


Mut solar Dvoucestné zónové ventily s el. Pohonem a 
vratnou pružinou určené pro hydraulické okruhy, řada 
SF-2

Základní charakteristiky
Tyto ventily jsou ovládány elektromotorem a jsou dvoupolohové (poloha závisí na 
aktuálním režimu elektromotoru, tedy zda je zapnutý či vypnutý). Na žádost je možné 
nainstalovat jeden nebo dva pomocné mikrospínače, které se aktivují při přepnutí ventilu. 
Ventily jsou vybaveny vnější páčkou, která umožňuje ruční nastavení kulového uzávěru do 
středové polohy.

Způsob funkce
Ve stavu bez napětí, tzn. při vypnutém přívodu el. proudu, se ventil nachází v poloze 
znázorněné na obrázku č. 1: je tedy uzavřen. Jakmile dojde k přivedení napětí, servo-
motor překoná odpor pružiny a během 10 sekund přesune kulový uzávěr z polohy A do 
středové polohy. V této poloze (obrázek č. 2) pak kulový uzávěr zůstane až do okamžiku, 
než dojde k přerušení přívodu napětí. Jakmile dojde k přerušení přívodu napětí, vratná 
pružina přesune kulový uzávěr během 4 sekund zpět do polohy A.

Funkční charakteristiky
- Jmenovité napětí: 230 V (střídavé napětí)
(Rovněž k dispozici: 24, 110 V střídavého napětí, 50 Hz)
- Příkon: 5 - 6 W
- Stupeň krytí: krytí IP 22, mezinárodní norma IEC 529, evropské normy, 
norma ČSN EN 60529
- Parametry pomocného kontaktu: 3 A, 250 V (střídavé napětí)
- Maximální diferenční tlak: viz tabulka 1 - Hydraulické charakteristiky
- Jmenovitý tlak: PN 10 kg/cm2
- Mezní hodnota teploty média: 5° - 120 °C; po krátký časový úsek 150 °C
- Maximální pokojová teplota: 60 °C
- Jmenovitá doba otevírání: 10 s
- Jmenovitá doba zavírání: 4 s
- Standardní délka kabelu: 1000 mm

Materiály
- Těleso ventilu: mosaz
- Kryt ventilu: mosaz
- Čep kuličkového ložiska: mosaz
- Vratná pružina: nerezová ocel
- Kryt motoru: samozhášecí ABS

Identifikace ventilu 
Pro přesnou identifikaci ventilu je třeba poskytnout následující údaje:



Mut solar Dvoucestné zónové ventily s el. Pohonem a 
vratnou pružinou určené pro hydraulické okruhy, řada SF-2

Příklad: SF15-2E M1S 24:
Dvoucestný ventil s vnějším závitem G1/2” a jedním pomocným dvoupólovým mikrospínačem, 24 V (střídavé napětí)

Příklad použití 1: jako dvoucestný zónový ventil
Obrázek č. 8 znázorňuje typické uspořádání zónových ventilů. Při 
tomto uspořádání je třeba použít ventil SF s pomocným dorazovým 
mikrospínačem, aby v případě zavření všech ventilů došlo k vypnutí 
čerpadla. Kromě toho je nutné použít i další díly, které jsou dostupné na 
trhu, např. ventily s obtokem, které eliminují hluk a zajišťují konstantní tlak 
čerpadla.

Příklad použití 2: přiřazení priority bojleru 
Systém uvedený na obr. č. 9 zahrnuje dvoucestné ventily a používá se 
v případech, kdy se průtok systémem liší od požadavků zásobníku na 
horkou vodu. V této situaci lze zvolit ventily s různými výstupy, aby bylo 
možné ovlivňovat tlakové ztráty.

* Poznámka: neinstalujte ventily do obrácené polohy, tedy krytem dolů. 
Mohlo by docházet k hromadění kondenzátu.

Použití ruční páčky 
Páčka, která se nachází na boku servomotoru, se používá pro nas-
tavení kulového uzávěru do středové polohy (obrázek č. 3). Tato funkce 
je užitečná např. při plnění nebo vyprazdňování topného systému. 
Přenastavení páčky z ručního na automatický režim probíhá samostatně, 
a to vždy když dojde k elektrické aktivaci ventilu.

