
A Division of Watts Water Technologies Inc.

     On/Off si³ownik elektrotermiczny
   Serii 26LC

G£ÓWNE CECHY

- 26LC jest dostêpny w nastêpuj¹cych       
wersjach:
• NC (Normalnie zamkniêty) 24V i 230 V
• 2 kable biegunowe
• 4 kable biegunowe (ze stykiem pomocniczym)

- Nowa kompaktowa konstrukcja.
- Niskie zu¿ycie energii:

• 1,8 W dla 230V
• 1,6 W dla 24V

- £atwo wyjmowany kabel elektryczny.
- Mo¿liwoœæ sprawdzenia stanu pracy przez diody LED.
- Klasa ochrony IP54.
- Bezpieczeñstwo przetestowane oraz produkcja    

 monitorowana przez TUV Sud.

- Zgodnoœæ z nastêpuj¹cymi dyrektywami:
• 2006/95/EC (LVD)
• 2004/108/EC (EMC)
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ON/OFF ELEKTROTERMICZNY SI£OWNIK

Elektrotermiczne si³owniki serii 26LC ON/OFF s¹ urz¹dzeniami s³u¿¹cymi do automatycznego uruchomienia zaworów: 
termostatycznych, klimakonwektorowych i zaworów w rozdzielaczach do ogrzewania pod³ogowego.
Elektrotermiczne si³owniki s¹ dostêpne w nastêpuj¹cych wersjach:
• 24V pr¹d zmienny i 230V pr¹d zmienny
• NC (normalnie zamkniêty)
• 2 kable biegunowe
• 4 kable biegunowe (ze stycznikiem pomocniczym).

OPIS

Typ                   Nr partii                       Zasilanie                                            Waga (g)
26LC 26LC230NC2 230V a.c. 140
26LC 26LC24NC2 24V a.c. 140
26LC 26LC230NC4 230V a.c. + mikroz³¹cze 155
26LC 26LC24NC4 24V a.c. + mikroz³¹cze 155

Si³ownik elektrotermiczny o  kompaktowej konstrukcji z dzia³aniem on/off jest 
kompatybilny z termostatem zaworów grzejnikowych i zaworami serii 822MM.
Normalnie zamkniêty (NC) 24V AC i 230 AC ma niskie zu¿ycie energii. 
£atwo wyjmowany kabel elektryczny z wtyczk¹ i zatrzaskiem bezpieczeñstwa.
Dioda LED pokazuje stan pracy si³ownika, czy jest otwarty, czy zamkniêty (ON/OFF).
4 ¿y³owa wersja kabla (NC4) kompletna z pomocniczym mikroprze³¹cznikiem (NO). 
Obudowa wykonana z tworzywa sztucznego trudnopalnego.
Nakrêtka z niklowanego mosi¹dzu, gwint M30 x 1.5.

Zamienne z si³ownikami Watts Industries serii 20C and 22C (model NC).

26LC

Gdy napiêcie jest dostarczone ( zazwyczaj sygna³ elektryczny wysy³any przez termostat pokojowy) wewnêtrzny
termistor PTC podgrzewa element termostatyczny, który rozpoczyna dzia³anie.
4-¿y³owa wersja jest wyposa¿ona w pomocnicze dodatkowe Ÿród³o, które mo¿e s³u¿yæ do dodatkowych urz¹dzeñ
( pomiar, pompa sterowania wentylator lub innych urz¹dzeñ). Gdy si³ownik jest otwarty, to kontakt (NO) zamyka siê.
Do u¿ytku z urz¹dzeniami, które maj¹ wy¿sze zu¿ycie energii ni¿ limity mikroprze³¹cznika nale¿y u¿yæ dodatkowy przekaŸnik.

Dwie diody LED (widoczne tylko gdy œwiec¹) umieszczone s¹ na górze si³ownika:
Zielona dioda LED wskazuje obecnoœæ zasilania oraz niebieska dioda LED wskazuje, kiedy zawór jest otwarty.

DZIA£ANIE

Zielony - zasilanie ON

Niebieski - si³ownik otwarty
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Legenda

1. Pierœcieñ M30x1,5
2. Sprê¿yna
3. Termostatyczny        

element
4. DiodyLED
5. Mikroprze³¹cznik (4-¿y³y)
6. Z³¹cze kabla
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ON/OFF ELEKTROTERMICZNY SI£OWNIK

Elektrotermiczne si³owniki 26LC ON/OFF wykorzystywane s¹ do kontroli emisji ciep³a z central koñcowych w systemach
grzewczych i klimatyzacyjnych, poprzez transmisjê sygna³ów elektrycznych przez termostat pokojowy lub czasowy.
Stosowanie si³owników elektrotermicznych zamiast zaworów termostatycznych umo¿liwia zdaln¹ kontrolê termostatów 
pokojowych, komponentów termostatycznych czasowych lub kontroli sterowania systemem w najbardziej odpowiednim 
momencie i zapewnia odpowiedni¹ regulacjê w ka¿dym pokoju.

Elektrotermiczne si³owniki serii 26LC, zosta³y zaprojektowane do monta¿u na zaworach i urz¹dzeniach produkowanych
przez Watts Industries typu:
• Zawory termostatyczne serii 178UM, 1178UM, 179UM, 1179UM, 188UM, 1188UM, 189UM, 1189UM, 130UM,  131UM,

 102M, 120B, TVE, TVD.
• Fan coil zawory serii 2131, 3131, 4131, KV4
• Rozdzielacze serii 822MM, 822MME, CPRFLW, HKV, HKV/T.

