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Dost´pnoÊç produktu -
Centra Dystrybucyjne
Danfossa

Wygoda w u˝yciu

W sk∏ad oferty zaworów do zastosowaƒ
przemys∏owych wchodzà:

- Zawory elektromagnetyczne: bezpoÊredniego
  dzia∏ania i z serwosterowaniem
- Zawory dwu- i trójdro˝ne (tzw. upustowe)
- Zawory sterowane pneumatycznie
- Zawory termostatyczne do uk∏adów ch∏odzenia
- Zawory do mediów oboj´tnych i agresywnych
- Zawory o ró˝nej wielkoÊci przep∏ywu,
  od najmniejszej do najwi´kszej

Szeroki zakres oferty jest wynikiem ponad
50-letniego doÊwiadczenia Danfossa jako
renomowanego dostawcy zaworów do
ró˝norodnych aplikacji przemys∏owych.

Zawory elektromagnetyczne standardowo
dostarczane sà bez cewki elektromagnetycznej.
Cewk´ o wymaganym napi´ciu nale˝y zamówiç
oddzielnie - daje to mo˝liwoÊç dobrania do
ka˝dego typu zaworu cewki o dowolnym napi´ciu.
Monta˝ cewki z zaworem jest bardzo prosty i nie
wymaga ˝adnych narz´dzi. Wymiana cewki tak˝e
nie nastr´cza ˝adnych k∏opotów i nawet, je˝eli
dokonujemy tego na pracujàcym zaworze nie
spowodujemy rozszczelnienia instalacji.

Istnieje tak˝e mo˝liwoÊç zamawiania typowych
zaworów z cewkà zamontowanà fabrycznie.

Aby zapewniç klientom ∏atwy i szybki dost´p do
produktów Danfossa ca∏kowita sprzeda˝
prowadzona jest poprzez sieç dystrybutorów.
Najwi´ksi Dystrybutorzy majàcy status „Centrum
Dystrybucyjnego Komponentów Automatyki
Przemys∏owej Danfossa" oferujà podstawowe
produkty „prosto z pó∏ki". Firmy te zapewniajà
te˝ porady i doradztwo techniczne zwiàzane
z zaworami elektromagnetycznymi Danfossa.
Aktualna lista Dystrybutorów dost´pna jest
w Internecie oraz w materia∏ach informacyjnych
Danfossa.

Szeroki zakres oferty
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Zadaniem niniejszego poradnika jest pomoc
w poprawnym doborze i monta˝u zaworów
elektromagnetycznych oraz wyszukiwaniu
i usuwaniu ewentualnych usterek wynikajàcych
zarówno z niew∏aÊciwego doboru jak i awarii
zaworu.

W poradniku umieszczony jest tak˝e przeglàd
najpopularniejszych zaworów
elektromagnetycznych wraz z podstawowymi
parametrami - ma to u∏atwiç w∏aÊciwy ich dobór
do nowych bàdê modernizowanych instalacji.

Zawory elektromagnetyczne
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Dobór zaworu Do zamkni´tych instalacji
obiegowych, w których
najcz´Êciej wyst´pujà
niskie ciÊnienia ró˝nicowe
dobieramy zawór, który do
poprawnego dzia∏ania nie
wymaga ciÊnienia
ró˝nicowego.
Instalacje takie
oznaczamy schematycznie
jak na rysunku obok
(zob. te˝ str 14-15)

W instalacjach
otwartych, np. w
uk∏adach dozujàcych,
mo˝emy stosowaç
zawory, które wymagajà
ciÊnienia ró˝nicowego.
Instalacje takie
oznaczamy schematycznie
jak na rysunku obok
(zob. te˝ str 14-15)

CiÊnieniem ró˝nicowym nazywamy ró˝nic´
ciÊnieƒ pomi´dzy wlotem a wylotem zaworu.

W niniejszej publikacji opisujemy jedynie
zawory elektromagnetyczne wykonane z
mosiàdzu. Prosimy o kontakt z Danfossem
w sprawie zaworów wykonanych z innych
materia∏ów.

Zawory elektromagnetyczne
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Instalacja

Kierunek przep∏ywu

Uderzenie hydrauliczne jest typowym
zjawiskiem wyst´pujàcym przy du˝ej pr´dkoÊci
przep∏ywu, zw∏aszcza przy przep∏ywie medium
o wysokim ciÊnieniu przez rur´ o stosunkowo
niewielkiej Êrednicy.

Praktyczne porady, w jaki sposób mo˝emy
wyeliminowaç bàdê zmniejszyç zjawisko
uderzenia hydraulicznego:

A: Nale˝y ograniczyç ciÊnienia w instalacji poprzez
monta˝ zaworu redukcyjnego przed zaworem
elektromagnetycznym. Ewentualnie, je˝eli jest
to mo˝liwe nale˝y zwi´kszyç Êrednic´ rur.

B: Montujàc elastyczny w´˝yk przed zaworem
elektromagnetycznym mo˝emy w znacznym
stopniu zmniejszyç niebezpieczeƒstwo
pojawienia si´ uderzeƒ hydraulicznych.