Pomocné mikrospínače
Prakticky všechny verze je možné osadit jednopólovým mikrospínačem 
(verze M1), dvoupólovým mikrospínačem (verze M1S) nebo dvěma 
mikrospínači (verze M2 či M2S). Chcete-li osadit jednopólovým pomoc-
ným mikrospínačem verzi, která jej standardně neobsahuje, je nutné 
použít speciální montážní sadu (sada M1). Sady M1 S, M2 a M2S nelze 
osadit na verze, kde nejsou součástí základní výbavy.

VYSVĚTLIVKY
Z = Zóna ovládaná ventilem
C = Bojler
P = Oběhové čerpadlo
TB = Termostat zásobníku na 
horkou vodu (60 °C)

SF = Zónový ventil
TA = Zónový pokojový termostat
I = Topný systém
TA = Pokojový termostat



Mut solar Dvoucestné zónové ventily s el. Pohonem a 
vratnou pružinou určené pro hydraulické okruhy, řada SF-2

Základní charakteristiky
Tyto ventily jsou ovládány elektromotorem a jsou dvoupolohové (poloha závisí na 
aktuálním režimu elektromotoru, tedy zda je zapnutý či vypnutý). Na žádost je možné 
nainstalovat jeden nebo dva pomocné mikrospínače, které se aktivují při přepnutí ventilu. 
Ventily jsou vybaveny vnější páčkou, která umožňuje ruční nastavení kulového uzávěru do 
středové polohy.

Způsob funkce
Ve stavu bez napětí, tzn. při vypnutém přívodu el. proudu, se ventil nachází v poloze 
znázorněné na obrázku č. 1: výstup (port) A je uzavřen, výstup B otevřen. Kulový ventil 
uzavírá výstup A v důsledku působení pružné síly, kterou vyvíjí vratná pružina. Jakmile 
dojde k přivedení napětí, servomotor překoná odpor pružiny a během 20 sekund přesune 
kulový uzávěr z výstupu A do výstupu B. V této poloze (obrázek č. 2) pak kulový uzávěr 
zůstane až do okamžiku, než dojde k přerušení přívodu napětí. Jakmile dojde k přerušení 
přívodu napětí, vratná pružina přesune kulový uzávěr zpět do výstupu A.

Identifikace ventilu
Pro přesnou identifikaci ventilu je třeba poskytnout následující údaje (dostupné ventily viz 
tabulka 1 a 2):

PŘ. SF 15 M1: Ventil s vnitřním závitem G1/2” a jedním pomocným jednopólovým mikrospínačem, 230 
V (střídavé napětí).

Příklad použití: jako třícestný zónový ventil 
Zónový pokojový termostat řídí otevírání a zavírání příslušných ventilů řady SF. Pokud není ohřev 
potřebný, dojde k zastavení přívodu napětí do ventilu, který uzavře danou zónu a odvede vodu zpět 
do bojleru. Instalace měřiče (viz diagram) pak umožňuje efektivní rozdělení provozních nákladů mezi 
spotřebitele. Tlakové ztráty v recirkulačním rozvodu by měly být vyváženy, aby se během činnosti ventilu 
zabránilo nadměrným změnám průtoku v ostatních okruzích. 

Poznámka: neinstalujte ventil do obrácené polohy, tedy tak, aby byl kryt ventilu pod tělesem ventilu. Mohlo 
by docházet k hromadění kondenzátu a netěsnostem.

Příklad použití: přiřazení priority bojleru 
Toto uspořádání se využívá zejména u kombinovaných bojlerů, aby bylo možné nastavit teplotu horké 
vody na požadovanou hodnotu. Ventil tedy v tomto případě zajišťuje prioritu bojleru před topným sys-
témem.

