľový ventil s vnútorným závitom DN 50 Rp 2” ZR2350

Popis Type

Servisné nástroje  Servisný nástroj pre parametrizovateľné a komunikačné pohony Belimo 
/ regulátor VAV a výkonové zariadenia HVAC

ZTH EU

Elektrická inštalácia

!
Upozornenia    • Pripojenie cez bezpečnostný oddeľovací transformátor.

   • Možné je aj paralelné pripojenie ďalších pohonov. Dodržujte údaje o výkonnosti. 
• Zapojenie vodičov do Modbus (RTU) / BACnet (MS / TP) sa musí vykonať v    
súlade s platnými predpismi pre RS485.

   • Modbus / BACnet: Napájacie napätie a komunikácia nie sú galvanicky oddelené.     
Pripojte k zemiacemu signálu všetky nulové potencialy

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Vlastnosti produktu
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Schémy zapojenia

Konvečné zapojenie

1 2 3 5

+ 

~

–

T

6

C1

7

C2

Web-Browser

Y  DC (0)2...10 V

U  DC 2...10 V

Farebné značenie vodičov:
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

MP-Bus, napájanie cez 3-vodičové pripojenie

1 2 3 5 6

C1

7

C2

Web-Browser

+ 

~–

T

MP

A)

A) Prídavné pohony a snímače 
(max. 8)

MP-Bus cez 2-vodičové pripojenie, miestny napájací zdroj.

1 2 3 5 6

C1

7

C2

Web-Browser

+ 

~

–

T

AC/DC 24 V

MP

A)

–

T

A) Prídavné pohony a snímače 
(max. 8)

Topológia siete

Nie sú žiadne obmedzenia pre 
sieťovú topológiu (hviezdy, okruhy, 
stromy alebo zmiešané formuláre sú 
povolené).Napájanie a komunikácia v 
jednom a tom istom 3-vodičovom kábli
 • nie je nutné žiadne tienenie ani    
skrútenie 
• nevyžadujú sa žiadne koncové   
odpory

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Elektrická inštalácia
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Funkcie pre akčné členy so špecifickými parametrami (Parametrizácia s web serverom)

BACnet MS/TP / Modbus RTU
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BACnet IP / Modbus TCP  MP-Bus s analógovou žiadanou hodnotou (hybridný režim

1 2 3 5 6

C1

7

C2

BACnet IP / Modbus TCP

+ 

~

–

T

Web-Browser

1 2 3 5 6

C1

7

C2

Web-Browser

+ 

~–

T

MP

A)

Y   
U

DC (0)2…10 V

DC 2…10 V

BACnet MS / TP / Modbus RTU s analóg. (hybridný režim)  BACnet IP / Modbus TCP s analog setpoint (hybridný režim)
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Nadradené riadenie a obmedzenie ovládania DC 24 V s reléovými kontaktmi (s konvenčným 
riadením alebo hybridným režimom) 
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Y

Y  (DC 0 ... 10 V)
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1) Riadenie polohy prestavenia
2) Riadenie prietoku
3) Riadenie výkonu

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
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Funkcie
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Adaptácia
Stav

2

3

4

5

2 LED kontrolka zelená
Vypnutá :
Svieti     :
Bliká      :

Žiadna chyboa naájania alebo zapojenia
Prevádzka
Intená komunikácia ( Ventil / Snímač )

3 Tlačítko a LED kontrolka žltá 
Svieti     :
Stlačiť tlačítko :       Spustí prispôsobenie uhla natočenia a potom štandartný režim

Proces Adaptácie je aktívný 

4 Tlačítko odpojenia prevodovky
Stlačiť tlačítko  :
Uvoľniť tlačítko :     Pripojí sa prevodovka k pohonu, potom šatandartný režim

Prevodovka sa odpojí, motor sa zastaví, umožňuje sa ručné ovládanie

5 Servisná zásuvka
Pre pripojenie servisného nástroja ZTH EU

Poznámky k inštalácii

Odporúčané montážne polohy Guľový ventil môže byť namontovaný kolmo na horizontálny. Guľový ventil nemusí byť 
inštalovaný v visu, tj. s hriadeľom smerom nadol.

90° 90°

Montážna pozícia v spiatočke Inštalácia do spiatočky je povolená a musí byť nakonfigurovaná pri parametrizácii.

Požiadavky na kvalitu vody Musia byť dodržané požiadavky na kvalitu vody uvedené v VDI 2035.
Ventily Belimo sú regulačné zariadenia. Aby ventily v dlhodobom horizonte fungovali 
správne, musia sa udržiavať bez zvyškov častíc (napr. Zváracie perličky počas 
montážnych prác). Odporúča sa inštalácia vhodného filtra.

Údržba Guľové ventily, otočné pohony a senzory nevyžadujú údržbu.

Pred vykonaním servisných prác na koncovom riadiacom zariadení je nevyhnutné 
izolovať otočný pohon od zdroja napájania (v prípade potreby odpojte elektrický kábel). 
Všetky čerpadlá v časti príslušného potrubného systému musia byť tiež vypnuté a 
musia byť zatvorené príslušné posuvné ventily (ak je to potrebné, všetky komponenty 
musia najprv vychladnúť a vždy znížiť tlak systému na úroveň okolitého tlaku).

