
 

 

Ventil de deviere cu 3 cai cu motor (3/4") FALCON 

V4016-320 DN 20 (3/4”) 

 

Manual de utilizare 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Sugestii de instalare 

  

Vă rugăm să citiți acest manual înainte de instalare! 
Solicitați instalarea unui specialist! 

Direcția de curgere a supapei cu două căi este fie de 
la A la B, sau de la B la A; iar direcția de curgere a 
supapei cu 3 căi este de la AB la A sau B. 

Produsul poate fi instalat în orice unghi, dar numai pe 
orizontală. 

Nu aplicați forță excesivă asupra produsului în timpul 
instalării, altfel acesta poate fi deteriorat! 

Când scoateți corpul supapei în timpul instalării, nu 
aplicați forță excesivă pe arborele supapei, altfel 
acesta poate fi deformat și poate duce la scurgeri de 
apă! 

 

Figura 1: Metoda de instalare

I. Întreținere 

 Dacă supapa are scurgeri, scurgeți lichidul sau închideți robinetele din fața supapei! 

 Verificaţi dacă lama trebuie înlocuită. 

 Dacă actuatorul nu funcționează, înlocuiți întregul actuator. 

II. Specificații 

• Alimentare: 12 VAC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 50 Hz 

• Consum de energie: 5 W 

• Presiune: 2,0 MPa 

• Presiune diferențială: 1,0 MPa 

• Mediu potrivit: apă rece, apă caldă 

• Timp de pornire/oprire: 16 secunde 

• Temperatura medie a lichidului: 1-95°C 

• Temperatura ambianta: 5-55°C 

• KVS = 4,7 

I. Caracteristicile produsului 

• Consum mai mic de energie: doar pentru 16 secunde când supapa este pornită și oprită. 

• Durată lungă de viață și utilizare în siguranță 

• Dezasamblare ușoară între actuator și corpul supapei. 

• Suportă presiune diferențială mare cu construcție specială 

• Servomotorul oferă un arbore manual pentru reglarea și întreținerea manuală a supapelor. 

 Model   Lungime Inaltime 

Ventil cu 2 cai 

V4016-215 ½” DN15 90 114 

V4016-220 ¾” DN20 95 116 

V4016-225 1” DN25 105 128 

Ventil cu 3 cai 

V4016-315 ½” DN15 90 133 

V4016-320 ¾” DN20 95 133 

V4016-325 1” DN25 105 144 



 

Figura 2: Desen tehnic al unei ventil de deviere cu 2 căi 

 

Figura 3: Desen tehnic al unei ventil de deviere cu 3 căi 

 

Figura 4: Desen tehnic  

 

 
Nu ne asumăm răspunderea pentru erorile rezultate din tipărire sau tastare. Ilustrațiile și imaginile au 
caracter informativ. Importatorul își rezervă dreptul de a modifica conținutul. 
 
Distribuitor exclusiv roman și îndeplinește obligațiile de garanție: 
 
Falcon Tech Incalzire SRL. 
Miercurea Ciuc  jud. Harghita 
str. Jigodin nr. 99 
 
Email: info@incalzirerom.ro 
Tel: +40770942081 
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