C: Nale˝y zastosowaç zawory elektromagnetyczne
serii EV220B 15-50. Dodatkowo poprzez
wymian´ otworu wyrównawczego na otwór o
mniejszej Êrednicy wyd∏u˝amy czas zamkni´cia
zaworu (zob. strony 12, 18 i 19).

Uderzenie
hydrauliczne

Kierunek przep∏ywu medium przez zawór
elektromagnetyczny musi byç zawsze zgodny
ze strza∏kà umieszczonà na korpusie zaworu.

Otwór wyrównawczy
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Instalacja

CiÊnienie próbne

Dokr´canie

Rury przy∏àczeniowe Po obu stronach zaworu rury przy∏àczeniowe
powinny byç sztywno umocowane do
elementów sta∏ych.

W trakcie sprawdzania szczelnoÊci instalacji
przed pierwszym uruchomieniem, wszystkie
zawory w uk∏adzie powinny byç otwarte.
Mo˝na to osiàgnàç na trzy sposoby:

1. Pod∏àczajàc napi´cie do cewki
2. Otwierajàc zawór r´cznie, je˝eli jest w nim
    zamontowany uk∏ad r´cznego otwierania
3. Zak∏adajàc na trzpieniu zaworu magnes sta∏y
    (zob. str. 25)

Wymieniony w punkcie 2 uk∏ad r´cznego
otwierania nie jest wyposa˝eniem standardowym.
Mo˝na go zamówiç oddzielnie (zob. akcesoria
na str 9).

Po przeprowadzeniu testu, uk∏ad r´cznego
otwierania nale˝y odblokowaç, przekr´cajàc
Êrub´ zgodnie z ruchem wskazówek zegara.
W przeciwnym razie zaworu nie da si´ otworzyç.

Montujàc zawór na rurociàgu nale˝y zawsze
u˝ywaç si∏y kontrujàcej, mo˝na np. dodatkowym
kluczem p∏askim przytrzymaç korpus zaworu.
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Instalacja

Przed ostatecznym monta˝em zaworu,
instalacja powinna byç dok∏adnie przep∏ukana.
Zawory elektromagnetyczne przeznaczone sà
do mediów czystych, je˝eli wi´c medium jest
zanieczyszczone przed zaworem powinien byç
zamontowany filtr (zob. akcesoria na str. 9).

Zanieczyszczenia
w instalacji

Po∏o˝enie zaworu Zaleca si´, aby zawory elektromagnetyczne
by∏y montowane z cewkà skierowanà pionowo
ku górze. Zapobiega to odk∏adaniu si´
zanieczyszczeƒ w tulei zwory. Je˝eli mamy
pewnoÊç, ˝e medium nie zawiera ˝adnych
zanieczyszczeƒ mo˝na zamontowaç zawór
w po∏o˝eniu jak pokazano na rysunku poni˝ej.
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Instalacja

Przedstawiony na rysunku sposób u∏o˝enia
przewodu chroni styki cewki przed
przedostawaniem si´ wody.

Pod∏àczenie przewodu

Cewka Nale˝y upewniç si´ czy napi´cie cewki podane
na jej obudowie jest zgodne z napi´ciem
w istniejàcej instalacji elektrycznej. Sprawdziç
nale˝y wielkoÊç napi´cia (Volt), cz´stotliwoÊç
(Hz) oraz rodzaj napi´cia: pràd sta∏y lub zmienny
(= / ~). Je˝eli jest mo˝liwe nale˝y stosowaç
cewki o pojedynczej cz´stotliwoÊci (np. 50 Hz)
zamiast cewek o cz´stotliwoÊci podwójnej (np.
50/60Hz). Zapobiegnie to nadmiernemu
przegrzewaniu si´ cewki.

Cewka ma trzy styki. Ârodkowy, oznaczony jak
na rysunku obok, przeznaczony jest do
uziemienia. Pozosta∏e dwa styki u˝ywane sà do
zasilania - pod∏àczenie przewodu fazowego
i neutralnego (w przypadku zasilania pràdem
zmiennym) lub dodatniego i ujemnego
(w przypadku zasilania pràdem sta∏ym) jest
dowolne.

Monta˝ cewki z zaciskiem polega na na∏o˝eniu
jej na tulej´ i lekkim dociÊni´ciu a˝ do us∏yszenia
lekkiego klikni´cia. Przed za∏o˝eniem cewki na
tulej´ nale˝y na∏o˝yç uszczelk´ typu O-ring.

W przypadku cewek przykr´canych (typ BA, lub
stare modele innych cewek), nale˝y za∏o˝yç
podk∏adk´ i lekko dokr´ciç plastykowà nakr´tk´.

WejÊcie kablowe musi byç dok∏adnie dokr´cone.
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Instalacja

Przewód elektryczny

Wymiana cewki Aby zdjàç cewk´ nale˝y lekko jà podwa˝yç za
pomocà np. Êrubokr´ta.

W przypadku cewek przykr´canych (typ BA,
lub stare modele innych cewek), wystarczy tylko
odkr´ciç nakr´tk´ i zdjàç podk∏adk´.

Uwaga: Cewka przed zdj´ciem musi byç
od∏àczona od napi´cia, w przeciwnym wypadku
momentalnie nastàpi jej przepalenie.