ZASTOSOWANIE

Dane techniczne:
Dzia³anie  ON/OFF  
Rodzaj ruchu         Liniowy
Zasilanie          230 V a.c.  +10% ÷-15%  

 24 V a.c.  +10% ÷-15%  
Czêstotliwoœæ 50 ÷60 Hz  
Pobór mocy (praca ci¹g³a)                     1,8 W  (230V) 

1,6 W  (24V) 
Pomocniczy mikroprze³¹cznik nie zasilany (4-¿y³owy model)                                    Obci¹¿enie rezystancji 5A - 250V AC

Obci¹¿enie indukcyjne: -max 700 mA - 250 V AC   
Klasa ochrony     IP54 to EN60529  
Elektryczna klasa ochrony                                                                                          Klasa II
Ocena zanieczyszczenia:                                                                                            Stopieñ 2                     

Cas otwarcia (230V)  pocz¹tkowy                                                                               75 sekund
 koñcowy                                                                                    3 minuty

Czas otwarcia (24V)  pocz¹tkowy                                                                               3 minuty                                                                              
koñcowy                                                                                    5 minut

Skok si³ownika   max 3,5 mm  
Skok zaworu  2,5 mm  
Nominalna si³a zamykania (wy³¹czone zasilanie)                                                       110 N (±10%)
Granica temperatury pracy (wy³¹czone zasilanie)                                                                                     0 ÷50 °C
Dopuszczalna temperatura przechowywania                                                               -25 ÷60 °C
Dopuszczalna temperatura p³ynu                                                                         110 C                                                                                                                                               
Plastikowa obudowa                                                                                                   ABS V0 palnoœc RAL 9016
Inne elementy z tworzywa sztucznego                                                                        PA V0 ognioodporny 

Kabel elektryczny                                                                                                       2-biegunowe x 0,5 mm2 - 1 m. d³ugoœci *
4-biegunowe x 0,5 mm2 - 1 m. d³ugoœci *

Przy³¹cze zaworu Gwintowana nakrêtka M30x1,5  

W si³ownikach 26LC dopuszczenia TÜV Sud s¹ zatwierdzone.
TÜV “Bezpieczeñstwo przetestowane, produkcja monitorowana” gwarantuje ¿e si³owniki 26LC przesz³y wszystkie
testy bezpieczeñstwa produktu, które s¹ wymagane przez dyrektywy europejskie. 

DOPUSZCZENIA

CHARAKTERYSTYKA TECHNICZNA 

* Specjalne d³ugoœci kabla na ¿yczenie

Wiarygodnoœæ si³ownika elektrotermicznego serii 26LC jest gwarantowana ze wzglêdu na 100% testy produkcji.

Dyrektywy

2006/95/EC (LVD)

2004/108/EC (EMC)

Normy
CEI EN 60730-1
CEI EN 60730-2-14
CEI EN 55014
CEI EN 55104
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Elektrotermiczny si³ownik  26LC mo¿e byæ wybrany zale¿nie od: rodzaju systemu, dostêpnego miejsca i rodzaju zasilania.  
W instalacjach z 2-dro¿nymi zaworami regulacyjnymi wyposa¿onymi w si³owniki elektrotermiczne zaleca siê zainstalowaæ 
zawory obejœciowe (serii 466 lub serii USVR) aby zapewniæ minimaln¹ cyrkulacjê p³ynu.

Aby zainstalowaæ si³ownik wykonaj nastêpuj¹ce kroki :
1. zdj¹æ nasadkê ochronn¹, je¿eli wystêpuje lub kó³ko rêczne z zaworu (lub rozdzielacza)
2. wkrêcamy w zawór nakrêtkê si³ownika rêcznie na gwintowan¹ czêœæ korpusu i blokujemy j¹ 
3. pod³¹czyæ przewody do zasilania
4. w³o¿yæ wtyczkê do gniazda si³ownika 

INSTALACJA

Stopieñ ochrony IP54 pozwala na  zainstalowanie si³ownika 26LC pod jak¹kolwiek pozycj¹.

Wymienny kabel pozwala na ³atwy monta¿, konserwacjê i zamianê. Wyci¹gn¹æ wtyczkê naciskaj¹c zatrzask
bezpieczeñstwa.    

Gniazdo

Zatrzask bezpieczeñstwa

Z³¹cze

Obudowa

Nakrêtka 

ON/OFF ELEKTROTERMICZNY SI£OWNIK
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WYMIARY (mm)
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Watts Industries Deutschland GmbH.

Godramsteiner Hauptstrasse 167, 

76829 Landau. Niemcy

Tel: +49 6341 9656 222; Fax: +49 6341 9656 220 

e-mail: info@wattsindustries.de

The descriptions and photographs contained in this product specification sheet are supplied by way of information only and are not binding.

Watts Industries reserves the right to carry out any technical and design improvements to its products without prior notice.

SCHEMAT ELEKTRYCZNY
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Schemat po³¹czeñ 2-¿y³owy kabel

 termostat          

26LC
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czarny szary

Schemat po³¹czeñ 4-¿y³owy kabel

 termostat           

26LC
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ON/OFF ELEKTROTERMICZNY SI£OWNIK

www.wattsindustries.com
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