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Schéma zapojení motoru K270 a K272,  230V nebo 24V

GIACOMINI CZECH, s.r.o., Erbenova 15, 466 02 Jablonec n.N., tel.:483 736 060-2, fax: 483 736 070
e-mail: info@giacomini.cz, www.giacomini.cz

Motor: K270, 24V nebo 230V AC, rotace 90° za 55 s
K272, 24V nebo 230V AC, rotace 90° za 55 s

Motor je urèen pro montáž na zónové kulové kohouty GIACOMINI R276, R277, R278, R279

Technická data motorù:

Napìtí: 230 Vac 24 Vac
 ±15% 50÷60Hz ±15%50÷60Hz
Pøíkon za chodu: 6 VA 5,5 VA
Oddìlený mikrospínaè:

Max. spínací proud: 1A
Max. pracovní proud pøi použití termoelektrických hlavic: 0,5A

Krytí: IP 54
Doba chodu: 55 s

2 Pøipojovací vodiè mikrospínaèe: délka 1m,  3x1mm
2Pøipojovací vodiè motoru: délka 1m, 5x0.5mm

Max. proud pro signalizaci otevøení nebo zavøení polohy 0.5A
Max. pracovní teplota média kulového kohoutu: -5 až +90°C
Pracovní teplota okolního prostøedí: -5 až +50°C
Teplota skladování:    -20 až +65°C
Ochrana proti úrazu el. proudem:       dvojité krytí
Materiál krytù:      V0 - UL94, samoshášecí
Manuální ovládání ventilu (jen u R272): po pøetoèení èerveného knoflíku z AUT na MAN, lze ovládat 

kulový kohout otáèením ruèní páèky na horní stranì motoru
Hmotnost: 750 g

Urèeno pro: R276, R277, R278, R279
Max. diferenèní tlak:           7 bar
Max. pracovní tlak:       10 bar
Max. pracovní teplota média: 90°C
Poloha pøi montáži: horizontání nad kohoutem 

nebo vertikální

Montáž na kulový kohout se provede pouhým “zacvaknutím” mosazných èepù motoru do otvorù v pøírubì kulového kohoutu.

Elektrické zapojení musí být provedeno dle výše uvedeného schématu a napìtí v síti musí odpovídat hodnotì uvedené na štítku motoru.
Pokud nebudou propojeny vodièe signalizující otevøený a zavøený stav (bílý a èerný), musí být zaizolovány, protože v krajních polohách motoru je na 
tìchto vodièích napìtí.
Kryt motoru nesmí být demontován a otevøen z jakéhokoliv dùvodu - okamžitá ztráta záruky. Záruka se nevztahuje na vady zpùsobené neodborným 
nebo hrubým zacházením.
Zde uveøejnìné informace nezbavují uživatele pøi provádìní instalace povinnosti dodržovat pøíslušné pøedpisy. Firma Giacomini si vyhrazuje právo 
kdykoliv a bez upozornìní provést zmìny výrobku. 
Firma Giacomini neodpovídá za škody na zdraví nebo majetku zpùsobené neodborným nebo nesprávným použitím nebo zacházením.  

Pohled zespodu

Zelený - zavøeno
Šedý - otevøeno
Oranžový - vstup (com)d
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Modrý
Hnìdý
Èervený
Èerný
Bílý

Termostat
25x0,5mm

23x1mm

Délka 1m

Délka 1m

Zavøeno

Otevøeno

111 mm
Celková výška 91 mm
Výška od pøíruby KK 85 mm
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