INSTALLATIE INSTRUCTIES 2 POORTZONE KLEP ZV-BEREIK
Het ZV-assortiment bestaat uit 2-poorts veerterugslagkleppen met 22 mm en 28 mm compressie
fittingen en een hulpschakelaar. Dit is voor algemene toepassingen voor stroomregeling of centrale
verwarming systemen. Indien correct bedraad met een geschikte kamerthermostaat of
boilerthermostaat zal de klep de waterstroom van de ketel naar warm water en van de ketel naar
centraal regelen verwarming.
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• Voedingsspanning 240Vac 50Hz
• Stroomverbruik: 6W
• Bedrijfstemperatuurbereik: +5 tot +88 C
• Kabellengte één meter
• Max. drukverschil voor 22 mm = 1 bar
• Max. statische druk 10,0 Bar
• Max. vloeistof temperatuur 100C
• Max. omgevingstemperatuur 52C
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INSTALLATIE
Lees voordat u de klep monteert de instructies voor
sanitair en bedrading door. Als u alleen de
klepactuator vervangt, zet u de automatische /
handmatige hendel op "Manual Open" positie voor
verwijdering. Zet op de vervangende actuator de
Auto / Manual-hendel in de "Manual Open" -positie
voordat u deze monteert.
BEDRADING
Alle bedrading moet worden uitgevoerd volgens
de IEE-voorschriften:
Bruin-fase, Oranje-eind schakelaar uit,
Grijs-eindschakelaar in,blauw-neutraal

Typisch circuit met twee zone kleppen Z V22
programmeur, kamerthermostaat en boilerthermostaat
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WAARSCHUWING
Alle elementen moeten geaard worden aangesloten.
Aansluiten mag alleen geschieden door een
vakbekwame elektricien.

BRUIN
PERMANENT LIVE

GRIJS

KLEP

Gebruik bij het aansluiten op leidingen niet de actuator voor
hefboomwerking. Kleppen moeten worden vastgehouden
door sleutelvlakken op het lichaam. Zet de AUTO / MANhendel in de MAN-stand bij vullen, ontluchten of aftappen
van het systeem.
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BANICO CONTROLS
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SPECIFICATIES

