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Válvulas de zona motorizadas de 3 e 2 vias

• Com tampão obturador da terceira via 
ou união com fecho.

• Corpo fabricado em latão estampado.
• Esfera oca de latão cromado e 

diamantada.
• Estanquidade através de duas anilhas 

de borracha na esfera, e duas anilhas 
de borracha e uma de teflon no veio 
de acionamento.

• Ligações fêmea.

• Ligação rápida e fácil do servomotor 
à válvula sem necessidade de 
ferramentas.

• Possibilidade de unir a válvula de 3 
vias a uma união com fecho de 3 vias 
para o equilíbrio da instalação.

• Fácil transformação da válvula de 3 
vias em 2 vias através de um tampão.

• Servomotor com dois motores 
elétricos coaxiais, um para a 
abertura e outro para o fecho, com 
interruptores de final de curso.

• A falta de energia elétrica não altera a 
posição da válvula.

• Possibilidade de controlar o 
funcionamento do circulador, mesmo 
quando existem várias válvulas de 
zona instaladas.

• O servomotor dispõe de bornes para 
facilitar a sinalização luminosa da 
abertura e do fecho, assim como a 
instalação de um contador de horas.

Válvula de zona motorizada 
com tampão obturador

Entrada

(Repouso)
Contacto T.A. Aberto

(Manobra)
Contacto T.A. 
fechado

Válvula de zona motorizada 
com união com fecho

Ligações elétricas

Servomotor 
VZ

Fase

Neutro

Regulação hidráulicaTermóstatos e regulação

Perda de carga via direta.

CO Contador
TA Termóstato ambiente
L1 Luz sinalização válvula aberta
L2 Luz sinalização válvula fechada
CC Interruptor circulador
C Circulador

3/4” (com servomotor) 1” (com servomotor)

A mm 63 75

B mm 94 98

C mm 81 90

C1 mm 33 42

D1 mm 32 25

D2 mm 29 24

E mm 37 47

F mm 14 12

Kv 9,3 16

Modelo com tampão obturador com união com fecho com tampão obturador com união com fecho

Referência 195150015 195150017 195150016 195150018

PVP 143 € 153 € 149 € 162 €

Servomotor
Tensão elétrica: 230 V ~

Frequência elétrica: 50/60 Hz

Potência nominal: 5,5 VA

Tª máxima trabalho: 90 °C

Tª mínima trabalho: -10 °C

Tempo manobra: 37 seg

VZ

195160000

147 €

Nº voltas de abertura 
da união com fecho

Kv

1 0,35

2 0,70

3 1,23

4 1,95

5 2,60

6 3,00

7 3,07

Abertura máxima 3,20

Perda de carga da união com fecho em 
função do número de voltas
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