
 

 

FALCON 3 járatú váltószelep és mozgató motor szett 

V4016-320 DN 20 (3/4”) 

 

HASZNÁLATI ÚTMUTATÓ 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



I. Telepítési javaslatok 

Kérjük, telepítés előtt olvassa el ezt a 
kézikönyvet! A telepítést szakember végezze! 

A kétutas szelep áramlási iránya vagy A-tól B-ig, 
vagy B-től A-ig tart; a háromutas szelep áramlási 
iránya pedig AB-től A-ig vagy B-ig tart. 

A termék bármilyen szögben beszerelhető, de 
csak vízszintesen. 

Telepítéskor ne gyakoroljon nagy erőt a 
termékre, különben megsérülhet! 

A szeleptest szereléskor történő eltávolításakor 
ne gyakoroljon nagy erőt a szeleptengelyre, 
különben az eltorzulhat, és vízszivárgáshoz 
vezethet! 

 

 

1. ábra: Telepítés módja 

II. Karbantartás 

 Ha a szelep szivárog, engedje ki a folyadékot, vagy zárja el a  csapokat a szelep előtt! 

 Ellenőrizze, hogy szükséges-e a lapát cseréje! 

 Ha a működtető nem működik, cserélje ki a teljes működtetőszerkezetet! 

III. Műszaki adatok 

 Áramellátás: 12 VAC, 24 VAC, 110 VAC, 220 VAC, 50 Hz 

 Fogyasztás: 5 W 

 Nyomás: 2,0 Mpa 

 Nyomáskülönbség: 1,0 Mpa 

 Megfelelő közeg: hideg víz, forró víz 

 Be-/kikapcsolási idő: 16 másodperc 

 Folyékony közeg hőmérséklete: 1-95°C 

 Környezeti hőmérséklet: 5-55°C 

 KVS = 4,7 

 

IV. Termékjellemzők 

 Kevesebb fogyasztás: csak a szelep be- és kikapcsolásakor 16 másodpercig. 

 Hosszú élettartam és biztonságos használat 

 Könnyű szétszerelhetőség a működtető és a szeleptest között. 

 Speciális szerkezetével támogatja a nagy nyomáskülönbséget 

 A működtetőmű kézi tengelyt biztosít a szelep kézi beállításához és karbantartásához. 

 

 Model   Hossz Magasság 

Két utas 
váltószelep 

V4016-215 ½” DN15 90 114 

V4016-220 ¾” DN20 95 116 

V4016-225 1” DN25 105 128 

Három utas 
váltószelep 

V4016-315 ½” DN15 90 133 

V4016-320 ¾” DN20 95 133 

V4016-325 1” DN25 105 144 



 

2. ábra: Két utas váltószelep műszaki rajza 

 

3. ábra: Három utas váltószelep műszaki rajza 

 

4. ábra: Kapcsolási rajz 

 

 

 
Nyomtatásból vagy elírásból eredő hibákért felelősséget nem vállalunk. Az ábrák és a képek 
tájékoztató jellegűek. Az importőr fenntartja a jogot a tartalom megváltoztatására. 
 
Kizárólagos magyarországi forgalmazó, és a garanciális kötelezettségeket ellátja: 
 
 
Cégnév: BIOKOPRI Kft. 
Székhely: HU-6500 Baja, Mártonszállási út 10. 
Adószám: 14727667-2-03 
 
Elérhetőség: szerviz@biokopri.hu 
Web: www.biokopri.hu 
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