Použití ruční páčky 
Páčka, která se nachází na boku servomotoru, se používá pro nastavení kulového uzávěru do středové 
polohy (obrázek č. 3). Tato funkce je užitečná např. při plnění nebo vyprazdňování topného systému. 
Přenastavení páčky z ručního na automatický režim probíhá samostatně, a to vždy když dojde k elektrické 
aktivaci ventilu.

VYSVĚTLIVKY
• C = Bojler
• TA = Pokojový termostat
• SF = Zónový ventil
• P = Oběhové čerpadlo
• H = Měřič
• TB = Termostat zásobníku na 
horkou vodu (60 °C)
• TC = Termostat bojleru (60 - 90 °C)
• B = Hořák
• Z = Zóna ovládaná ventilem

Jmenovité rozměry (viz 
tabulka 2)

Typ připojení (viz obrázek 
č. 5)

Pomocné mikrospínače - 
číslo typu Napětí

G1/2” nebo měděné 
potrubí o průměru 15

Vnitřní závit 1 jednopólový

Pro měděné potrubí o 
průměru 16

Vnější závit 1 dvoupólový

G3/4” nebo měděné 
potrubí o průměru 22

Tlakové připojení 2 jednopólové

G1” nebo měděné potrubí 
o průměru 28

Tlakové připojení pro 
průměr 28

2 dvoupólové



Mut solar Třícestné zónové ventily s el. Pohonem a vratnou 
pružinou určené pro hydraulické okruhy, řada SF

FUNKČNÍ CHARAKTERISTIKY
- Jmenovité napětí: 230 V (střídavé napětí)
(Rovněž k dispozici: 24, 110 V střídavého napětí; 50 Hz)
- Příkon: 5 - 6 W
- Stupeň krytí: krytí IP 22, mezinárodní norma IEC 529, evropské normy, 
norma ČSN EN 60529
- Parametry pomocného kontaktu: 3 A, 250 V (střídavé napětí)
- Maximální diferenční tlak: viz tabulka hydraulických charakteristik
- Jmenovitý tlak: PN 10
- Mezní hodnota teploty média: 5° - 120 °C; po krátký časový úsek 150 °C
- Maximální pokojová teplota: 60 °C
- Jmenovitá doba otevírání: 20 s
- Jmenovitá doba zavírání: 6 s
- Standardní délka kabelu: 1000 mm

Pomocné mikrospínače
Prakticky všechny verze je možné osadit jednopólovým mikrospínačem 
(verze M1), dvoupólovým mikrospínačem (verze M1S) nebo dvěma 
mikrospínači (verze M2 či M2S). Chcete-li osadit jednopólovým pomoc-
ným mikrospínačem verzi, která jej standardně neobsahuje, je nutné 
použít speciální montážní sadu (sada M1).
Sady M1 S, M2 a M2S nelze osadit na verze, kde nejsou součástí 
základní výbavy.

MATERIÁLY
- Těleso ventilu: mosaz
- Kryt ventilu: mosaz
- Čep kuličkového ložiska: mosaz
- Vratná pružina: nerezová ocel
- Kryt motoru: samozhášecí ABS

měděné potrubí o průměru 15

měděné potrubí o průměru 16

měděné potrubí o průměru 22

měděné potrubí o průměru 28

SPOJKY S VNITŘNÍM ZÁVITEM UNI/
ISO 228

(E) SPOJKY S VNĚJŠÍM ZÁVITEM UNI/
ISO 228

(B) TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ PRO MĚDĚNÉ 
POTRUBÍ O PRŮMĚRU 28

(EB) TLAKOVÉ PŘIPOJENÍ PRO 
MĚDĚNÉ POTRUBÍ

Max. diferenční tlakTyp



Hlavní charakteristiky a použití 
Termostatické směšovací ventily řady RA se používají u horkovodních systémů, kde je 
třeba zajistit hygienická minima. Tyto ventily zajišťují konstantní teplotu smíšené vody, 
která se dodává spotřebiteli, a to i v případě proměnlivých podmínek, jako je např.:
teplota, vstupní tlak či hodnota průtoku teplé a studené vody na vstupu.
Termostatické směšovací ventily řady RA disponují teplotním rozsahem, který je ideální 
pro ohřev vody v centrálním systému prostřednictvím bojleru. Ventily jsou navíc vy-
baveny vložkou zabraňující usazování vápence.

