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1. Призначення та область застосування
1.1. Сервопривід призначения для автоматичного управління змішувальними
трьохходовими та чотирьохходовими клапанами серії VT. MIX (а також
аналогічними) по команді від вбудованого контролера.
1.2. Сервопривід оснащено виносним занурювальним датчиком температури
теплоносія.

1.3. Сервопривід має вбудований рідкокристалічний (LED) дісплей і три
кнопки управління.

1.4. Основне призначення приводу – управління змішувальними вузлами

систем опалення та холодопостачання.
1.5. До приводу додається перехідник для встановлення на різні типи
клапанів.

2. Основні функціїї, що виконуються приводом
Привід виконує наступні функції:
- підтримання температури теплоносія (ПІД-регулювання), заданної 
користувачем;

- вимір і індикація температури теплоносія;

- зміна і індикація напрямку відкриття/закриття клапана, в залежності від 
побажань користувача;
- зміна орієнтації дисплея в залежності від розташуванняя приводу;

- зміна постійних ПІД-регулювання за побажанням користувача;

- налаштування часу виборки люфта приводу;

- можливість переходу до ручного управління (перемикач на корпусі). 

3. Технічні характеристики
№ Характеристика Од. вим. Значення 
1 Напруга електроживлення В 220 

2 Частота   електроживлення Гц 50 

3 Енергоспоживання в режимі
очікування

В А 0,5 

4 Максимальне енергоспоживання В А 1,5 

5 Крутний момент Нм 6 

6 Кут повороту вала град 90 

7 Час повороту вала на 90° сек 120 

8 Рівень шуму Дб До 30 

9 Ступінь захисту корпусу по EN 60529 IP42 

10 Клас безпеки по EN 60730-1 1 

11 Температура навкол. середовища °С 0÷40 

СЕРВОПРИВІД РОТАЦІЙНИЙ З 
ВБУДОВАНИМ КОНТРОЛЕРОМ

Модель: VT.АСС 10 

  ПС - 46181 

      Виробник: VALTEC s.r.l., Via  Pietro Cossa, 2, 25135-Brescia, ITALY .
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12 Матеріал корпусу полікарбонат

13 Габарити (ШхГхВ) мм 84х101х88 

14 Вага г 900 

15 Тип датчика температури Pt1000 

16 Температура зберігання °С -20÷+65

17 Вологість наколишнього середовища % до 80 

18 Різьба на гвинті кріплення до клапана М5 

19 Середній повний ресурс маш год 90 000 

Сумісність з клапанами Valtec, Esbe, Seltron, 

Somatherm, Acaso, Ivar, Hora, 

BRV, Barberi, Olimp, Hoval 

Рекомендовані вироби для

встановлення датчика температури
VT.247;VTr.250;VTr.424 

4. Габаритні розміри

5. Монтажна схема приводу

6. Вказівки щодо монтажу приводу
6.1. Встановивши викруткою гвинт перемикання «е» в положення ручного

управління (символ руки), поверніть 
рукоятку вала в середнє положення по 
шкалі f.
Відвернувши два гвинта кріплення, 
зніміть рукоятку вала і кришку корпусу.
6.2. Надіньте адаптер «b» на  вал 
змішувального клапана «a» .
Поверніть вал клапана так, щоб стрілка  
адаптера потрапила  в середнє положення 
шкали клапана.
Клапан повинен бути розташований 
таким чином, щоб привід не виявився 
перевернутим .
6.3. Встановіть на клапан одну з доданих  
до приводу антиротаційних шпильок  «с».

Надіньте привід на 
клапан з адаптером. 
Встановіть  рукоятку вала 
«h» (покажчик  
положення рукоятки 
повинен співпадати з 
центром шкали  «f»). 
Закріпіть привід на 

клапані за допомогою гвинта «к» і встановіть шильду «j». 

Поз. Найменування 
a Змішувальний клапан

b Адаптер 

c Антиротаційні шпильки
d Корпус приводу
e Гвинт перемикання на ручне управління
f Шкала 

h Рукоятка вала 

j Кришка з шильдою
k Гвинт кріплення до клапана
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6.4. Шкала «f» може бути встановлена в будь-яке зручне положення з 
кроком 90°. Відповідно слід змінити  і положення рукоятки вала. 

6.5. Датчик температури встановлюється на трубопроводі, температура

теплоносія у якому підлягає контролю. Для встановлення датчика

рекомендується використовувати один з наступних виробів: кран з 
патрубком для датчика VT.247; трійник  VTr.250 або перехідник VTr.424.

7. Органи управління та індикації

8. Алгоритм настройки

Параметр     Опис Границі 
уставки 

Заводське 
значення 

Обмеження максимальної 
температури теплоносія

0-99 
o
С 99 

o
С 

Обмеження мінімальної 
температури теплоносія 

0-99 
o
С 0 

o
С 

Необхідна температура 
теплоносія

0-99 
o
С 60 

o
С 

Налаштування напрямку відкриття 
клапана. При повністю відкритому 
змішувальному клапані циркуляція
проходить тільки через 
контрольований трубопровід.
LL – відкриття наліво
rr – відкриття направо

LL - rr rr 

Налаштування режиму 
роботи: HE – нагрівач
CO – охолоджувач

HE - CO HE 

Кнопки управління

LED дисплей для індикації
температури теплоносія 
і настройки приводу

Гвинт перемикання 
на ручне управління

Індикатор обертання вліво

Індикатор обертання вправо

Індикатор помилки

Рукоятка вала
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Пропорційна константа ПІД-

регулювання.

Менше  значення означає короткі 
імпульси обертання, більші 
значення – більш довгі імпульси 
обертання.