Przewód elektryczny powinien mieç okràg∏y
przekrój. Tylko taki kszta∏t przewodu umo˝liwi
jego szczelny monta˝ i zabezpieczy styki cewki
przed zawilgoceniem.

Nale˝y przestrzegaç ogólnych zasad
dotyczàcych kolorów przewodów. Przewód
˝ó∏to-zielony jest zawsze pod∏àczony do
uziemienia. Pozosta∏e dwa przewody sà
u˝ywane do zasilania.
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Cz´Êci zamienne

EV210B 1.5-3 NO 032U2004 032U2005
EV220B 6 NO 032U0166 032U0165
EV220B 10 NO 032U0167 -
EV220B 15-50 NO 032U0295 032U0296

Zestaw zawiera podk∏adk´ i nakr´tk´ do
mocowania cewki, tulej´ zwory i zwor´ ze
spr´˝ynkami oraz O-ring. Uk∏ad mo˝e byç u˝yty
zarówno jako zestaw naprawczy do zaworów
typu NO jak i do zaworów typu NC w celu
przekszta∏cenia ich w zawory normalnie otwarte.

Uk∏ad normalnie
otwarty (NO)

1) Informacje na temat rodzaju uszczelnieƒ znajdujà si´ na
   stronie 16

Typ Uszczelki
z FKM 1)

Uszczelki
z EPDM 1)

Numer katalogowy
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Cz´Êci zamienne

Filtr do wody typu Y222

Uk∏ad r´cznego
otwierania

Uk∏ad r´cznego otwierania mo˝na u˝ywaç do
otwierania i zamykania zaworu w przypadku
braku zasilania oraz w trakcie testowania
instalacji.
Uk∏ad przeznaczony jest do monta˝u
w zaworach EV 220B 15-50.

Numer katalogowy:  032U0150

Przy∏àcze

G 1/2" 149B1768
G 3/4" 149B1769
G 1" 149B1770
G 1 1/4" 149B1771
G 1 1/2" 149B1772
G 2" 149B1773

CiÊnienie próbne = 25 bar
Temp. maks. = 110 °C
Ârednica otworów filtrujàcych = 500 µm

Numer katalogowy
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Cz´Êci zamienne

EPDM1) 042U1009
FKM1) 042U1010

Zestaw zawiera podk∏adk´
i nakr´tk´ do monta˝u cewki,
zwor´ z p∏ytkà zaworu
i spr´˝ynà oraz O-ringi.

Zestaw cz´Êci zamiennych
do EV210B NC

Zestaw z membranà
izolujàcà

1) Zob. str. 16

 Numer katalogowy zestawu

  EPDM 1)  FKM 1)

EV210B 1,5 - 4,5  032U6000  032U2003

EV210B 6 - 10  032U2006  032U2011

EV210B 15  032U2013  032U2012

EV210B 20  032U2017  032U2014

EV210B 25  032U2019  032U2018

EV210B 1,5 - 4,5 NO  032U2005  032U2004

Uszczelka Numer katalogowy

Membrana izolujàca chroni zwor´ przed
kontaktem z medium. Dzi´ki tej membranie
zwora ma zwi´kszonà odpornoÊç na dzia∏anie
agresywnych mediów. JednoczeÊnie membrana
wyklucza mo˝liwoÊç zablokowania si´ zwory
spowodowane zanieczyszczeniami w medium
lub osadzaniem kamienia kot∏owego.

Typ zaworu
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Cz´Êci zamienne

EV220B 6 NC 032U1062
EV220B 10 NC 032U1065
EV220B 12 NC 032U1068
EV220B 18-22B NC 032U1070

Zestaw cz´Êci zamiennych
do EV220B 6 -22 NC

Prosimy o kontakt z Danfossem
w sprawie zestawów cz´Êci
zamiennych z innym typem
uszczelek.

Zestaw zawiera podk∏adk´
i nakr´tk´ do monta˝u cewki,
zwor´ z p∏ytkà zaworu
i spr´˝ynà oraz O-ringi.

Typ zaworu Numer katalogowy
Uszczelki z EPDM
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Cz´Êci zamienne

EV220B 15 NBR 032U6013
 EPDM 032U1071
EV220B 20 NBR 032U6014
 EPDM 032U1073
EV220B 25 NBR 032U6015
 EPDM 032U1075
EV220B 32 NBR 032U6016
 EPDM 032U1077
EV220B 40 NBR 032U6017
 EPDM 032U1079
EV220B 50 NBR 032U6018
 EPDM 032U1081

0.5 mm EPDM1) EV220B 15-20 032U0082
0.8 mm EPDM1) EV220B 25-40 032U0084
1.2 mm EPDM1) EV220B 50 032U0086
1.4 mm FKM1) EV220B 40-50 032U0087

Zestaw cz´Êci zamiennych
do EV220B 15 - 50

Prosimy o kontakt z Danfossem w sprawie zestawów
z innym typem uszczelek.
1) Zob. str. 16

Otwór wyrównawczy

Zestaw cz´Êci zamiennych
zawiera otwór wyrównaw-
czy wraz z O-ringiem
i uszczelkà. Czas zamykania
zaworu mo˝e byç zmieniany
poprzez zamontowanie
otworu wyrównawczego
o rozmiarze innym ni˝
standardowy. Wi´cej informacji
na temat czasów otwarcia i zamkni´cia zaworu na str. 19.