Mut solar Termostatické směšovací ventily řady RA

Způsob funkce
Ventily byly navrženy k dodávání teplé vody tak, aby bylo možné regulovat její teplotu, a 
to především v domácnostech, kde není k dispozici jiný regulační systém. Přímo uprostřed 
výstupního hrdla ventilu se nachází velmi citlivá termostatická jednotka, která ovládá 
regulační uzávěr a upravuje tak poměr přicházející studené vody (obr. 2, písmeno „S“) 
vůči teplé vodě (obr. 2, písmeno „T“), čímž dosahuje požadované konečné teploty vody 
(obr. 2, „MIX“). K regulaci teploty vody na výstupu se používá otočný regulátor.

MATERIÁLY
- Regulační uzávěr: mosaz
- Těleso ventilu: mosaz
- Kohout: mosaz
- Pružiny: nerezová ocel
- Otočný regulátor: PA6

Tabulka 1: Charakteristiky ventilů (rozměry v mm)

Tabulka 1: Charakteristiky ventilů (rozměry v mm)

Tabulka 1: Charakteristiky ventilů (rozměry v mm)

OBR.1: Rozměry ventilu TWR-RA



OBR.1: Rozměry ventilu TWR-RA

Identifikace ventilu
Pro účely přesné identifikace ventilu vyberte postupně pro každý sloupec hodnotu s 
ohledem na dostupné verze v předchozích tabulkách.

Mut solar Termostatické směšovací ventily řady RA

Tabulka 2: Identifikace ventilu TWR-RA 25E 30˚-60˚ (model ventilu: TWR, 
závit G1, rozsah regulace 30˚ - 60˚).



Mut solar Dvoucestné zónové ventily s el. Pohonem, 
řada VMR 2

Základní charakteristiky 
Ventily řady VMR jsou ovládané elektromotorem a používají se k řízení toku teplé a studené vody v 
domácnostech a malých zařízeních. Oba výstupy (porty) jsou navrženy tak, aby bylo možné ovládat 
zapínání/vypínání jednotlivých zón příslušných systémů. Ventil, jehož součástí je válcový uzávěr, 
umožňuje přerušit průtok nezávisle na diferenčním tlaku mezi výstupy. Válcový uzávěr má dvě pra-
covní polohy. Hlavu ventilu je možné demontovat, aniž by bylo nutné vypouštět ze systému vodu: tím 
se výrazně usnadňuje a urychluje údržba. Pokud je hlava demontována, ventil je uzavřen (obr. 1). Na 
žádost je možné nainstalovat mikrospínač, který se aktivuje při přepnutí ventilu. Ventily jsou vybaveny 
vnější páčkou, která umožňuje ruční nastavení uzávěru do středové polohy (viz příslušný odstavec).

Způsob funkce 
Všechny pohyblivé součásti a těsnění ventilu jsou sestaveny ve vložce. O-kroužky na povrchu pístu 
zajišťují hermetické utěsnění výstupů ventilu. Když je dřík ventilu v dolní poloze, je ventil otevřen a 
médium prochází otvory ve válcovém uzávěru (obr. 1). Pokud je dřík ventilu v horní poloze, je průtok 
uzavřen (obr. 2).

Identifikace ventilu
Pro přesnou identifikaci ventilu je třeba poskytnout následující údaje (dostupné ventily 
viz tabulka 1 a 2):

dvoucestný ventil řady VMR se spojkami s vnějším závitem G¾“ podle UNI/ISO 228/1, dvoupólovým vnějším ovládáním, 
rychlospojkou MolexTM,dvoupólovým pomocným mikrospínačem a elektromotorem 220-240 V (střídavé napětí).

