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Ventilul electromagnetic ZS-O este o electrovană 2/2, normal deschisa, cu acţionare 

directa , nefiind necesar un minimum de presiune la intrare pentru operare. 

Este destinată funcţionării în sistemele unde sunt vehiculate fluide curente 

non – agresive ca apă, apa caldă, aer, lichide şi uleiuri uşoare. 

 

Material corp: Alamă 

 

Tensiuni disponibile: 230Vca, 24V CA, 24 V DC 

                                        

 

Membrane disponibile: NBR                            80˚C : Temperatura maximă  

                                            EPDM                       120˚C 

                                            VITON                      130 ˚C 
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IINNSSTTRRUUCCTTIIUUNNII  DDEE  IINNSSTTAALLAARREE  SSII  IINNTTRREETTIINNEERREE  
 
 
1. IINNSSTTAALLAARREE 
Înainte de montare asiguraţi-vă că toate ţevile sun curate (nu au urme de sudură, bucăţi de metale, fitinguri, 
materiale de etanşeizare). Se recomandă izolarea porturilor cu teflon. 
Direcţia de curgere prin ventil este indicată de săgeata de pe corpul ventilului. Se poate instala in diferite 
poziţii, este recomandată totuşi, instalarea cu bobina in sus. Instalarea in această poziţie previne depunerile 
de impurităţi in cavitatea ventilului (creste durata de viaţă). 
Montarea unui filtru de impurităţi in amonte este obligatorie pentru a preveni obturarea orificiilor de impuls si 
a nucleului ventilului in ax. 
Nu răsuciţi ventilul pe ţeavă (pentru în-filetare) ţinându-l de bobină.  
Ţevile trebuiesc fixate ferm de perete astfel încât ventilul să nu fie tensionat. 
Asiguraţi-vă că ţeava de impuls a pilotului din portul de intrare nu este obturată de capetele ţevii sau de banda 
de etanşeizare. Intrarea si ieşirea din ventil trebuiesc să fie libere si neobstrucţionate. 
Asiguraţi-vă că tensiunea de alimentare este corespunzătoare cu cea înscrisă pe bobină. 
 
22..  IINNSSTTAALLAARREEAA  EELLEECCTTRRIICCĂĂ  
Înainte de a înlocui o bobină, verificaţi întotdeauna tensiunea si frecventa înscrise pe bobină.  
Conectarea împămantării este obligatorie. 
Bobina poate fi rotită oricât in jurul axei sale deşurubând puţin piuliţa din vârful axului, după alegerea poziţiei 
adecvate se va strânge piuliţa ferm. 
Terminalul plat = împămantare. 
Partea internă a fisei de conectare poate fi rotită 4x90˚. 
Cuplu de strângere a fisei de conectare 1 Nm. 
 
33..  PPRROOBBLLEEMMEE  ÎÎNN  FFUUNNCCŢŢIIOONNAARREE  
Verificaţi porturile de conectare pe ţeavă, presiunea de operare si tensiunea de alimentare. Asiguraţi-vă că 
ţeava de impuls din portul aval este curată si nu este obturată.  
Dacă bobina nu atrage: scurtcircuit sau întrerupere in bobină, nucleul ventilului in ax este blocat de impurităţi 
sau corpuri străine. Blocarea internă a ventilului poate produce scurtcircuitarea bobinei la versiunile cu 
alimentare in curent alternativ.  
 
44..  DDEEMMOONNTTAARREEAA  VVEENNTTIILLUULLUUII  PPEENNTTRRUU  ÎÎNNLLOOCCUUIIRREEAA  PPIIEESSEELLOORR  DDEE  SSCCHHIIMMBB  
Deşurubaţi cele 4 şuruburi din partea superioară a corpului ventilului. Îndepărtaţi diafragma si înlocuiţi 
părţile defecte. Pilotul poate fi scos după demontarea piuliţei de blocare a bobinei si scoaterea acesteia. 

 