Prosimy o kontakt z Danfossem w sprawie zestawów cz´Êci
zamiennych z innym typem uszczelek.
1) Zob. str. 16

Otwór Uszczelka 1) Standard dla Numer
katalogowy

Typ zaworu Uszczelka 1) Numer katalogowy

Zestaw zawiera podk∏adk´ i nakr´tk´ do monta˝u
cewki, zwor´ z p∏ytkà zaworu i spr´˝ynà oraz
O-ringi dla tulei zwory, spr´˝yn´ i membran´ dwa 
O-ringi dla uk∏adu pilotowego oraz O-ring
i uszczelk´ dla otworu wyrównawczego.

Zestaw z membranà izolujàcà: zob. str. 10
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Cz´Êci zamienne

EV250B 10-12    032U5270

EV250B 18-22    032U5272

Zestaw zawiera podk∏adk´ i nakr´tk´ do
monta˝u cewki, zwor´, spr´˝yn´ oraz p∏ytk´
zaworu po∏àczonà z membranà.

Zestaw cz´Êci zamiennych
do EV250B 12 - 22NC

Prosimy o kontakt z Danfossem
w sprawie zestawów cz´Êci
zamiennych z innym typem
uszczelek.
1) Zob. str. 16

Typ zaworu
Numer

katalogowy

Uszczelka z EPDM 1)
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Przeglàd oferty

EV210B

EV220B

EV250B

EV225B

X X X

X X X

X X X

X X X

X

X

X

G 1/8" - G 3/8"

G 1/4" - G 1"

G 1/2"     - G 2"
FL 2 1/2" - FL 4"

G 3/8" - G 1"

G 1/4" - G 1"

Powietrze Woda Olej Para

Medium

Przy∏àcze
[ISO 228/1]
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Przeglàd oferty

1.5 - 6

6 - 22

15 - 50
65 - 100

10 - 22

6 - 25

0.05 - 8

0.7 - 6

4 - 40
50 - 130

2.5 - 7

0.3 - 6

0 - 30

0.1 - 30

0.3 - 16

0 - 16

0.2 - 10

140

100

140

140

185

Opis

Funkcja Ârednica
gniazda

[mm]

Kv

[m3/h]

CiÊnienie
ró˝nicowe

[bar]

Maks. temp.
medium

[°C]

Zawory bezpoÊredniego dzia∏ania.
Niewielkie zawory o solidnej konstrukcji
o bardzo krótkich czasach otwarcia
i zamkni´cia. Mogà byç tak˝e
o wi´kszej Êrednicy (do 1") ale do
ma∏ych ciÊnieƒ.

Zawory z serwosterowaniem. Ârednica
DN 6-22. Do wi´kszych przep∏ywów,
stosunkowe krótkie czasy otwarcia
i zamkni´cia.

Zawory z serwosterowaniem. Ârednica
DN 15-50. Uniwersalne zawory do
ró˝norodnych zastosowaƒ. Wbudowany
filtr wewn´trzny do ochrony uk∏adu
pilotowego; mi´kkie zamykanie,
niepowodujàce uderzeƒ hydraulicznych.

Zawory z serwosterowaniem ze wspomaga-
niem otwarcia. Idealne do uk∏adów zamkni´-
tych o niewielkim ciÊnieniu ró˝nicowym.
Korpus wykonany z mosiàdzu odpornego na
korozj´ selektywnà (DZR), zapewnia d∏ugà
˝ywotnoÊç nawet w kontakcie z parà i innymi
lekko agresywnymi mediami.

Zawory do instalacji parowych. Korpus
wykonany z mosiàdzu DZR i membrana
z teflonu zapewniajà niezawodnà
i d∏ugotrwa∏à prac´ w kontakcie z parà
o temp. do 185 °C.

NC/
NO

NC/
NO

NC/
NO

NC

NC

Parametry
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Materia∏ uszczelek

EPDM1) FKM NBR PTFE

-30 → +140 0 → +60
0 → +100* -

- 0 → +100 -

- 0 → +100 -

→ + 140 - - → +185

1)

-10 → +90

-10 → +90

-10 → +90

Maksymalna temperatura wody i pary dla EPDM
w zale˝noÊci od ciÊnienia medium.