1) PŘÍKLAD POUŽITÍ: JAKO DVOUCESTNÝ ZÓNOVÝ VENTIL (s vnějším ovládáním SPST) 
Níže uvedený diagram znázorňuje typické uspořádání zónových ventilů. Při tomto uspořádání je třeba použít ventil VMR s pomocným dorazovým 
mikrospínačem, aby v případě zavření všech ventilů došlo k vypnutí čerpadla. Kromě toho je nutné použít i další součásti, např. ventily s obtokem, 
které eliminují hluk a zajišťují konstantní tlak čerpadla.

2) PŘÍKLAD POUŽITÍ: PŘIŘAZENÍ PRIORITY BOJLERU 
 Toto uspořádání s dvoucestnými ventily se používá v případech, kde se průtok vyžadovaný topným systémem liší od průtoku bojlerem. V této 
situaci lze zvolit ventily s různými výstupy, aby bylo možné ovlivňovat tlakové ztráty.

Jmenovité rozměry Typ připojení Vnější ovládání Elektrická připojení Pomocné mikrospínače Napětí

TAB.1 OBR.9 OBR.4,5 OBR.6,7 Typ a číslo

Vnitřní závit dvoupólové 1 dvoupólové



Použití ruční páčky 
Páčka, která se nachází na boku servomotoru, se používá pro nastavení 
uzávěru do středové polohy (obrázek č. 3). Páčkou lze manipulovat 
pouze v případě, že se nachází v horní poloze. Ventil se otevírá pe-
vným stlačením páčky dolů a zároveň dovnitř tak, aby se zaaretovala ve 
střední poloze. V této poloze je pak ventil otevřený, což je užitečné při 
napouštění nebo vypouštění systému, případně při výpadku napájení el. 
proudem. Přenastavení páčky z ručního na automatický režim probíhá 
samostatně, a to vždy když dojde k elektrické aktivaci ventilu.

Mut solar Dvoucestné zónové ventily s el. Pohonem, 
řada VMR 2

Pomocné mikrospínače 
Prakticky všechny verze je možné osadit 
dvoupólovým mikrospínačem (verze M1S).
Mikrospínačem M1S však nelze osadit verze, kde 
není součástí základní výbavy.

VYSVĚTLIVKY
• I = Topný okruh
• TA = Pokojový termostat
• TB = Termostat zásobníku na 
horkou vodu (60 °C)
• VMR = Zónový ventil
• P = Oběhové čerpadlo
• Z = Zóna ovládaná ventilem
• C = Bojler

Elektrická připojení 
Jak je znázorněno na obr. 4 a 5, v závislosti na typu vnějšího nízkonapěťového 
ovládání existují dva druhy elektrického připojení:

Dvoupólové třívodičové vnější ovládání SPDT. Pokud existuje požadavek na 
teplou vodu, ovládací jednotka (SPDT) sepne zapínací kontakt (tzv. NO kontakt) 
a ventil se otevře. Když je ventil zcela otevřen, vačka sepne mikrospínač C1 a 
rozepne mikrospínač C2. Pokud bude požadavek na teplou vodu splněn, jed-
notka sepne vypínací kontakt (tzv. NC kontakt) a přes mikrospínač C1 tak ventil 
uzavře. Když je výstup A zcela uzavřen, vačka sepne mikrospínač C2 a rozepne 
mikrospínač C1. Ventil je teď připraven na další požadavek na teplou vodu.

Jednopólové dvouvodičové vnější ovládání SPST (2 vodiče a 
společné ovládání). Pokud existuje požadavek na teplou vodu, 
ovládací jednotka (SPST) sepne kontakt N, který napájí relé, čímž 
následně dojde k sepnutí zapínacího kontaktu NO (mikrospínač 
C3) a k otevření ventilu. Když je výstup zcela otevřen, vačka sepne 
mikrospínač C1 a rozepne mikrospínač C2. Pokud bude požadavek 
na teplou vodu splněn, jednotka rozepne kontakt N, relé již nebude 
napájeno a vypínací kontakt NC (mikrospínač C3) se rozepne. Když 
je výstup A zcela uzavřen, vačka sepne mikrospínač C2 a rozepne 
mikrospínač C1. Ventil je teď připraven na další požadavek na teplou 
vodu.

