ELEKTROZAWORY GEVA 75: 24V AC, 9V DC ¾” I1”
Instrukcja obsługi
PRZEZNACZENIE
Elektrozawór GEVA 75 przeznaczony jest do sterowania przepływem czystej, chłodnej
wody przy nawadnianiu ro lin ogrodniczych i rolniczych. Wystpuje w dwóch wersjach
przyłczy (3/4” i 1”) oraz dwóch
 wersjach zasilania (24V AC lub 9V DC). GEVA 75
zapewnia wysok skuteczno działania oraz relatywnie niskie opory przepływu. Zarówno
udana konstrukcja urzdzenia, materiał jak i zastosowana technologia wykonania czyni
elektrozawór bardzo trwałym i prostym w obsłudze. Do sterowania elektrozaworami
polecamy sterowniki elektroniczne ELGO-Ait o odpowiednim profilu (24V lub 9V) zgodnym
z napiciem pracy danych elektrozaworów. Dostpne s sterowniki dla 4, 6 lub 8 sekcji
(elektrozaworów) w zaleno ci od napicia sterujcego i wymaganej ilo ci sekcji.
OBSZARY ZASTOSOWA:
Nawodnienia ogrodnicze i rolnicze, zaawansowane komputerowe sterowanie nawadnianiem, systemy filtracyjne
wody w produkcji rolniczej, systemy nawoenia płynnego ro lin.
UWAGA: Elektrozawór nie jest przeznaczony do zastosowania przy transporcie i dystrybucji wody pitnej
ani w instalacjach budowlanych. Niezbdne jest uycie filtra zabezpieczajcego (powyej 75mesh) na
przewodzie doprowadzajcym, gdy piasek i inne zanieczyszczenia moe spowodowa trwałe zniszczenie
membrany zaworu!
SPECYFIKACJA TECHNICZNA:
Typ elektrozaworu
rednica wej cia/wyj cia
Zalecany/maksymalny
przepływ
Przył cze wej ciowewyj ciowe
Zakres ci nienia wody
Zakres temperatur wody
Elektromagnes (solenoid)
Tolerancja napi cia
Szczegóły działania

Zasilanie
Moc elektromagnesu
Opór (om)
Materiał zaworu
Materiał membrany
Materiał korpusu
Wymiary (wys. x dług. x
szer.) mm
Waga
Kable przył czeniowe

SV1-9
SV1-24
(G75-S-501x2)
(G75-S-501x1)
¾” (zalecany przewód PE OD=min.20mm)
Max 4000l/h / 6500l/h

SV2-9
SV2-24
(G75-S-601x2)
(G75-S-601x1)
1” (zalecany przewód PE OD=min.25mm)
Max 5000l/h / 9000l/h

gwint wewn trzny ( e ski) europejski BSPT (British Standard Pipe Taper)

Elektromagnes lub mikrosilnik
9-12V DC bistabilny
Czas impulsu wł/wył 25-50ms

Bateria alkaliczna 9V

105 x 110 x 81

0,3-10 bar
3-50 stC
24V AC 50Hz
Elektromagnes lub mikrosilnik
monostabilny
9-12V DC bistabilny
+10% -20%
Nat  enie wł. 0.3A,
Czas impulsu wł/wył 25-50ms
nat  enie
podtrzymania 0,19A
Transformator 24V~
Bateria alkaliczna 9V
Max. 1,7-3W (w zale no ci od wersji)
Około 4,2
BUNA-N (kopolimer NBR)
PVC
Poliamid (Nylon) lub PVC
112 x 110 x 81
Około 230g
około 35cm długo ci
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24V AC 50Hz
monostabilny
Nat  enie wł.0.3A,
nat  enie
podtrzymania 0,19A
Transformator 24V~

BUDOWA I ZASADA DZIAŁANIA

Elektrozawór GEVA składa si z dwóch funkcjonalnych cz ci:
1. elektromagnesu (solenoidu) wyposa
rdze
 onego w ruchomy