Rodzaje mediów

Woda/
glikole

Medium

Materia∏ uszczelki

Olej

Powietrze

Para

°C

*) Dotyczy zaworów bezpoÊredniego dzia∏ania
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Cewki

018F6856
018F6857
018F0094

018F7301
018F0094

018F7351
018F7360
018F7358
018F7397
042N0156
018F0094

Cewki bez przydêwi´ku (ciche)

Cewki typu BG (IP67)

Cewki typu BB (IP00 lub IP65 gdy z wtykiem)

Cewki typu BG (IP67)

1) Prosimy o kontakt z Danfossem
w sprawie cewek o innym napi´ciu

Moc cewki / pod∏àczenie elektryczne Napi´cie 1) Numer
katalogowy

Numer
katalogowy

Numer
katalogowy

10W / p∏askie styki 230 V ac / 50 Hz
10W / p∏askie styki 110 V ac / 50 Hz
10W / p∏askie styki 24 V ac / 50 Hz
18W / p∏askie styki 24 V dc
Wtyk IP65 do cewki
O-ring uszczelniajàcy cewk´

Moc cewki / pod∏àczenie elektryczne Napi´cie 1)

20W / z puszkà przy∏àczeniowà 12 V dc
20W / z puszkà przy∏àczeniowà 24 V dc
O-ring uszczelniajàcy cewk´

Moc cewki / pod∏àczenie elektryczne Napi´cie 1)

20W / z kablem 1 metrowym 230 V ac / 50-60 Hz
O-ring uszczelniajàcy cewk´
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Czasy otwarcia i zamkni´cia

EV210B 1.5 10 20
EV210B 3 20 20
EV210B 6 20 20
EV250B 12 100 100
EV250B 18 150 100
EV250B 22 150 100
EV220B 10 50 300
EV220B 12 60 300
EV220B 15 40 350
EV220B 20 40 1000
EV220B 25 300 1000
EV220B 32 1000 2500
EV220B 40 1500 4000
EV220B 50 5000 10000

W wi´kszych zaworach zbyt krótki czas
zamkni´cia mo˝e spowodowaç zjawisko
uderzenia hydraulicznego.
Zawory serii EV220B DN15-50 majà mi´kkie
zamykanie i spe∏niajà wymagania normy
EN 60730-2-8.
W poni˝szej tabeli zestawione sà czasy
otwarcia i zamkni´cia ró˝nych typów zaworów.
Nale˝y jednak pami´taç, ˝e w zale˝noÊci od
parametrów pracy, zw∏aszcza ciÊnienia, czasy
te mogà si´ ró˝niç od podanych.

Czasy zamkni´cia
a uderzenie
hydrauliczne

Typ Czas otwarcia [ms] Czas zamkni´cia [ms]
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Czasy otwarcia i zamkni´cia

[s][m
m

]

EV220B 15 EV220B 20 EV220B 25 EV220B 32 EV220B 40 EV220B 50

0.5 1 0.04 0.35 0.04 1.0 0.11 3.0 1.6 6.0 1.3 8.0 3.4 40.0
0.8 2 0.04 0.3 0.04 0.5 0.3 1.0 1.0 2.5 1.5 4.0 3.6 11.0

1.2 3 0.04 0.12 0.04 0.25 0.30 0.5 1.2 1.0 1.5 2.0 5.0 10.0
1.4 4 0.04 0.1 0.06 0.18 0.30 0.4 1.0 0.8 2.0 1.5 5.2 6.5

Czasy zamkni´cia
a uderzenie
hydrauliczne

W zaworach serii EV220B DN 15-50 istnieje
mo˝liwoÊç zmiany czasu zamkni´cia zaworu
poprzez wymian´ otworu wyrównawczego (zob.
str. 3 i str.12). Montujàc otwór wyrównawczy
o mniejszej Êrednicy, wyd∏u˝amy czas
zamkni´cia zaworu a tym samym zmniejszamy
ryzyko powstania uderzenia hydraulicznego.

W poni˝szej tabeli zebrane sà czasy otwarcia
i zamkni´cia zaworu w zale˝noÊci od rozmiaru
otworu wyrównawczego (t∏ustym drukiem
zaznaczono czasy dla otworu montowanego
fabrycznie). Podane wartoÊci sà orientacyjne
i odnoszà si´ do wody. W zale˝noÊci od
parametrów pracy, np. ciÊnienia ró˝nicowego,
rodzaju medium itp. czasy te mogà ulec zmianie.

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

Otwar-
cie

Zam-
kni´cie

ro
w

ki
 1

)

Otwór

1) Liczba rowków
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Rozwiàzywanie problemów

Prawdopodobna przyczyna Rozwiàzanie

Brak napi´cia na cewce Aby stwierdziç czy do cewki jest pod∏àczone napi´cie
mo˝na podnieÊç lekko cewk´ i sprawdziç czy jest
wyczuwalny lekki opór.
Uwaga:
Nigdy nie nale˝y zdejmowaç cewki z zaworu przy
pod∏àczonym napi´ciu - grozi to jej przepaleniem.
Sprawdziç przewody zasilajàce. Sprawdziç styki.
Sprawdziç bezpieczniki.

Nale˝y sprawdziç czy napi´cie zasilajàce jest zgodne
z zalecanym. Dopuszczalna tolerancje napi´cia wynosi:
±10% dla cewek o cz´stotliwoÊci podwójnej (50/60Hz),
cewek pràdu sta∏ego oraz dla zaworów typu NO
+10/-15% dla cewek pràdu zmiennego o jednej cz´stotliwoÊci.