Funkční charakteristiky
- Parametry pomocného kontaktu: 3 A, 250 V (střídavé napětí)
- Příkon: 4 W
- Čas přepnutí mezi výstupy: 6 s
- Standardní délka kabelu: 1 000 mm
- Jmenovité napětí: 220 - 240 (také 24) V střídavého napětí; 50/60 Hz
- Třída izolace: evropská norma, norma ČSN EN 60730-2
- Stupeň krytí: krytí IP 40, mezinárodní norma IEC 529, evropské normy, norma 
ČSN EN 60529
- Maximální diferenční tlak: 4 kg/cm2 (392 kPa)
- Jmenovitý tlak: PN 10 kg/cm2
- Mezní hodnota teploty média 5° - 120 °C; po krátký časový úsek 150 °C
- Maximální pokojová teplota: 60 °C

MATERIÁLY
- Těleso ventilu: mosaz
- Vratná pružina: ocel
- Kryt motoru: samozhášecí ABS
- Dřík ventilu: nerezová ocel



Mut solar Třícestné zónové ventily s el. Pohonem, řada 
VMR

Základní charakteristiky 
Ventily řady VMR jsou ovládané elektromotorem a používají se k řízení toku teplé a studené 
vody v domácnostech a malých zařízeních. Lze používat jako rozdělovací nebo směšovací ven-
tily centrálního vytápění či chlazení. Ventil, jehož součástí je válcový uzávěr, umožňuje přerušit 
průtok nezávisle na diferenčním tlaku mezi výstupy. 
 Válcový uzávěr má dvě pracovní polohy. Hlavu ventilu je možné demontovat, aniž by bylo 
nutné vypouštět ze systému vodu: tím se výrazně usnadňuje a urychluje údržba.
Na žádost je možné nainstalovat mikrospínač, který se aktivuje při přepnutí ventilu. Ventily 
jsou vybaveny vnější páčkou, která umožňuje ruční nastavení uzávěru do středové polohy (viz 
příslušný odstavec).

Způsob funkce 
Všechny pohyblivé součásti a těsnění ventilu jsou sestaveny ve vložce. O-kroužky na povrchu 
pístu zajišťují hermetické utěsnění výstupů ventilu. Když je dřík ventilu v dolní poloze, je ventil 
otevřen a médium prochází otvory ve válcovém uzávěru (obr. 1).
 Pokud je dřík ventilu v horní poloze, je průtok uzavřen (obr. 2). Přepnutí mezi výstupy ventilu 
trvá kolem 6 sekund.

Identifikace ventilu
Pro přesnou identifikaci ventilu je třeba poskytnout následující údaje (dostupné modely ventilů 
viz tabulka 1):

1) příklad použití: jako třícestný 
zónový ventil (s vnějším ovládáním 
spst) 
Otevírání a zavírání příslušných ventilů 
řady VMR ovládá zónový pokojový termo-
stat. Pokud není ohřev potřebný, dojde k 
zastavení přívodu napětí do ventilu, který 
uzavře danou zónu a odvede vodu zpět 
do bojleru. Instalace měřiče (viz diagram) 
pak umožňuje efektivní rozdělení pro-
vozních nákladů mezi spotřebitele. Tlakové 
ztráty v recirkulačním rozvodu by měly být 
vyváženy, aby se během činnosti ventilu 
zabránilo nadměrným změnám průtoku v 
ostatních okruzích. 

2) příklad použití: přiřazení priority bojleru 
Toto uspořádání se využívá zejména u kombinovaných bojlerů, aby bylo možné nastavit teplotu 
horké vody na požadovanou hodnotu. Ventil tedy v tomto případě zajišťuje prioritu bojleru před 
topným systémem.