2. korpusu zaworu z przyłczami wej ciowym i wyj ciowym oraz mechanizmem regulujcym przepływ.
Rdze
  elektromagnesu steruje prac zaworu na zasadzie otwierania i zamykania przypływu wody mi dzy
wej ciem wody a komor zaworu. Na skutek przyło
 onego napi cia elektromagnes
 uruchamia przepływ wody w
niewielkim kanale, co powoduje spadek rónicy ci nie mi dzy doln i górn cz ci membrany a tym samym
otwarcie membrany pod wpływem działania siły statycznej spr yny rozpierajcej.
• W przypadku zastosowania do sterowania zaworem elektromagnesu 24V, otwarcie nast puje po
przyłoeniu napi cia zmiennego 24V pochodzcego z zewn trznego transformatora lub sterownika
i trwa

do czasu jego wyłczenia. UWAGA! Elektrozawór w wersji 24V jest zawsze zamkni ty je li solenoid nie
jest pod napi ciem!
• Elektrozawory sterowane napi ciem 9V posiadaj elektromagnes bistabilny (dwupozycyjny) lub
wyposaone s w miniaturowy silnik sterujcy przekładni zakoczon trzpieniem zaworu. Krótkotrwałe
przyłoenie napi cia stałego 9V (na czas około 25-50ms) powoduje zmian połoenia rdzenia lub trzpienia
zaworu a tym samym otwarcie lub zamkni cie elektrozaworu. Zmiana stanu zaworu nast puje po

ponownym przyłoeniu napi cia o odwrotnej polaryzacji (+/-). Dla otwarcia elektrozaworu naley przyłoy
biegun ujemny (-) do kabla czarnego a biegun dodatni (+) do kabla zielonego/czerwonego. UWAGA!
Elektrozawory 9V pozostaj otwarte/zamkni te mimo, e napi cie nie jest przyłoone. Z tego powodu
przed pierwszym podłczeniem naley elektrozawór zamkn
  przez
 przyłoenie do elektromagnesu
napi cia stałego 9V o danej polaryzacji. Prosz zauway , e je li elektrozawór 9V jest otwarty, nie jest
moliwe jego zamkni cie w sposób
 manualny (nawet, je li jest wyposaony w dwigni otwarcia/pracy
automatycznej), a jedyn moliwo ci jest przyłoenie napi cia do przewodów. UWAGA! Elektromagnesy
9V mog pracowa wyłcznie w połoeniu pionowym z kablami skierowanymi ku górze (nie dotyczy wersji
z mikrosilnikiem)!



Elektrozawór moe wyst powa
w jednym z czterech typów budowy (rónica dotyczy sposobu sterowania):

• typ 1- bez moliwo ci sterowania manualnego
• typ 2- z centralnie osadzonym elektromagnesem i r cznym otwarciem-prac automatyczn (A).
Szczególnie przydatny przy pracy z elektromagnesami 9V.
• typ 3 (najcz ciej oferowany)- z r czn dwigni otwarcia-pracy automatycznej (A)
• typ 4- z r czn dwigni otwarcia-pracy automatycznej (A) oraz regulacj przepływu wody (R)

MONTA

Rysunki przedstawiaj monta elektrozaworów
w studzience okrgłej (widok
  z boku) i prostoktnej (widok od góry).
Sterownik naley umie ci w suchym miejscu, nie naraonym na zalanie np. w plastikowej skrzynce zaworów
(Mini, Maxi, Standard lub Jumbo) lub pod okapem, tarasem, schodami. Producent
nie autoryzuje montau 

urzdzenia w budynkach mieszkalnych, piwnicach itp! Sterownik nie moe by równie zakopywany bezpo rednio
w ziemi!

