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mut meccanica tovo S.p.A.
Via Bivio S. Vitale 36075 Montecchio Maggiore (VI) Italy
Tel. ++39 (0) 444/491744 Fax. ++39 (0) 444/490134
Spl´ňa základné požiadavky nasledovných smerníc:
73/23/CEE Nizke napätie
89/336/CEE Elektromagnetická kompatibilita

Serie

M1000

Elektrický servomotor pre zmiešavacie armatúry radu 1000 a 2000 TYP : M1000
Tento návod nie je úplným popisom ventilu, ani neobsahuje podrobné informácie o jeho funkciách. Pre užívateľov, však doporučujeme oboznámiť
sa s ňou,nakoľko to nájdu všetky bežné informácie potrebné k bezpečnej a správnej inštalácii,používaniu a údržbe.Pri výbere servomotoru musia
byť brané do úvahy technické a hydraulické charakteristiky ventilu. Obal a všetko, čo sa nachádza v ňom ( plastové a iné dielce, polystyren ap.)
musíte uschovať mimo dosah detí, pretože môžu byť potencionálnym rizikom v prípade ich požitia. Výrobok skladujte na mieste , chránenom pred
prachom a vlhkosťou. Nedodržanie podmienkok uvedených v tomto návode, ich zanedbanie , alebo použitie výroboku nesprávnym spôsobom,
znamená zrušenie platnosti záruky a výrobca v takomto prípade zrieka škôd spôsobených takýmto jednaním.Výrobca poskytuje na tento výrobok
24 mesiacov od dátumu predaja.Záruka kryje iba náklady na opravu alebo výmenu tých častí,ktoré výrobca,po dôkladnom preskúmaní zástupcom
výrobcu,uzná za vadné.Záruka sa vzťahuje na škody na materiály a nebude platná ak sa zistí,že k poškodeniu došlo pri neodbornej montáži alebo
demontáži nekvalifikovanou osobou.Tovar na ktrorý sa vzťahuje reklamácia musí kupujúci odovzdať na jeho vlastné náklady.Zo záruky sú vylúčené vedľajšie škody vyplývajúce z nedbanlivosti,zanedbania, zneužitia alebo nesprávneho použitia stroja.Každý servomotor má identifikačný štítok,
ktorý zobrazuje:Meno a adresa výrobcu,CE,označenie série alebo typu-prípadne sériové číslo (dávka) , rok výroby a základné technické. Použitie
servomotora je zakázané v strojoch a zariadeniach v súlade so smernicou 98/37/EEC, v znení neskorších predpisov.
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Inštalácia Pre inštaláciu servomotoru na teleso ventilu MUT je nutné použiť montážnu sadu M1000 K1.Uistite sa, že pred zostavením celku,ukazovateľ ručnej rukoväte ( ktorá tiež pôsobí ako adaptér medzi hriadeľom a ventilom ) je umiestnený v strede stupnice. Ak chcete pripojiť servomotor
k ventilu musíte odstrániť veko odskrutkovaním dvoch skrutiek na vrchnej strane.Vložte podložky a skrutky z montážnej sady do dier telesa servomotoru.Overte si, že ručná rukovät(štandartne dodávaná výrobcom) je pripojená kolmo telesu servomotora.Zosúladenie hriadeľov ventilu a servomotoru musí byť vykonané opatrne a tak, aby sa hriadeľ ventilu mohol pohybovať v rozsahu 90o (viď stupnica ventilu)a zabezpečil sa tým požadovaná regulácia. Pri montáži vložte príslušné dištančné prvky medzi telo ventilu a servomotor. Nakoniec vyberte typ signálu, pripojte napájanie
(viď. zapojenie) a zatvorte kryt utiahnutím dvoch skrutiek.
UPOZORNENIE:Servomotor pripojte k ventilom iba v súlade s jeho výkonom. Maximálne povolené prevádzkové hodnoty sú záväzné a nemôžu byť
v žiadnom prípade prekročené. Pre správne fungovanie ventilu zabezpečte pripojenie tak aby:-bol zabezpečený odtok média - Servomotor nesmie
byť namontovaný v prevrátenej polohe, tj krytom motora smerom nadol - Schéma elektrického pripojenia je na vnútornej strane krytu servomotoru.
pre verziu MO: riadiaci signál pre výstupnú jednotku je rovnaký ako vstup do servomotora.
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