Nieprawid∏owe
napi´cie / cz´stotliwoÊç

Wymieniç cewk´.
Przed wymianà nale˝y znaleêç przyczyn´ przepalenia.
Np. niew∏aÊciwe napi´cie zasilajàce, zbyt wysoka tempera-
tura medium, niedok∏adne umocowanie cewki na zaworze.
Uwaga!
Nigdy nie nale˝y za∏àczaç napi´cia do cewki, je˝eli nie
jest ona za∏o˝ona na zaworze - w przeciwnym razie
momentalnie nastàpi jej przepalenie.

Spalona cewka

Sprawdziç parametry cewki, je˝eli istnieje taka mo˝liwoÊç
nale˝y zastosowaç mocniejszà cewk´. Dotyczy g∏ównie
zaworów bezpoÊredniego dzia∏ania. Zmniejszyç ciÊnienie
ró˝nicowe np. poprzez zmniejszenie ciÊnienia na wlocie.

CiÊnienie ró˝nicowe
zbyt wysokie

Sprawdziç parametry zaworu dotyczàce ciÊnienia
ró˝nicowego. Dobraç poprawny typ zaworu.

CiÊnienie ró˝nicowe
zbyt niskie

Wymieniç zawór na nowy.

Zanieczyszczenia przy
membranie 2)

Zdemontowaç zawór i oczyÊciç membran´. Je˝eli
potrzeba, wymieniç uszkodzone elementy zaworu 1).

Zanieczyszczenia w gnieêdzie
zaworu, w zworze lub w tulei 
zwory 2)

Zdemontowaç i przeczyÊciç zawór. Je˝eli potrzeba,
wymieniç uszkodzone elementy zaworu 1).

Korozja Wymieniç uszkodzone elementy 1).

Po demonta˝u nie wszystkie
cz´Êci zosta∏y ponownie
zmontowane

Uzupe∏niç zawór o brakujàce cz´Êci.

Zniszczona / pogi´ta tuleja
zwory (element, na który
nak∏adamy cewk´)

Objaw: Zawór elektromagnetyczny nie otwiera si´
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Rozwiàzywanie problemów

1)  Zobacz rozdzia∏ „Cz´Êci zamienne"
2)  Je˝eli zanieczyszczenia w tulei zwory stale si´ osadzajà nale˝y rozwa˝yç mo˝liwoÊç
     zamontowania filtru przed zaworem i/lub zestawu z membranà izolujàcà (zob. „cz´Êci
     zamienne")

Prawdopodobna przyczyna Rozwiàzanie

CiÊnienie ró˝nicowe
zbyt niskie

Sprawdziç parametry zaworu dotyczàce ciÊnienia
ró˝nicowego. Dobraç poprawny typ zaworu.

Zniszczona / pogi´ta tuleja
zwory (element, na który
nak∏adamy cewk´)

Wymieniç zawór na nowy.

Zanieczyszczenia przy
membranie 2)

Zdemontowaç zawór i oczyÊciç membran´. Je˝eli
potrzeba, wymieniç uszkodzone elementy zaworu 1).

Zanieczyszczenia w gnieêdzie
zaworu, w zworze lub w tulei
zwory 2)

Zdemontowaç i przeczyÊciç zawór. Je˝eli potrzeba,
wymieniç uszkodzone elementy zaworu 1).

Korozja Wymieniç uszkodzone elementy 1).

Po demonta˝u nie wszystkie
cz´Êci zosta∏y ponownie
zmontowane

Uzupe∏niç zawór o brakujàce cz´Êci.

Objaw: Zawór elektromagnetyczny otwiera si´
tylko cz´Êciowo
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Rozwiàzywanie problemów

Prawdopodobna przyczyna Rozwiàzanie

Nie od∏àczono napi´cia od
cewki.

Aby stwierdziç czy do cewki jest pod∏àczone napi´cie
mo˝na podnieÊç lekko cewk´ i sprawdziç czy jest
wyczuwalny lekki opór.
Uwaga:
Nigdy nie nale˝y zdejmowaç cewki z zaworu przy pod∏à-
czonym napi´ciu - grozi to jej przepaleniem.
Sprawdziç przewody zasilajàce. Sprawdziç styki.

PrzeczyÊciç otwór wyrównawczy cienkà ig∏à (maks. 0,5
mm Êrednicy). Przedmuchaç kanaliki i wszystkie otwory
spr´˝onym powietrzem.
Je˝eli potrzeba wymieniç uszkodzone elementy.

Zanieczyszczenia wewnàtrz
uk∏adu wyrównawczego lub
pilotowego (dotyczy zaworów
z serwosterowaniem)

Sprawdziç po∏o˝enie pokr´t∏a i ustawiç go we w∏aÊciwej
pozycji.

Uk∏ad r´cznego otwierania
nie zosta∏ odblokowany

Sprawdziç parametry zaworu.
Sprawdziç ciÊnienie w instalacji i wielkoÊci przep∏ywu.
Dobraç poprawny typ zaworu.
Sprawdziç pozosta∏à cz´Êç instalacji.

Pulsacje w instalacji.
CiÊnienie ró˝nicowe zbyt
wysokie przy otwartym zaworze.
CiÊnienie po stronie wylotowej
okresowo wi´ksze ni˝ po
stronie wlotowej.

