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Datový list

Pohon ABN A5 pro AB-QM, ON/OFF

Použití

Termoelektrický pohon ABN A5 on/off byl 
speciálně navržen pro použití s ventily AB-QM 
DN10-32/½-1¼ palce v aplikacích vytápění a 
chlazení.

Vlastnosti pohonu:
• Zdvih 5,0 mm
• K dispozici jako bez proudu zavřeno (NC) nebo 

bez proudu otevřeno (NO)
• Spotřeba energie 1/1,2 W
• Zásuvný kabel
• Jednoduchá instalace se západkou
• IP54 v libovolné instalační pozici
• Funkce prvotně otevřeno
• Kompaktní velikost, malé rozměry
• Indikátor funkce po celém obvodu
• Nehlučný a bezúdržbový
• Certifikováno TÜV

Pohon lze řídit signálem ON/OFF nebo signálem 
PWM (pulsně šířková modulace), poskytovaným 
buď prostorovým termostatem, nebo centrálním 
řídicím systémem (DDC).

Funkce Mechanismus pohonu ABN A5 používá odporově 
zahřívaný voskový prvek PTC (positive tempera-
ture coefficient) a tlačnou pružinu. Voskový prvek 
je zahříván přivedením pracovního napětí a 
následně pohybuje integrovaným pístem. Síla 
generovaná tímto pohybem je přenášena na píst 
a ventil se tak otevírá nebo zavírá.

Funkce prvotně otevřeno (pouze u verzí NC)
Při dodání je pohon ABN A5 otevřen díky funkci 
prvně otevřeno. Umožňuje to zajistit provoz 
systému vytápění nebo chlazení před dokonče-
ním prací na elektroinstalaci. Při pozdějším 
zprovoznění elektroinstalace se funkce prvotně 
otevřeno odblokuje přivedením pracovního 
napětí na dobu delší než 6 minut a pohon ABN 
A5 se tak plně zprovozní.

Verze NC „bez proudu zavřeno“ (ventil je 
zavřený)
V případě verze NC se ventil při přivedení 
pracovního napětí a po uplynutí mrtvé doby 
plynule otevírá.
Po odpojení pracovního napětí a uplynutí doby 
přidržení se ventil plynulým pohybem zavře 
působením síly tlačné pružiny.
Zavírací síla pohonu je přizpůsobena ventilům 
AB-QM DN10-32 a udržuje ventil zavřený, když 
není přiváděno napětí.

Obr. 1: Příklad křivky otevírání.

Verze NC s koncovým spínačem (082F1154)
Integrovaný mikrospínač spíná, když pohon 
překoná dráhu přibl. 2 mm.
Po odpojení pracovního napětí a uplynutí doby 
přidržení se ventil zavře působením síly tlačné 
pružiny. Integrovaný mikrospínač se rozepne, 
když pohon překoná dráhu přibl. 2 mm.
Zavírací síla tlačné pružiny odpovídá zavírací síle 
komerčně dostupných ventilů a bez napětí 
udržuje ventil zavřený.

Obr. 2: Příklad křivky otevírání.
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Objednání
Typ Napájecí 

napětí NO / NC Kabel Koncový 
spínač

Objednací 
číslo

ABN A5,
s adaptérem VA 41, 
bez kabelu

24 V AC/DC NC Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1150

24 V AC/DC NO Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1151

230 V AC NC Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1152

230 V AC NO Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1153

24 V AC/DC NC Pevný, 1 m Ano 082F1154

120 V AC NC Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1156

120 V AC NO Zásuvný, 
není součástí balení Ne 082F1157

Kabely

Kabely Materiál Objednací 
číslo

1 metr Standardní (PVC) 082F1144

5 metrů Standardní (PVC) 082F1145

10 metrů Standardní (PVC) 082F1146

1 metr Bez halogenů 082F1147

5 metrů Bez halogenů 082F1148

10 metrů Bez halogenů 082F1149

Verze NO ”bez proudu otevřeno“ (ventil je 
otevřený)
V případě verze NO se ventil při přivedení 
pracovního napětí a po uplynutí mrtvé doby 
plynule zavírá.
Po odpojení pracovního napětí a uplynutí doby 
přidržení se ventil rovnoměrným pohybem 
otevře působením síly tlačné pružiny.

Obr. 3: Příklad křivky zavírání.

Funkce zobrazení polohy
Na pohonu ABN A5 je na první pohled a ze všech 
stran vidět aktuální stav (ventil je otevřený nebo 
zavřený).

Obr. 4: Zobrazení polohy se u verzí NC při otevírání 
pohonu proporcionálně zvětšuje z 0 na 5-6 mm.

Obr. 5: Zobrazení polohy se u verzí NO zvětší jen 
když je ventil úplně zavřený, přibl. 0,5 mm.

Kabely nejsou součástí balení a musí se objednat 
samostatně (neplatí pro verzi s koncovým 
spínačem). Je možné vybírat z různých délek a 

standardního materiálu nebo materiálu bez 
obsahu halogenů.
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Údaje Typ ABN A5 24 V 230 V

Verze NC/NO NC/NO

Napětí 24 V AC/DC, +20 %...-10 %, 0–60 Hz 230 V AC, +10 %...-10 %, 50/60 Hz

Max.odběr proudu < 300 mA během max. 2 min < 550 mA během max. 200 ms

Pracovní výkon  1 W (5 mm), 1,2 W (6,5 mm)1) 1 W (5 mm), 1,2 W (6,5 mm)1)

Řídicí napětí Zap./vyp. Zap./vyp.

Zdvih pohonu 5 mm 5 mm

Síla pohonu 100 N 100 N

Doba zavření a otevření ~4 min ~4 min

Teplota kapaliny 0–100 °C 0–100 °C

Skladovací teplota  -25 až 65 °C  -25 až 65 °C

Teplota okolí  0 až 60 °C  0 až 60 °C

Stupeň/třída ochrany IP542)/III
bezpečnostní velmi nízké napětí IP542)/II

Shoda s CE podle EN60730, UL60730 EN60730, UL60730

Kryt/barva krytu Polyamid/bílá RAL 9003 Polyamid/bílá RAL 9003

Připojovací kabel 2 x 0,75 mm² PVC,
nebo bez halogenů

2 x 0,75 mm² PVC,
nebo bez halogenů

Adaptér (součást balení) VA 41 VA 41

Odolnost vůči přepětí podle 
EN60730-1 min. 2,5 kV min. 2,5 kV

Hmotnost 0,1 kg 0,1 kg
1) Měřeno pomocí přesného referenčního přístroje LMG95.
2) Ve všech instalačních pozicích.

Připojení

žlutý

Pracovní 
napětí 24 V 

AC/DC

červený

Koncový spínač

přibl. 1 m

Připojení kabelem u verze s koncovým spínačem 082F1154.
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Instalace Instalace s ventilovým adaptérem

Danfoss AB-QM VA41

max: 4mm

Našroubujte rukou ventilový adaptér na ventil. Připojte kabel a pohon.

Click
IP54 v libovolné pozici
se zapojeným kabelem

Upevněte pohon vertikálně na adaptér. Když zatlačíte pohon rukou vertikálním směrem 
dolů, dosedne s cvaknutím na adaptér.
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