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 Technický popis

Pohon MVH-3K je elektro-mechanický pohon s krokovým 
motorem pro dvoucestné a třícestné regulační ventily v:
• rozvodech UT
• klimatizačních soustavách

Pohon MVH-3K umožňuje přepínačem volitelný typ řídícího 
signálu pro tříbodovou regulaci nebo pro spojitou regulaci 
0(2)–10 V. Spojitá regulace umožňuje podstatně rychlejší 
polohování servopohonu.

Na vyžádání je možné ovládat pohon proudově (4–20 mA), 
avšak pouze s příslušenstvím MVHFS5.

Automatická adaptace pracovního zdvihu podle maximální-
ho zdvihu ventilu. Elektronika pohonu zajistí přizpůsobení 
pohonu koncovým polohám ventilu.

 Technické parametry

napájecí napětí 24 V~ ±20%, 50–60 Hz

příkon  25 VA

doba přestavení:
 spojitá regulace 10–16,5 mm 26 s
 spojitá regulace 10–25 mm 40 s
 spojitá regulace 10–45 mm 70 s
 tříbodová regulace 300 s / 60 s

pracovní zdvih 9–50 mm

ovládací síla 3000 N

analogový vstup:
 napětí 0–10, 2–10, 1–5, 4–7, 6–9, 8–11 V
 impedance  min. 100 kW
digitalní vstupy VH–VC:
 ovládací napětí 24 V~
 vstupní proud 5 mA
 délka pulsu řídícího signálu min. 20 ms

svorka G1:
 napětí 16 V= ±0,3 V
 max. proud (ochrana proti zkratu) 25 mA

svorka Y:
 napětí  2–10 V (0–100 %)
 odběr  2 mA

teplota okolního prostředí:
 pracovní -15–50 °C
 skladovací -25–65 °C

relativní vlhkost okolního prostředí class R acc. DIN 40040

krytí  IP 55

výrobek splňuje standardy: EMC2004/108/CE
  EN61326-1:2006
materiál:
 tělo hliník
 kryt ABS/PC plast

barva  hliník/modrá

rozměry 179 × 260 × 160 mm (š × v × h)

hmotnost 4 kg



 Rozměry

 Popis funkce

Pohon
Krokový motor pohonu pohání ozubený hřeben prostřednic-
tvím převodovky. Motor přijímá řídící signál od regulátoru. 
Ozubený hřeben zajišťuje lineární posuv vřetene ventilu.

Řídící signál
V případě spojité regulace při snižování úrovně napětí řídící-
ho signálu zajíždí táhlo standardně do pohonu.

Manuální ovládání
K manuálnímu ovládání slouží ovladač umístěný na zadní 
straně těla pohonu. Po zatlačení ovladače se rozpojí elek-
trický obvod a pohon přestane ovládat kuželku. Otáčením 
ovladače přesouváme kuželku do libovolné polohy ve které 
kuželka zůstane stát až do doby, kdy ovladač vytáhneme 
do původní polohy.

 Montáž

Pohon může být instalován vodorovně, svisle a v mezipolo-
hách. Nikdy však nesmí být instalován hlavou dolů (viz obr.).

Při montáži nasuneme třmen pohonu do drážky na krku 
ventilu. Současně nasuneme matici vřetena do zářezu 
segmentu na ovládacím prvku pohonu a dotáhneme. Bližší 
informace jsou uvedeny v montážním návodu.

Zpětné hlášení polohy
Servopohon MVH-3K má výstupní signál 2–10 V= pro zpět-
né hlášení polohy, kdy 2 V odpovídají poloze zavřeno a 
10 V odpovídá poloze otevřeno.

Koncové spínače
V případě potřeby je možné použít k synchronizaci regulač-
ních armatur koncové spínače S2 (příslušenství).



 Připojení vodičů

svorka funkce popis
G 24 V~ } napájecí napětí
G0 24 V~ zpět.
X1 vstup

} řídící signály
MX vstup, nula
VH otevřít
VC zavřít
G1 16 V= výstupní napětí
Y 0–100 % zpětný signál

Pozn.!  V případě tří-vodičové instalace, kdy je kontakt MX řídícího signálu 
připojený ke svorce G0, dochází k měnící se úrovni napětí ve vodiči. Pro-
tože pohon má velmi citlivý vstup řídícího signálu, bude detekovat měnící 
se napětí a nebude lehké pro pohon najít stabilní polohu.
Tento stav je možné připustit za podmínek, že připojovací kabely mezi 
regulátorem a pohonem < 100 m, průřez vodiče ≥ 1,5 mm2 (AWG 16) 
a vodiče budou připojeny pouze k jednomu pohonu. (viz. obr. „Příklad 
zapojení”)

