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Ovládací panel HVE
Betätigungspaneel HVE

Control panel HVE
Panneau de commande HVE
Ïàíåëü óïàáëåíèÿ «HVE»

Ovládací panel HVE

Havarijní uzávìr BAP(VAP)-HVE je slozen z uzávìru BAP (VAP) a ovládacího panelu HVE. 
Ovládací panel se skládá z plastového rozvádìèe, dvou tlaèítek (vypínací T1 

a spouštìcí T2) a instalaèního stykaèe S1. 
Pouzívá se tam, kde není vhodné otevírání uzávìru dálkovì, ale naopak z místa. 

V pøípadì úniku plynu èidlo úniku plynu (není souèásti HVE) pøeruší el. proud 
k havarijnímu uzávìru a ten uzavøe prùtok potrubím. Po obnovení el. proudu hav. uzávìr 
samoèinnì neotevøe prùtok. Otevøení uzávìru je nutno provést pomocí zeleného tlaèítka 
umístìného v ovládací skøíòce, kterou je nutno pøichytit na zeï šrouby a hmozdinkami 

do vzdálenosti 1 m od uzávìru. Z téhoz místa je možno uzávìr rovnìz èerveným
tlaèítkem uzavøít. Otevøení uzávìru signalizuje zelená kontrolka.
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Rozmìrové schéma
Die Fläche Schema
Dimensional scheme

Schema des dimensions
Ñõåìà ðîçìåðîâ

Rozmìrové schéma
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LEGENDA:
1  Membránový uzávìr
2  Cívka solenoidu
3  Ovládací skøíòka
4  Ovládací tlaèítko T1
5  Ovládací tlaèítko T2
6  Èidlo 
7  Instalaèní stykaè S1
8  Cívka instalaèního stykaèe S1
9  Kontakt instalaèního stykaèe S1
10  Kontakt instalaèního stykaèe S1

LEGENDA:

Technické údaje
Technisch daten
Technical data

Caracteristiques techniques
Òåõíè÷åñêèå äàííûå

Technické údaje

Jmenovité Napìtí
Spannung - Voltage - Voltage - Íàïðÿæåíèå
Jmenovité Napìtí

Jmenovitý proud [A]
Nennstrom - Nominal current
Courant nominal -Íîìèíàëüíûé òîê 

Jmenovitý proud [A]

Krytí Deckung - Protection - Protection - ÏðèêðûòèåKrytí

Izolace
Isolation - Insulation 
Isolation - Èçîëÿöèÿ

Izolace

Teplota okolí [°C]
Temperatur der Umgebung - Temperatures ambient 
Température du milieu - Òåìïåðàòóðà îêðóæàþùåé ñðåäû

Teplota okolí [°C]

Prostøedí 
Medium - Regular
Milieu - Ñðåäà

Prostøedí 

Doporuèený kabel pro  pøipojení k uzávìru
Empfohlenes Kabel zum Anschluss an den Verschluss
Cable recommended for connection to the valve 
Câble recommandé pour le raccordement de la fermeture
Ðåêîìåíäóåìûé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê çàòâîðó

Doporuèený kabel pro  pøipojení k uzávìru

dvojitá
doppelt - dual

double - äâîéíàÿ

dvojitá

H05W-F 3x1,5H05W-F 3x1,5

obyèejné (nevýbušné)
gewöhnlich (explosionssicher) - environment (non-explosive)

ordinaire (non-explosif) - îáû÷íàÿ (âçðûâîáåçîïàñíàÿ)

obyèejné (nevýbušné)

IP55IP55

-20 ÷ +50-20 ÷ +50

230V 50Hz230V 50Hz

88

Doporuèený kabel pro pøipojení k síti
Empfohlenes Kabel zum Anschluss ans Netz
Cable recommended for connection to the network 
Câble recommandé pour le raccordement au réseau
Ðåêîìåíäóåìûé êàáåëü äëÿ ïîäêëþ÷åíèÿ ê ñåòè

Doporuèený kabel pro pøipojení k síti

H05V-U 3x1,5H05V-U 3x1,5

Jištìní [A]
Absicherung - Protection 
Protection - Ïðåäîõðàíåíèå 

Jištìní [A]
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