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Datový list

Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem
Typ EV250B

 

Vlastnosti EV250B NC a NO

Pro vodu, olej, stlaèený vzduch                
a podobná neutrální média

· Diferenèní tlak: až 10 bar
· Viskozita: až 50 cS
· Teplota okolí: až +80°C

-30 do +140°C

?

· Pro topné systémy a systémy s nízkým    
a silnì kolísajícím tlakem

·

3
· Hodnota prùtoku vody: až 7 m /h

· Teplota média: od 
· Krytí cívky: až po IP 67
· Závitové pøipojení: od G  po G 1 
· Rovnìž k dispozici se závitem NPT. 

Kontaktujte, prosím, Danfoss.
· Ventil lze použít pro hrubé vakuum

Technické údaje

Osvìdèení

1) 
2) Mosaz odolná proti korozi

Èasy jsou orientaèní a platí pro vodu. Pøesné èasy budou záviset na tlakových podmínkách.
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Datový list                    Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B       

Funkce NC

Cívka „bez napìtí“ (zavøeno): Cívka „pod napìtím“ (otevøeno):
Pøi odpojení napìtí od vinutí cívky (1) je Když je v cívce (1) napìtí, kotva (2) a kuželka 
kuželka (4) tlaèena uzavírací pružinou (3) (4) jsou zvednuty z pilotního sedla (5). Pokud 
proti pilotnímu sedlu (5). Vstupní tlak projde na ventil pùsobí diferenèní tlak, pak se tlak 
vyrovnávacím otvorem (8) nad membránu nad membránou (6) sníží, a to protože je 
(6). Membrána (6) uzavøe hlavní sedlo (7) pilotní sedlo (5) vìtší než vyrovnávací otvor 
hned, jak se tlak nad membránou vyrovná (8). Tímto se membrána zdvihne z hlavního 
vstupnímu tlaku níže. Sedlo se uzavøe sedla (7). Pokud diferenèní tlak na ventil 
pùsobením tlaku uzavírací pružiny a/nebo nepùsobí, pak kotva (2) stáhne membránu 
proto, že prùmìr horní èásti je vìtší. Pokud (6) z hlavního sedla (7) pomocí pružiny (9). 
na cívce není napìtí, ventil je otevøen. Ventil bude otevøen, dokud bude cívka pod 

napìtím. 

Objednávky - tìlo ventilu

1) EPDM je možno použít pro vodu a páru
   -30 -> +120°C, 0 -> 10 bar
+120°C -> +140°C, 0 -> 4 bar

2) FKM je možno použít pro olej, vodu a vzduch (voda: maximální teplota +60°C)
3) Rozpìtí tlaku se mùže rozšíøit pro použití v hrubém vakuu, typicky až po 99% vakuum v závislosti na použití.
4) Osvìdèení, viz pøední strana. 
5) Max. otvírací diferenèní tlak 6 bar je namìøen pøi 6% podpìtí ( °C a teplotì
    média 90°C. V pøípadì jiných podmínek kontaktujte, prosím, Danfoss.

22.6 V DC výmìník tepla), teplotì okolí 50

1. Cívka
2. Kotva
3. Uzavírací pružina 
4. Kuželka
5. Pilotní sedlo
6. Membrána
7. Hlavní sedlo
8. Vyrovnávací otvor
9. Pružina pomocného zdvihu
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Funkce NO

1. Cívka
2. Uzavírací pružina  
3. Kotva
4. Vodící èep
5. Otvírací pružina 
6. Pevná základna
7. Kuželka
8. Pružina pomocného zdvihu
9. Pilotní sedlo
10.Membrána
11.Vyrovnávací otvor
12.Hlavní sedlo