Délka vodičů
Délka vodičů ke svorkám G, G0 a G1 by měla být < 100 m a průřez vodiče 
by měl být ≥ 1,5 mm2 (AWG 16).
Další vodiče by měly být < 200 m a průřez vodiče by měl být ≥ 0,5 mm2 
(AWG 20).
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 Nastavení

 Instalace pohonu

DIP1
Logika zdvihu ventilu nám udává v jaké krajní poloze je 
ventil fyzicky uzavřen.
standardní nastavení = IN (kuželka zavírá nahoru)

DIP2
Udává způsob řízení pohonu.
MOD = spojité řízení, INC = tříbodové řízení.
standardní nastavení = MOD (spojité řízení)

DIP3
způsob práce ventilu (---) – celý rozsah (0–10 V) na jeden 
ventil / (SEQ) jedna půlka rozsahu na první ventil, druhá 
půlka rozsahu na druhý ventil.
(při této volbě lze ovládat dva ventily vybavené tímto poho-
nem jedním spojitým signálem a to tak, že v jedné půlce 
spektra pracuje jeden ventil a v druhé půlce spektra druhý 
ventil)
standardní nastavení = --- (0–10 V)

DIP4
volba rozsahu řídicího signálu 0–10V / 2–10V
standardní nastavení = 0–10V

DIP5
Udává nám v jaké části spojitého signálu je tento pohon 
ovládán zdali ve spodní části, či v horní části rozsahu.
(volba je aktivní pouze při volbě DIP3 = ON)

Přepínače na základní desce nastavujeme před instalací 
pohonu. Ostatní přepínače a potenciometry není nutné 
nastavovat.
Pro nastavení koncových poloh nastavíme přepínač »OP/
ADJ« do polohy ADJ. Při detekci koncových poloh pohon 
úplně zavře a pak zcela otevře ventil. Nastavení je dokon-
čeno poté, když servopohon opět zavře ventil. Přepínač 
»OP/ADJ« vrátíme zpět do polohy OP.

Tuto procedůru provádíme pod napětím (ovladač manuál-
ního ovládání je v základní poloze). Elektronické obvody 
si určí velikost zdvihu a dobu přeběhu. Tyto informace se 
ukládají do paměti EEPROM, takže nemůže dojít k jejich 
ztrátě ani při výpadku napětí.
Po této procedůře začne pohon reagovat na řídící signál 
z regulátoru.

popis poloha „OFF“ poloha „ON“ platí když
ventil nahoru zavírá ventil dolů zavírá

řízení spojité tříbodové
řízení – sekvenční DIP2 = OFF

řídící signál 0–10 V 2–10 V DIP2 = OFF
pásma řídícího signálu 1–5 V, 4–7 V 6–9 V, 8–11 V DIP2=OFF, DIP3=ON

doba přeběhu 60 s 300 s DIP2 = ON
směr zdvihu normální zdvih pohonu inverzní zdvih pohonu

charakteristika ventilu normální lineární/EQM
volba režimu provoz kalibrace

DIP6
Rychlost přestavení mezi krajními úvratěmi.
(volba je aktivní pouze pro tříbodové řízení DIP2 = ON)

DIP7
Určení logiky ovládání pohonu
(NORM) - min. nahoře / (INV) - max. nahoře
standardní nastavení: NORM

DIP8
přepínání nezi charakteristikami sestavy ventil-pohon 
(NORM) / (LIN/LG) 
Toto nastavení bude odvislé od fyzické charakteristiky 
ventilu. Např. Budu-li chtít mít charakteristiku soustavy ventil-
pohon lineární a ventil bude mít charakteristiku lineární, 
budu mít nastaveno DIP8 = OFF. Bude-li charakteristika 
ventilu logaritmická či ekviprocentní, budu mít nastaveno 
DIP8 = ON

DIP9
Kalibrace pohonu k danému ventilu
(OFF - pracovní poloha / ON - kalibrace)

Pro potvrzení změny nastavení DIP je nutné 
buď krátkodobě odpojit pohon od napájení a 
nebo provést kalibraci (DIP9).

Bližší informace získáte na adresách:
 Modřanská 98 Šámalova 78
 147 01 Praha 4 615 00 Brno
 tel: +420 - 244 466 792–3 tel: +420 - 545 247 246
 fax: +420 - 244 461 381 fax: +420 - 545 247 519

Výrobce si vyhrazuje právo měnit parametry svých výrobků bez předchozího upozornění.
Aktualizované vydání naleznete na internetové adrese www.hydronic.cz
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