Wymieniç zawór na nowy, nieuszkodzony.Zniszczona / pogi´ta tuleja
zwory (element, na który
nak∏adamy cewk´)

Sprawdziç ciÊnienie w instalacji i wielkoÊci przep∏ywu.
Wymieniç uszkodzone elementy 1)

Membrana zamontowana
„do góry nogami"

Zdemontowaç zawór i zamontowaç poprawnie
membran´.

Zanieczyszczenia w gnieêdzie
zaworu, w zworze lub w tulei
zwory 2)

PrzeczyÊciç zawór. Je˝eli potrzeba, wymieniç
uszkodzone elementy zaworu 1)

Korozja Wymieniç uszkodzone elementy 1).

Zawór zainstalowany
w niew∏aÊciwym kierunku

Sprawdziç czy kierunek przep∏ywu medium pokrywa si´
z kierunkiem strza∏ki na korpusie zaworu.

Po demonta˝u nie wszystkie
cz´Êci zosta∏y ponownie
zmontowane

Uzupe∏niç zawór o brakujàce cz´Êci.

Zniszczona p∏ytka zaworu,
membrana lub gniazdo zaworu.

Objaw: Zawór elektromagnetyczny nie zamyka si´
lub zamyka si´ tylko cz´Êciowo
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Rozwiàzywanie problemów

1)  Zobacz rozdzia∏ „Cz´Êci zamienne"

Prawdopodobna przyczyna Rozwiàzanie

Przydêwi´k Przydêwi´k wyst´puje przy zasilaniu pràdem
zmiennym. Mo˝e byç zlikwidowany przez wymian´
cewki na cewk´ z prostownikiem (zob. str. 17)

Uderzenia hydrauliczne przy
otwieraniu lub przy zamykaniu
zaworu

Zob „Instalacja".

Zbyt du˝e ciÊnienie ró˝nicowe
albo pulsacje w instalacji

Sprawdziç parametry zaworu oraz ciÊnienie
ró˝nicowe.
Sprawdziç ciÊnienie w instalacji i wielkoÊci
przep∏ywu.
Dobraç poprawny typ zaworu.
Sprawdziç pozosta∏à cz´Êç instalacji.

Objaw: Zawór elektromagnetyczny pracuje
zbyt g∏oÊno
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Rozwiàzywanie problemów

Prawdopodobna przyczyna Rozwiàzanie

Niew∏aÊciwe napi´cie lub
cz´stotliwoÊç pràdu
zasilajàcego

Sprawdziç parametry cewki.
Je˝eli mo˝liwe wymieniç cewk´ na poprawnà.
Sprawdziç zgodnoÊç po∏àczeƒ ze schematem.
Sprawdziç czy napi´cie zasilajàce jest zgodne
z zalecanym.
Dopuszczalna tolerancje napi´cia wynosi:
±10% dla cewek o cz´stotliwoÊci podwójnej (50/60Hz),
cewek pràdu sta∏ego oraz dla zaworów typu NO
+10% / -15% dla cewek pràdu zmiennego o jednej
cz´stotliwoÊci

Sprawdziç reszt´ instalacji elektrycznej pod kàtem
wyst´powania zwarç.
Sprawdziç styki w cewce.
Je˝eli sytuacja taka si´ ponawia wymieniç cewk´ na innà
- np. cewk´ z zatrzaskiem z dodatkowym O-ringiem
uszczelniajàcym. (Zobacz punkt „Cewka" w rozdziale
„Instalacja").

Zwarcie obwodu
elektrycznego, spowodowane
np. wilgocià

Wymieniç uszkodzone elementy, wymieniç zawór na
nowy, nieuszkodzony.

Usunàç zanieczyszczenia

Zaklinowanie si´ zwory
a) Uszkodzona lub zgi´ta tuleja
b) Uszkodzona zwora
c) Zanieczyszczenia w tulei

Sprawdziç parametry pracy zaworu i cewki i porównaç
z warunkami wyst´pujàcymi w instalacji.

Temperatura otoczenia
za wysoka

Sprawdziç parametry pracy zaworu i cewki dotyczàce
warunków otoczenia.
Je˝eli mo˝liwe zamontowaç zawór w ch∏odniejszym
pomieszczeniu.
Zwi´kszyç wentylacje w otoczeniu zaworu.

Temperatura medium
za wysoka

Objaw: Zawór elektromagnetyczny nie zamyka si´
lub zamyka si´ tylko cz´Êciowo
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Pomocne akcesoria

Wskaênik pola magnetycznego

Przy pomocy tego magnesu mo˝na otworzyç
zawór elektromagnetyczny bez pod∏àczania
napi´cia elektrycznego.

Magnes sta∏y

Wskaênik wykonany jest w formie breloczka do
kluczy. Je˝eli zbli˝ymy go do cewki zaworu
elektromagnetycznego wirowanie
bia∏o-czerwonej tarczy wskaênika oznacza,
˝e do cewki pod∏àczone jest napi´cie pràdu
zmiennego.
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Oznaczenia

2

1

Identyfikacja zaworów elektromagnetycznych
Danfossa.

Rysunek 1 przedstawia treÊç etykietki
naklejonej na cewce.

