
Typy servomotorÛ : MK- DN , MK-DS
Urãení:
Servomotory KOMEXTHERM MK-D jsou urãeny pfiedev‰ím k
pohonu smû‰ovaãÛ DUOMIX nebo MIX jako souãást teplovod-
ních topn˘ch systémÛ. Tyto servomotory se od sebe li‰í napáje-
cím napûtím. Servomotor MK-DN je napájen 24V a servomo-
tor MK-DS 230V. Zpravidla jsou fiízeny nûkter˘m typem regu-
látoru vytápûní. Jsou urãeny pro pohon mal˘ch a stfiedních typÛ
smû‰ovaãÛ od DN 15 do DN 40 - kroutící moment je 7 Nm.
Pfii pouÏití servomotoru pro pohon jiného zafiízení je nutné vzít
v úvahu, Ïe úhel pohybu páky je 900 a není moÏné ho mûnit a
potfiebná síla není vût‰í neÏ v˘‰e uveden˘ kroutící moment.
Servomotor je konstruován tak,  aby kryt mûl co nejmen‰í
hloubku a umoÏnil tak umístûní do rozvádûãov˘ch skfiíní pro
fiídící prvky podlahov˘ch nebo radiátorov˘ch systémÛ.

Funkce:
Páka servomotoru vykonává vratn˘ pohyb v úhlu 900 kolem
axiální osy hfiídele. Jednoduch˘m zpÛsobem je spojena s
pákou smû‰ovaãe. Rychlost pohybu páky odpovídá potfie-
bám vût‰iny regulaãních systémÛ. Pfii zastavení pohybu v
jakékoli poloze zabezpeãuje samosvorná konstrukce pfievo-
dÛ stálost polohy ‰oupátka smû‰ovaãe.

MontáÏ:
Mechanická montáÏ na smû‰ovaã spoãívá v upevnûní
tfimenu servomotoru na smû‰ovaã pomocí dvou ‰roubÛ

M6, které se ãásteãnû na‰roubují do svorníkÛ smû‰ovaãe a
na nû se tfimen servomotoru nasune,  po jejich dotaÏení se
do páky smû‰ovaãe osadí aretaãní ‰roub, kter˘m se spojí
obû páky a tím se servomotor a smû‰ovaã mechanicky
spojí. 
ElektromontáÏ musí provést odborník, kter˘ má pfiíslu‰né
oprávnûní k provádûní montáÏe el. zafiízení. Doporuãujeme,
aby tuto montáÏ provádûli pracovníci smluvních servisních
firem,  ktefií jsou u nás vy‰koleni pro montáÏe, servis a uvá-
dûní do provozu námi vyrábûn˘ch regulaãních systémÛ.
ElektromontáÏ spoãívá v propojení servomotoru s pfiíslu‰-
n˘m regulátorem, kter˘ bude fiídit nastavení smû‰ovaãe.
Kabel, kter˘m bude propojení provedeno se nejdfiíve zavede
do prÛchodky v krytu servomotoru a jeho jednotlivé vodiãe
se upevní do svorek, umístûn˘ch na ti‰tûném spoji servomo-
toru. Svorky jsou oznaãeny shodnû se schématem v tomto
návodu a mají stejné oznaãení i v pfiíslu‰ném regulátoru,
pokud se jedná o v˘robek firmy KOMEXTHERM. Po zapo-
jení do svorkovnice servomotoru je nutné vyzkou‰et zda se
servomotor pohybuje Ïádan˘m smûrem - to znamená, jestli
pokyn regulátoru k otvírání je v souladu s pohybem ‰oupát-
ka smû‰ovaãe. Pokud se servomotor pohybuje opaãnû, je
tfieba vzájemnû vymûnit vodiãe ve svorkách D1 a D2.
Potom se vyzkou‰í pohyb servomotoru do koncov˘ch poloh,
ve kter˘ch dojde k vypnutí mikrospínaãi.
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Schéma zapojení servomotoru MK-DN Schéma zapojení servomotoru MK-DS

Prodejny firmy KOMEXTHERM

Technické parametry Základní pfiíslu‰enství

Napájecí napûtí typu MK-DN 24 V-AC ±20% Aretaãní ‰roub 1 ks
Napájecí napûtí typu MK-DS 230 V-AC ±20% ·roub M6 x 12 2 ks
Pfiíkon 2 VA PodloÏka 6,4 2 ks
Krytí IP 40 PrÛchodka PG 9 1 ks 
Provedení pfiístroje el.pfiedmût I.tfiídy Návod k montáÏi a obsluze 1 ks
Pohyb páky 900 Záruãní list 1 ks
Doba pfiestavení v úhlu 90 150 sec Hmotnost 1 kg
Pracovní teplota -10 aÏ + 50  0C Rozmûry 126 x 115,5 x 75 mm

Obsluha a údrÏba:

Servomotor MK-DN (MK-DS) po provedení instalace a
vyzkou‰ení funkce pracuje zcela automaticky a nevyÏaduje
obsluhu. Bûhem provozu nevyÏaduje ani údrÏbu.
Doporuãujeme vÏdy pfied zahájením topné sezóny provést
kontrolu celého zafiízení.

Záruka:

Záruku poskytujeme 2 roky od data prodeje. Na ‰kody zpÛsobené
pouÏitím pro jin˘ úãel neÏ je popsáno, nesprávn˘m pfiipojením
nebo nepfiimûfien˘m zacházením se záruka nevztahuje. V˘robce
nezaruãuje správnou funkci v pfiípadû pouÏití regulátorÛ od jin˘ch
v˘robcÛ. Záruãní podmínky dle návodu a záruãního listu.
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