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1. Zastosowanie 

Zawory kulowe BEV przeznaczone są do instalacji wodnych centralnego 

ogrzewania lub klimatyzacyjnych jako elementy odcinające. Zawory kulowe 

sterowane są sygnałem SPST (2-punktowym) i mogą być uruchamiane 

z dowolnego termostatu lub przełącznika. 

 

 

2. Opis i działanie 

Zawory kulowe BEV zbudowane są z dwóch głównych 

elementów - zaworu oraz siłownika elektrycznego. 

Siłownik zaworu montuje się przy użyciu metalowej 

klamry (rys. 2). 

Zawór 2-drogowy odcinający BEV 24V jest zaworem 

normalnie otwartym (NO). Po podłączeniu go zgodnie 

ze schematem elektrycznym (rys. 3), który znajduje 

się również na siłowniku i w instrukcji obsługi, 

w momencie kiedy napięcie będzie podawane 

wyłącznie na przewód brązowy, zawór pozostanie 

otwarty.  

Po podaniu napięcia na przewód brązowy oraz czarny, 

zawór zamknie się. Po zdjęciu napięcia z przewodu 

czarnego, zawór powróci do pozycji początkowej 

(otwartej). 

Aktualną pozycję zaworu określa pozycja pokrętła na siłowniku (patrz rys. 4).  

 

  

 

 

 

 

Zawory BEV posiadają funkcję przeciwdziałającą zablokowaniu i uszkodzeniu zaworu. 

W przypadku awarii zasilania kula zaworu pozostanie w ostatniej po-

zycji. W celu ręcznej obsługi zaworu należy przytrzymać lub wcisnąć 

i przekręcić sprzęgło w pozycję ręczną  na siłowniku (rys. 5).  

Następnie można operować zaworem przy użyciu pokrętła.  

Po przywróceniu zasilania, należy zwolnić sprzęgło aby zawór powrócił 

do pracy automatycznej . 

 

 

Rys. 3: Schemat elektryczny zaworu BEV NO 

Rys. 4: Wskaźnik położenia kuli (pokrętło) 

Rys. 5: Sprzęgło siłownika 

 

Rys. 1: Zawór kulowy z siłownikiem BEV 

Rys. 2: Montaż siłownika 
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3. Tabela doboru 

Art.-Nr Rozmiar Przyłącza Funkcja Zasilanie 

90 221 10 DN15 Rp½” NO 24 V AC 

90 222 10 DN20 Rp¾” NO 24 V AC 

90 223 10 DN25 Rp1” NO 24 V AC 

90 224 10 DN32 Rp1¼” NO 24 V AC 

 

 

4. Przykładowy schemat aplikacyjny 

Na rysunku 6 pokazano instalację z prioryte-

tem grzania c.w.u.. Jeśli temperatura  

w zasobniku spadnie, termostat otworzy za-

wór BEV, co skutkować będzie szybkim pod-

grzewaniem wody w zasobniku przez kocioł.  

Gdy temperatura w zasobniku przekroczy 

nastawioną na termostacie, zawór zamknie 

się. 

 

 

 

5. Specyfikacja 
 

Parametr / część Wartość / opis 

Ciśnienie różnicowe max 6 bar 

Ciśnienie robocze max 10 bar 

Czas otwarcia/zamknięcia 12 s 

Przeciek wewnętrzny klasa A wg PN-EN 12266-1 

Temperatura medium 2÷110°C (chwilowo 150°C) 

Temperatura otoczenia 0÷55°C 

Stężenie glikolu max 50% 

Zasilanie siłownika 24 V AC 

Ochronność obudowy IP44 

Sygnał sterujący SPST (2-punktowy) 

Korpus i kula zaworu mosiądz CW617N 
 

 

6. Dopuszczenia, certyfikaty i deklaracje zgodności 

Zawory kulowe BEV zgodne są z dyrektywą elektromagnetyczną EMC (2004/108/WE),  

niskonapięciową LVD (2006/98/WE), RoHS2 (2011/65/WE) oraz ciśnieniową PED (2014/68/UE). 

Zawory kulowe posiadają deklarację zgodności CE. 

Rys. 6: Schemat aplikacyjny 