2

Elektrozawór nale y zamontowa do ródła wody w taki sposób, aby przepływ wody odbywał si zgodnie z
kierunkiem oznaczonym strzałk na obudowie zaworu! Odwrotne przyłczenie elektrozaworu uniemo liwi jego
prac!
Elektrozawór powinien by zamontowany poziomo, z elektromagnesem zwróconym ku górze.
UWAGA! Model zasilany prdem stałym z elektromagnesem bistabilnym 9-12V DC (SV1-9, SV2-9) mo e
pracowa wyłcznie (!) w pozycji horyzontalnej! Inna pozycja pracy nie jest dopuszczalna i uniemo liwia działanie
urzdzenia!
Przed monta em elektrozaworu zalecamy ostro ne wykrcenie elektromagnesu i upewnienie si, czy uszczelka
piercieniowa elektromagnesu (oring) jest dobrze osadzona, nie ma pkni i zniekształce a rdze wło ony jest w
prawidłow stron- gumowa cz zaworka lub trzpie zamykajcy musz by skierowane w stron zaworu.
Zanim włczymy przepływ wody zalecamy ustawi dwigni trybu manualnego w pozycji: AUTO (dwignia w
pozycji pionowej dla typu 3 lub 4).
POŁCZENIE ELEKTRYCZNE
Elektrozawór nale y połczy przewodami elektrycznymi z odpowiednim sterownikiem (9V lub 24V) zale nie od
zastosowanego elektromagnesu. Przewód wspólny (common) łczymy z jednym z przewodów wychodzcych z
elektrozaworów i doprowadzamy do zacisku ‘C’ sterownika. Drugi przewód z ka dego elektromagnesu
doprowadzamy do kolejnego zacisku sterownika (stacja 1,2 itd.) Przy obliczaniu iloci niezbdnych przewodów
posługujemy si wzorem: ilo przewodów = ilo elektrozaworów+1, np. dla 4 elektrozaworów potrzebujemy 5
przewodów. Zalecamy u ycie przewodów miedzianych w postaci skrtki (nie litych). W przypadku niewielkiej,
kilkumetrowej odległoci mo emy u y kabla komputerowego typu skrtka (CAT5 o omiu przewodach).
Zalecamy aby przewody połczeniowe zostały umieszczone w rurach osłonowych np. ‘peszel’.
Zalecany minimalny przekrój yły przewodu zaley od jego długo ci i wynosi:
Maksymalna długo kabla zasilajcego [m]
Zalecany przekrój [mm2]
30
0.5
45
0.75
200
1.00
300
1.5
Prosz zwróci na prawidłowe połczenie przewodów i ich zabezpieczenie połcze elektrycznych przed korozj.
Zalecamy, aby przed zamocowaniem przewodów do sterownika sprawdzi czy nie wystpuje zwarcie w
przewodach (za pomoc omomierza).
ELEKTROMAGNES (SOLENOID)
Elektrozawór GEVA mo e by wyposa ony fabrycznie w elektromagnes ACT-24
monostabilny 24V (prd zmienny) lub ACT-9 bistabilny 9V (prd stały).
Elektrozawory w wersji 9V mog zamiast elektromagnesu posiada mikrosilnik.
Oba elektromagnesy s wymienne, wystpuj jako czci serwisowe i w razie
uszkodzenia mo liwe jest ich zamówienie. Prosz zwróci uwag, i
elektromagnes bistabilny (9V) posiada oba przewody innego koloru aby mo liwe było podłczenie do ródła prdu
zgodnie z wymagan polaryzacj. W elektromagnesie monostabilnym oba przewody
s tego samego koloru, gdy nie jest wymagane zachowania polaryzacji przy
podłczeniu.
Elektromagnesy 9V (solenoid lub mikrosilnik) zu ywaj stosunkowo du  ilo
energii. Z tego wzgldu do ich zasilania nale y stosowa wyłcznie nowe baterie
alkaliczne, zmieniane ka dorazowo na progu nowego sezonu wiosennego! Czas
pracy baterii uzale niony jest od iloci cyklów otwarcie zamknicie i mo e waha si
od dwóch miesicy do jednego roku.
SKRZYNKI ZAWOROWE
Standardowo elektrozawory umieszcza si w plastikowych skrzynkach zaworowych ze zdejmowan pokryw:
Typ skrzynki
Wymiary
Max. Ilo
elektrozaworów