Cívka „bez napìtí“ (otevøeno): Cívka „pod napìtím“ (zavøeno):
Když není k cívce pøipojeno napìtí (1), jsou Když je napìtí k cívce pøipojeno, kotva (3) 
kotva (3) a kuželka (7)  zvednuty z pilotního stlaèí otvírací pružinu (5). Vodící èep (4)        
sedla (9), a to pokud na ventil pùsobí s kuželkou (7) jsou uzavírací pružinou (2) 
diferenèní tlak. Tlak nad membránou (10) se tlaèeny proti pilotnímu sedlu (9). Tlak shora 
sníží, protože pilotní sedlo je vìtší než na membránu (10) se vytvoøí vyrovnávacím 
vyrovnávací otvor. Membrána se zvedne       otvorem (11). Membrána (10) uzavøe hlavní 
z hlavního sedla (12). Pokud na ventil sedlo (12), hned jak se tlak nad membránou 
diferenèní tlak nepùsobí, otvírací pružina (5) vyrovná vstupnímu tlaku níže. Sedlo se 
stáhne membránu (10) z hlavního sedla (12) uzavøe pùsobením tlaku uzavírací pružiny (2) 
za pomoci pružiny pomocného zdvihu (8). a/nebo proto, že prùmìr horní èásti je vìtší.  
Pokud na cívce není napìtí, ventil je otevøen. Pokud je cívka pod napìtím, ventil je 
 uzavøen.

 

Objednávky - tìlo ventilu

1) EPDM je možno použít pro vodu a páru
   -30 -> +120°C: 0 -> 10 bar
+120 -> +140°C: 0 ->  4 bar

2) FKM je možno použít pro olej, vodu a vzduch (voda: maximální teplota +60°C)
3) Rozpìtí tlaku se mùže rozšíøit pro použití v hrubém vakuu, typicky až po 99% vakuum v závislosti na použití.
4) Osvìdèení, viz pøední strana.
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Datový list                    Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B       

Typ BB:
10 W ac
18 W dc

Typ BE:
10 W ac/ 18 W dc

Typ BG: 12 W ac/ 20 W dc
Typ BN: 20 W ac nehluèný

Volitelné možnosti cívky 

Rozmìry a hmotnost
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Datový list                    Elektromagnetické ventily 2/2 s pomocným zdvihem Typ EV250B                            

Sada náhradních dílù pro 
verzi NC
Materiál tìsnìní EPDM

Sada náhradních dílù pro 
verzi NC
Materiál tìsnìní FKM

Sada náhradních dílù pro 
verzi NO

Sada náhradních dílù obsahuje:
1. O-kroužek pro cívku.
2. 4 šroubky.
3. Kompletní NC ovladaè s membránou,
    pomocnou pružinou, kotvou, uzavírací
    pružinou, krytem a tubou kotvy. 

Sada náhradních dílù obsahuje:
1. O-kroužek mezi tubu kotvy a kryt
2. Servisní prvek skládající se z kotvy 
    s kuželkou a pružinou pøipevnìnou
    k membránì. 

Sada náhradních dílù obsahuje:
1. O-kroužek pro cívku.
2. 4 šroubky.
3. Kompletní NO ovladaè s membránou,
    pomocnou pružinou, NO kotvou a krytem.
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Poznámky
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Datový list                  

Spoleènost Danfoss nemùže pøijmout  jakoukoliv odpovìdnost za pøípadné chyby v katalozích, brožurách a v dalších tiskových materiálech. Spoleènost Danfoss si vyhrazuje zmìnit své produkty bez pøedchozího upozornìní. Toto 
pravidlo platí i na objednané produkty, které tak mohou být dodány se zmìnami, které nevyžadují zmìny i dalších souvisejících funkèních prvkù a specifikací, které byly již døíve dojednány. Všechny ochranné znaèky uvedené          
v tomto materiálu jsou vlastnìné dotyènými spoleènostmi. Název Danfoss a typ loga Danfoss jsou ochranné známky spoleènosti Danfoss A/S. Všechna práva vyhrazena.

Danfoss s.r.o.
V Parku 2316/12
148 00 Praha 4 - Chodov
Tel.: +420 283 014 111
Fax: +420 
E-mail: danfoss.cz@danfoss.com
www.danfoss.cz

283 014 567

Danfoss s.r.o.
Továrenská 49
953 01 Zlaté Moravce
Tel.: +421 376 406 280
Fax: +421 376 406 290
E-mail: danfoss.sk@danfoss.com
www.danfoss.sk
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