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Servo-válvula com regulação
N.º art. : 2177SVR

Manual de instruções

1 Indicações de segurança
A montagem e ligação de aparelhos eléctricos apenas devem ser realizadas
por eletricistas especializados.

Risco de ferimentos graves, incêndio ou danos materiais. Ler as instruções na totalidade
e respeitar as mesmas.
Este manual de instruções é parte integrante do produto e deve ficar na posse do cliente
final.

2 Estrutura do aparelho

Imagem 1

(1) Indicação da posição
(2) Porca serrilhada M30×1,5
(3) LED de estado
(4) Cobertura
(5) Parafuso
(6) Cabo de ligação

3 Função
Informações do sistema
Este aparelho é um produto do sistema KNX e está em conformidade com as Directivas KNX.
Conhecimentos técnicos detalhados resultantes de formações sobre o KNX são pré-requisitos
para a sua compreensão. 
O funcionamento do aparelho depende do software. Poderá consultar informações detalhadas
sobre as versões de software e a respectiva gama de funções, assim como sobre o próprio
software na base de dados de produtos do fabricante.
O planeamento, a instalação e a colocação em funcionamento do aparelho são efectuados com
o auxílio de um software certificado pela KNX. Funcionalidade total com software de colocação
em funcionamento KNX a partir da versão ETS4.
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Na nossa página da Internet, encontra sempre a base de dados do produto, as descrições téc-
nicas, assim como os programas de conversão e outros programas auxiliares na versão atual.

Utilização correcta
- Atuador motorizado para válvulas de aquecimento ou de arrefecimento
- Desaparafusamento na cabeça da válvula
O atuador está adaptado com uma ligação M30×1,5 para os tipos de partes inferiores de válvu-
las comuns. Na configuração básica, o atuador é adequado para partes inferiores de válvulas
da empresa Heimeier. Utilizar adaptadores de outros fabricantes para a parte inferior da válvu-
la. Não é possível assumir uma garantia de funcionamento para os mesmos. 

Características do produto
- Sensor de temperatura integrado
- Regulação da temperatura ambiente
- Indicação mecânica do curso da válvula
- Deteção automática do curso da válvula
- Uma entrada que pode ser utilizada como entrada binária ou para o sensor de temperatura

externo
- Possível utilização no distribuidor do circuito de aquecimento
- Acoplador de bus integrado
- Função de proteção da válvula

4 Informações para electricistas especializados
4.1 Montagem e ligação eléctrica
Montar o atuador
o Colocar o atuador na parte inferior da válvula exercendo uma ligeira pressão.
o Desaparafusar a porca serrilhada (2) e apertar manualmente.

Ligar o atuador

Imagem 2: Atuador com cobertura aberta

(7) Alívio de tensão 
(8) Bujão roscado
(9) Botão de programação
(10) Terminal de ligação para contacto sem voltagem ou sensor de temperatura externo
o Ligar o cabo de ligação (6) ao KNX.
o Proteger o cabo de ligação (6) no ponto de derivação com o alívio de tensão.
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i Ter em atenção a disposição dos cabos! A cabo de ligação não pode entrar em contacto
permanente com elementos condutores de calor, por ex. tubo de aquecimento ou radiador. 

Ligar contacto externo ou sensor de temperatura externo
Utilizar um cabo com diâmetro de 5 mm para a ligação de um contacto sem voltagem ou de um
sensor de temperatura.
o Soltar o parafuso (5) com Torx-7 e abrir a cobertura (4).
o Soltar o alívio de tensão (7) em ambos os lados com Torx-7. 
o Remover o bujão roscado (8).
o Introduzir o cabo de ligação para o contacto sem voltagem ou o sensor de temperatura na

caixa de terminais através da guia de cabos.
o Ligar o cabo de ligação ao terminal (10).
o Fixar o cabo de ligação com o alívio de tensão (7).
o Fechar a cobertura (4).

4.2 Colocação em funcionamento
Carregar endereço físico e software aplicativo
o Ligar a tensão de bus.
o Soltar o parafuso (5) com Torx-7 e abrir a cobertura (4).
o Premir o botão de programação (9).

O LED de estado (3) acende.
o Atribuir endereço físico.

Os LED de estado apaga-se.
o Carregar o software de aplicação.
o Fechar a cobertura (4).
i Após carregar o software de aplicação e após cada ativação da tensão de bus, o atuador

efetua uma inicialização para se adaptar ao curso da válvula. 

5 Anexo
5.1 Dados técnicos
KNX
Fluido KNX TP
Modo de colocação em funcionamento Modo S
Tensão nominal KNX DC 21 ... 32 V MBTS
Consumo de corrente KNX máx. 20 mA
Classe de protecção III
Sistema mecânico
Ligação da válvula M30×1,5
Curso 1,0 ... 4,2 mm
Força de atuação 80 ... 120 N
Emissão de ruído máx. 28 dB(A)
Dimensão C×L×A 76×47×85 mm
Cabo de ligação
Tipo de cabo J-YY 1×2×0,6mm
Extensão dos cabos 1 m
Comprimento total por linha máx. 30 m
Número de acionamentos por linha máx. 30
Cabo de ligação da entrada binária / do sensor externo
Tensão de entradas de ramais aprox. 3,3 V
Extensão dos cabos máx. 10 m
monofilar 0,08 ... 1,5 mm²
de fios finos sem caixa terminal de fios 0,08 mm² ... 1,0 mm²
de fios finos com caixa terminal de fios 0,14 mm² ... 0,5 mm²
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Condições ambientais
Grau de protecção IP 40
Temperatura ambiente 0 ... +50 °C
Temperatura de armazenamento/transporte -20 ... +70 °C
Humidade relativa 5 ... 95 % (sem condensação)

5.2 Acessórios
Sonda de temperatura N.º art. FF7.8

5.3 Garantia
A garantia é prestada no âmbito das disposições legais para o comércio especializado.

ALBRECHT JUNG GMBH & CO. KG
Volmestraße 1
58579 Schalksmühle
GERMANY

Telefon: +49 2355 806-0
Telefax: +49 2355 806-204
kundencenter@jung.de
www.jung.de
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