0.2-3 1 

Інтегральна константа ПІД-

регулювання.
Частота зміни контролером 
положення змішувального клапана. 
Більш низьке значення означає 
меншу частоту, високе значення – 
більш високу частоту.

0.2-3 1 

Диференціальна константа ПІД-

регулювання. 
Швидкість зміни положення 
клапана.
Більше значення означає більшу 
швидкість корекції, менше 
значення – меншу швидкість.

0.2-3 1 

Вставновлення часу роботи 
приводу, для компенсації люфта

збирання приводу і клапана, який 
з'являється при зміні напрямку 
обертання. 

0 – 5 сек. 1 сек. 

Настройка антиблокувальної функції.
Якщо клапан жодного разу не 
активувався на протязі 1 тижня,

антиблокувальна функція відкриває і 
закриває змішувальний клапан.

0 – ні
1 - так

1 

Настройка орієнтації дисплея.

0 – автоматична орієнтація в 
залежності від розташування приводу. 
1 – нормальна орієнтація
2 – зображення повернуто на 180

o

0 – авто 

1 – норма 

2 – 

повернуто 

на 180
o
 

0 

9. Приклади застосування

10. Умови зберігання та транспортування
10.1. Вироби повинні зберігатися в упаковці підприємства - виробника за
умовами зберігання 3 по ГОСТ 15150.
10.2. Транспортування виробів повинно виконуватися відповідно до вимог 5
по ГОСТ 15150.

11. Утилізація
11.1. Утилізація виробу (переплавлення, поховання, перепродаж) у порядку
встановленому  Законами України від 1992 р. № 50, ст. 678, (в редакції N –III
(2556-14) від 21.06.2001, N 48, ст..252 "Про охорону атмосферного повітря" (зі
змінами від  14. 07. 2016); від 1998 р. № 36-37, ст.242 "Про відходи" (зі
змінами від 09.04.2015); від 1991 р.  № 41, ст.546  "Про охорону
навколишнього середовища" (зі змінами від 04.10.2016), а також іншими
нормами, актами, правилами, распорядженнями, тощо.
11.2. Присутність благородних металів: платина 0,004 г

12. Гарантійні зобов'язання
12.1. Виробник гарантує відповідність виробів вимогам безпеки, за умови
дотримання споживачем правил використання, транспортування, зберігання,
монтажу та експлуатації.
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ГАРАНТІЙНИЙ ТАЛОН №_____
Найменування товару

СЕРВОПРИВІД РОТАЦІЙНИЙ З 
ВБУДОВАНИМ КОНТРОЛЕРОМ

№ Модель Кількість

1 VT.АСС 10 

12.2. Виробник залишає за собою право вносити в конструкцію 
виробу зміни, які не впливають на заявлені технічні характеристики.
13. Умови гарантійного обслуговування
13.1. Претензії до якості товару можуть бути пред'явлені протягом
гарантійного терміну.
13.2. Несправні вироби протягом гарантійного терміну ремонтуються або
обмінюються на нові безкоштовно. Рішення про заміну або ремонт виробу
приймає сервісний центр. Замінений виріб або його частина, отримані в
результаті ремонту, переходять у власність сервісного центру.
13.3. Витрати, пов'язані з демонтажем, монтажем та транспортуванням
несправного вироби в період гарантійного терміну Покупцеві не
відшкодовуються.
13.4. У випадках необґрунтованості претензії, витрати на діагностику та
експертизу оплачуються Покупцем.
13.5. Вироби приймають на гарантійний ремонт (а також при поверненні)
повністю укомплектованими.

 s.r.l.Valtec

Amministratore

Delegato

12.2. Гарантія поширюється на всі дефекти, що виникли з вини заводу-
виробника.
12.3. Гарантія не поширюється на дефекти, що виникли у випадках:

- порушення паспортних режимів транспортування, зберігання,
монтажу, експлуатації і обслуговування виробу;

- неправильного транспортування та вантажно-розвантажувальних
робіт;

- наявності слідів впливу речовин, агресивних до матеріалів виробу;
- наявності пошкоджень, викликаних пожежею, стихією, форс -

мажорними обставинами;
- наявності пошкоджень, викликаних невірними діями споживача;
- наявності слідів стороннього втручання в конструкцію виробу.

З умовами гарантії ЗГОДЕН:

ПОКУПЕЦЬ ____________________________________(підпис)

Гарантійний термін  - Сім років (вісімдесят чотири місяці) з
дати продажу кінцевому споживачу
З питань гарантійного ремонту, рекламацій і претензій до якості виробів звертатися в сервісний центр 
за адресою: м. Київ, бульвар Лесі Українки, буд. 34, кімната 53. 
Тел.: +38(098) 622-59-55
При пред'явленні претензії до якості товару, покупець надає наступні документи

1. Заява в довільній формі, в якій зазначаються:
a. назва організації або П.І.Б.  покупця, фактична адреса і контактні телефони;
b. назва й адреса організації, яка монтувала виріб;
c. основні параметри системи,  в якій застосовувався виріб;
d. короткий опис дефекту.

2. Документ, який підтверджує покупку виробу (накладна, квитанція).
3. Акт гідравлічного випробовування системи, в якій монтувався виріб.
4. Справжній заповнений гарантійний талон.

Відмітка про повернення чи обмін товару:___________________________________ 
Дата: «__»_________20___р. Підпис__________________

Назва та адреса торгової організації ___________________________

________________________________________________________________ 

Дата продажу___________________  Підпис продавця______________

Штамп або печатка 
торгової організації

Штамп про прийом 