Jmenovité rozměry Typ připojení Vnější ovládání Elektrická připojení Pomocné mikrospínače Napětí

Tab.1 Obr.9 Obr. 4,5 Obr. 6,7 Typ a číslo

Vnitřní závit dvoupolóvé 1 dvoupólové

Vnější závit dvoupolóvé kabel

Tlakové připojení pro DN28Potrubí

Tlakové připojení pro

Potrubí
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Použití ruční páčky 
Páčka, která se nachází na boku servomotoru, se používá pro nastavení 
uzávěru do středové polohy (obrázek č. 3). Páčkou lze manipulovat 
pouze v případě, že se nachází v horní poloze. Ventil se otevírá pevným 
stlačením páčky dolů a zároveň dovnitř tak, aby se zaaretovala ve střední 
poloze. V této poloze je pak ventil otevřený, což je užitečné při napouštění 
nebo vypouštění systému, případně při výpadku napájení el. proudem. 
Přenastavení páčky z ručního na automatický režim probíhá samostatně, a 
to vždy když dojde k elektrické aktivaci ventilu.

POMOCNÉ MIKROSPÍNAČE 
Prakticky všechny verze lze osadit dvoupólovým mikrospínačem (verze 
M1S). Mikrospínačem M1S však nelze osadit verze, kde není součástí 
základní výbavy.

Elektrická připojení  
Jak je znázorněno na obr. 4 a 5, v závislosti na typu vnějšího 
nízkonapěťového ovládání existují dva druhy elektrického připojení:

Dvoupólové třívodičové vnější ovládání SPDT. Pokud existuje požadavek 
na teplou vodu, ovládací jednotka (SPDT) uzavře zapínací kontakt (tzv. 
NO kontakt), čímž ventil uzavře výstup B a otevře výstup A. Když je výstup 
A zcela otevřen, vačka sepne mikrospínač C1 a rozepne mikrospínač C2. 
Pokud bude požadavek na teplou vodu splněn, jednotka sepne vypínací 
kontakt (tzv. NC kontakt) a ventil přes mikrospínač C1 uzavře výstup A. 
Pokud je výstup A zcela uzavřen, vačka sepne mikrospínač C2 a rozepne 
mikrospínač C1. Ventil je teď připraven na další požadavek na teplou vodu.

Jednopólové dvouvodičové vnější ovládání SPST (2 vodiče a společné 
ovládání). Pokud existuje požadavek na teplou vodu, ovládací jednotka 
(SPST) sepne kontakt N, který napájí relé, čímž následně dojde k sepnutí 
zapínacího kontaktu NO (mikrospínač C3). V důsledku se uzavře výstup 
B a otevře se výstup A. Když je výstup A zcela otevřen, vačka sepne 
mikrospínač C1 a rozepne mikrospínač C2. Pokud bude požadavek na 
teplou vodu splněn, jednotka rozepne kontakt N, relé již nebude napájeno 
a vypínací kontakt NC (mikrospínač C3) se sepne. To způsobí uzavření 
výstupu A a otevření výstupu B. Když je výstup A zcela uzavřen, vačka 
sepne mikrospínač C2 a rozepne mikrospínač C1.
Ventil je teď připraven na další požadavek na teplou vodu.

Funkční charakteristiky
- Parametry pomocného kontaktu: 3 A, 250 V (střídavé napětí)
- Příkon: 4 W
- Čas přepnutí mezi výstupy: 6 sekund
- Standardní délka kabelu: 1 000 mm
- Jmenovité napětí: 220 - 240 (také 24) V střídavého napětí; 50/60 Hz
- Třída izolace: evropská norma, norma ČSN EN 60730-2
- Stupeň krytí: krytí IP 40, mezinárodní norma IEC 529, evropské normy, 
norma ČSN EN 60529
- Maximální diferenční tlak: 4 kg/cm2 (392 kPa)
- Jmenovitý tlak: PN 10 kg/cm2
- Mezní hodnota teploty média: 5° - 120 °C; po krátký časový úsek 150 °C
- Maximální pokojová teplota: 60 °C

Vysvětlivky
• C = Bojler
• TA = Pokojový termostat
• VMR = Zónový ventil
• P = Oběhové čerpadlo
• H = Měřič
• TB = Termostat zásobníku na horkou vodu (60 °C)
• TC = Termostat bojleru (60 - 90 °C)
• B = Hořák
• Z = Zóna ovládaná ventilem
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