Za∏àczona obok nalepka dotyczy zaworu
EV220B:
15: Êrednica gniazda 15mm
B: korpus wykonany z mosiàdzu
G 12: Przy∏àcze G1/2" zgodnie z ISO228/1
E: Uszczelnienie z EPDM (dla wody lub
 glikolu)
NC: Zawór normalnie zamkni´ty

Zawory
elektromagnetyczne

Cewki
elektromagnetyczne

Typ cewki (w tym przypadku BB230AS) oraz
napi´cie i cz´stotliwoÊç sà nadrukowane na
przedniej cz´Êci cewki.

Wi´cej informacji na temat cewek
zob. na str. 17.
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Oznaczenia

3

Je˝eli nie jesteÊmy w stanie zidentyfikowaç
zaworu w sposób podany powy˝ej lub mamy
do czynienia z zaworem produkcji innej firmy,
znajomoÊç nast´pujàcych danych b´dzie
niezb´dna do poprawnego doboru w∏aÊciwego
zamiennika:
• Rodzaj aplikacji (np. uk∏ad zamkni´ty, otwarty,
   spustowy)
• Typ (normalnie zamkni´ty, normalnie otwarty)
• Przy∏àcze
• Medium (woda, olej, powietrze, itp.)
• Wspó∏czynnik Kv
• WielkoÊç i rodzaj napi´cia sterujàcego (pràd
   sta∏y, zmienny)

Dobór zamiennika

Je˝eli etykietka na cewce zagin´∏a lub jest
nieczytelna aby zidentyfikowaç zawór nale˝y
podaç oznaczenie wybite na korpusie zaworu.

Zawory produkowanych przed Danfoss w latach
ubieg∏ych powinny mieç metalowà tabliczk´
znamionowà umieszczanà na tulei pod cewkà.
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Notatki
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Âwiadectwo jakoÊci

Wysoka jakoÊç produktów Danfossa potwierdza si´ tak˝e w przypadku ca∏ej oferty
zaworów do zastosowaƒ przemys∏owych. Sta∏a kontrola wszystkich procesów na
etapie projektowania, produkcji i sprzeda˝y zapewnia jednolity, wysoki poziom
jakoÊci potwierdzony mi´dzynarodowym certyfikatem zarzàdzania jakoÊcià
ISO 9001.

Ochrona Êrodowiska

Ochrona Êrodowiska jest jednym z najistotniejszych priorytetów w dzia∏alnoÊci
Danfossa. 
Dba∏oÊci o Êrodowisko podporzàdkowane sà wszystkie nasze procesy
technologiczne, co niejednokrotnie ∏àczy si´ z rezygnacjà z powszechnie
stosowanych, lecz szkodliwych dla Êrodowiska technologii. Od kilku lat Danfoss
stosuje wtórny przerób opakowaƒ oraz cz´Êci materia∏ów i substancji u˝ywanych
w procesach produkcyjnych. W grudniu 2001 fabryka w Grodzisku Mazowieckim
otrzyma∏a certyfikat systemu zarzàdzania Ârodowiskiem ISO 14001.



Danfoss - wiodàcy dostawca Komponentów Automatyki Przemys∏owej

Danfoss od wielu lat zaliczany jest do czo∏ówki dostawców ró˝nego rodzaju
komponentów automatyki, stosowanych w prawie wszystkich ga∏´ziach przemys∏u.
Szeroki zakres naszej oferty daje ewidentnà korzyÊç klientowi: mo˝liwoÊç
zaopatrzenia si´ w wi´kszoÊç produktów zwiàzanych z automatykà przemys∏owà
u jednego dostawcy.

Oferta Komponentów Automatyki Przemys∏owej obejmuje nast´pujàce grupy
produktów:
• Aparatura ∏àczeniowa niskiego napi´cia
• Presostaty i termostaty przemys∏owe
• Przetworniki ciÊnienia
• Czujniki i przetworniki temperatury
• Zawory elektromagnetyczne
• Zawory sterowane pneumatycznie
• Zawory termostatyczne do wody ch∏odzàcej

Ró˝norodnoÊç wykonaƒ naszych produktów umo˝liwia stosowanie ich w cz´sto
bardzo odmiennych aplikacjach. Wysoka jakoÊç produktów gwarantuje d∏ugotrwa∏à
i niezawodnà prac´, powtarzalnoÊç i dok∏adnoÊç pomiarów w ró˝nych warunkach
otoczenia.

DKACV.PS.600.A3.49 © Danfoss 05/2003 / DTP i Druk : DigiArt

Danfoss Sp. z o.o.
ul. Chrzanowska 5
05-825 Grodzisk Maz.
tel.  (48 22) 755 07 00
fax: (48 22) 755 07 01

e-mail: info@danfoss.pl
http://www.danfoss.pl

Dane techniczne zawarte w broszurze mogà ulec zmianie bez wczeÊniejszego uprzedzenia, jako efekt sta∏ych ulepszeƒ
i modyfikacji naszych urzàdzeƒ.

Wi´cej informacji mo˝na znaleêç w kartach katalogowych oraz w internecie:
www.danfoss.pl


