
ELECTROVENTILE DE GAZ CU 
REARMARE MANUALĂ 

Model

DIMENSIUNI DE GABARIT

Dimensiuni în mm

În conformitate cu Directiva 97/23/CE 
(pentru modelele de 6 bar) 

Model 

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
- Racorduri: filetate UNI-ISO 7/1; cu flanşe ISO 7005/2. 
- Presiune maximă de intrare: 0,5 bar (MSV); 6 bar (MSV/6b). 
- Domeniul temperaturii ambiante: -10°C până la +60°C. 
- Alimentare electrică: 230 V/ 50 Hz, 24 V/ 50 Hz şi 12 Vcc; 
        24 Vcc numai pentru modelele cu flanşă. 
- Toleranţă tensiune de alimentare: -5% până la +10%. 
- Grad de protecţie: IP65. 
- Bobină: clasă F conform VDE 0580. 
- Consum de putere: racord filetat 11 W; 
 racord cu flanşă (DN65÷100) 28 W; 
 racord cu flanşă (DN125÷150) 45 W. 
- Carburant: toate cele trei tipuri de gaz (gaz de oraş, metan, GPL); 
       gaze necorosive. 
- Materiale:  corp şi capac electroventil din aluminiu; arc din oţel 

inox; piston de comandă din oţel; garnitură şi inel O din 
cauciuc NBR; alte piese sunt realizate din alamă, 
aluminiu şi oţel zincat. 

 

GENERALITĂŢI 
Electroventilele MSV şi MSV/6b sunt de tipul normal deschis. Ele 
sunt menţinute în stare deschisă de un sistem ce asigură rearmarea
lor automată. Dacă bobina electroventilului este alimentată,
dispozitivul de închidere este dezactivat şi gazul circulă prin
electroventil. 
Impulsul electric către bobină poate fi trimis de la un detector de
scurgeri de gaz, de la un termostat de siguranţă sau de la alte
aparate. 



  

REARMAREA ELECTROVENTILULUI 
Rearmarea acestor electroventile se face exclusiv manual pentru a
permite identificarea cauzelor situaţiei de urgenţă şi pentru a
remedia aceste cauze.  
Pentru a face mai uşoară rearmarea, toate electroventilele din
seria  MSV/6b şi toate modelele cu flanşe din seria MSV sunt 
echipate cu un ventil dublu pentru a evita instalarea unor sisteme
de bypass între segmentele de conducte din amonte şi din aval. 
Pentru a rearma electroventilele cu ventil dublu, trebuie să urmaţi
instrucţiunile din fişa inclusă în ambalaj; pentru modelele cu racord 
filetat din seria MSV, echipate cu un singur ventil, este suficient să 
trageţi butonul din aluminiu montat pe capul electroventilului. 
 
INSTALAREA 
Acest electroventil poate fi instalat în orice poziţie. Pe conductele
orizontale, se recomandă montarea cu capul electroventilului
orientat în sus. În timpul operaţiei de instalare, respectaţi
următoarele instrucţiuni: 
1. nu instalaţi niciodată electroventilul acţionând asupra capului; 
2. asiguraţi-vă că ţevile sunt aliniate şi că nu există obstacole sau

impurităţi în interiorul acestora; 
3. respectaţi sensul de deplasare a fluidului indicat de săgeata

marcată pe corpul electroventilului; 
4. verificaţi respectarea tuturor parametrilor, cum ar fi presiunea,

tensiunea, temperatura şi altele; 
5. instalaţi electroventilul astfel încât să nu atingă pereţii

învecinaţi; 
6. nu blocaţi şi nu obstrucţionaţi ghidajul butonului deoarece, în

caz contrar, funcţionarea electroventilului ar putea fi afectată; 
7. montaţi în amonte de electroventil un filtru de gaz adecvat; 
8. dacă electroventilul este instalat în exterior, ca de obicei, se

sugerează ca acesta să fie protejat contra intemperiilor; 
9. legăturile electrice la bobină trebuie realizate de personal

calificat şi în conformitate cu reglementările în vigoare. 
 
ÎNTREŢINEREA 
Electroventilele nu necesită întreţinere; în caz de defectare, ele
trebuie examinate şi testate de către producător. 
Se recomandă să se verifice periodic funcţionarea corectă a
sistemului (detector de scurgeri de gaze şi electroventile). 
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