Systém sa nesmie spustiť do prevádzky, kým guľový ventil a otočný pohon nie 
sú správne namontované v súlade s pokynmi a potrubie bolo doplnené odborne 
vyškoleným personálom.

Smer toku Je potrebné dodržať smer prúdenia, špecifikovaný šípkou na kryte, pretože inak sa 
bude prietok merať nesprávne..

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Ovládacie prvky a indikátory
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Vstupná časť Za účelom dosiahnutia špecifikovanej presnosti merania sa má pred snímačom 
prietoku zabezpečiť prietoková redukčná časť alebo prítoková časť v smere toku. Jeho 
rozmery by mali byť minimálne 5x DN.

L ≥ 5 x 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

Inštalácia ponorného puzdra a snímača 
teploty

Ventil je vybavený dvoma plne zapojenými teplotnými snímačmi.
• T2: Tento senzor je nainštalovaný na mieste v blízkosti ventilovej jednotky.
• T1: Tento senzor je inštalovaný na mieste pred spotrebičom (ventil v
         spätného potrubia) alebo po spotrebiči (ventil v prívodnom potrubí
Súčasťou dodávky sú aj T-kusy pre montáž teplotných snímačov do potrubia.

Poznámka
Káble medzi ventilovou jednotkou a teplotnými snímačmi sa nesmú skracovať ani 
predlžovať.

~0.6 - 0.7 m

~3.0 m

Všeobecné poznámky

Výber ventilu Ventil sa určuje pomocou maximálneho požadovaného prietoku Vmax. Výpočet 
hodnoty kvs sa nevyžaduje. Vmax = 30… 100% Vnom. Ak nie sú k dispozícii žiadne 
hydraulické údaje, potom je možné zvoliť  rovnaký DN ventilu, ako je DN potrubia..

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Poznámky k inštalácii

www.belimo.com EV..R3+BAC • sk • 2019-04-04 • Zmena vyhradená 11



Minimálny diferenčný tlak (pokles tlaku) Minimálny požadovaný diferenčný tlak (pokles tlaku cez ventil) na dosiahnutie 
požadovaného objemového prietoku Vmax je možné vypočítať pomocou teoretickej 
hodnoty kvs (pozri prehľad typov) a nižšie uvedeného vzorca. Vypočítaná hodnota 
závisí od požadovaného maximálneho objemového prietoku Vmax. Vyšší tlakový 
rozdiel je automaticky kompenzovaný ventilom.

Vzorec

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

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

PPríklad (DN25 s požadovaným maximálnym prietokom = 50% Vnom) 

∆pmin = 100 x
max

kvs theor.

2

= 100 x = 6 kPa
2.07 m3/h

8.6 m3/h

2

EV025R3+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

Chovanie so zlyhaním snímača V prípade chyby snímača prietoku sa energetický ventil prepne z regulácie napájania 
alebo prietoku na reguláciu polohy (rukoväť Delta-T bude deaktivovaná).
Akonáhle chyba zmizne, energetický ventil sa prepne späť do normálneho nastavenia 
regulácie (aktivovaný manažér Delta-T)

Rozmery / Hmotnosť 

Rozmerové výkresy

L1

H
m

in
. 

X

min. Y

L

L2

L3

R
p

L4

G1

B

M

R
p

L ≥ 5 x DN

Typy DN
[ ]

Rp
[“]

L
[ mm]

L1
[ mm]

L2
[ mm]

L3
[ mm]

B
[ mm]

M
[ mm]

H
[ mm]

G1 L4
[ mm]

EV015R3+BAC 15 1/2 280 187 84 13 75 36 160 G1/4” 53
EV020R3+BAC 20 3/4 290 208 79 14 75 41.5 162 G1/4” 57
EV025R3+BAC 25 1 294 224 72 16 75 45 165 G1/4” 65
EV032R3+BAC 32 1 1/4 319 255 72 19 85 55.5 168 G1/4” 71
EV040R3+BAC 40 1 1/2 345 279 72 19 85 66.5 172 G1/4” 71
EV050R3+BAC 50 2 358 305 63 22 95 79 177 G1/4” 80

Typy X
[ mm]

Y
[ mm]

EV015R3+BAC 230 77
EV020R3+BAC 232 77
EV025R3+BAC 235 77
EV032R3+BAC 238 77
EV040R3+BAC 242 77
EV050R3+BAC 247 77

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Všeobecné poznámky
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• Prehľad Partneri pre spoluprácu MP
• Pripojenia nástrojov
• Poznámky k projektovému plánovaniu trojcestného ENERGY VALVE
• Webový server inštrukcií
• Popis hodnôt dátovej oblasti
• Popis vyhlásenia o zhode implementácie protokolu PICS
• Popis Modbus register
• Úvod do technológie MP-Bus

EV..R3+BAC Elektronický 3-cestný PI-CCV Belimo Energy Valve™, 
3-cestný, vnútorný závit, PN 16

Ďalšia dokumentácia
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