Mini
Okr gła, 16cmx23cm
1

Maxi (nie oferowana)
Okr gła, 25cmx25cm
1

Standard
Prostok tna 41x30x50cm
4

Jumbo (nie oferowana)
Prostok tna 52x30x64cm
6

Skrzynki zaworowe nie posiadaj dna, a jedynie zdejmowan pokryw w kolorze zielonym. Najpierw prosz
przyłczy elektrozawory do przewodów połczeniowych za pomoc przyłczy z półrubunkami (trójniki i jedno
kolanko swivel). Ten sposób połczenia ułatwia właciwe ustawienie zaworu i umo liwia jego łatwy demonta np.
na zim. Do uszczelnienia połcze gwintowanych nie wyposa onych w uszczelki prosz u y tamy teflonowej.
Po zmontowaniu całoci prosz dopasowa skrzynk zaworów, a nastpnie wyci w jej bokach za pomoc piłki
do metalu lub wyrzynarki odpowiednie wycicia, w które wejd przewody hydrauliczne. Z dna puszki nale y wybra
ziemi i na jej miejsce wsypa wir (około 10cm).
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UWAGA! Prosz bardzo delikatnie obchodzi  si z elektromagnesami elektrozaworów, gdy łatwo
mo ne je uszkodzi  przy nieostro nym monta u! Najlepiej wymontowa  je przed osadzaniem skrzynki i
zamontowa  dopiero po tej operacji.
Pod zaworami naley umieci kilkucentymetrow warstw wiru w celu odprowadzania zbierajcej si wody i
zabezpieczenia przed przerastaniem korzeni.
Prosz nie umieszcza sterownika elektronicznego bezporednio w skrzynce zaworowej ze wzgldu na ryzyko
zawilgocenia jego czci elektronicznej. Sterowniki zalecamy instalowa w budynku i łczy kablami z
elektrozaworami znajdujcymi si w skrzynkach na terenie ogrodu.
OBSŁUGA
Jeli elektrozawór wyposaony jest w sterowanie manualne (typ 2,3,4) moemy rcznie włczy przepływ wody:
• dla typu 3 lub 4 przekrcamy dwigni rcznego otwierania w pozycj poziom.
• Dla typu 2 obracamy uchwyt pokrtła z pozycji ‘AUTO’ w kierunku
pozycji ‘ON’
Jeli elektrozawór wyposaony jest w rub regulacji wydatku (typ 4) wtedy
moliwe jest zmniejszenie iloci przepływajcej wody przez dokrcenie
ruby. Standardowo ruba powinna by wkrcona a po otwarciu zaworu
stopniowo wykrcana a do osignicia wymaganego przepływu.
KONSERWACJA I ZABEZPIECZENIE PRZED MROZEM.
Elektrozawór zaprojektowano do stosowania na zewntrz pomieszcze wyłcznie przy dodatnich temperaturach
otoczenia. Mimo to, zaleca si zawsze umieszczenie sterownika w bezpiecznym, suchym miejscu.

UWAGA! PRZED NASTANIEM MROZÓW NALE Y BEZWZGL DNIE WYMONTOWA
ZAWÓR STERUJ CY I
PRZECHOWYWA GO W MIEJSCU ZABEZPIECZONYM PRZED MROZEM LUB PRZEDMUCHA URZ DZENIE
STRUMIENIEM SPR ONEGO POWIETRZA O CI NIENIU 2-4BAR PO UPRZEDNIM OTWARCIU ELEKTRZAWORU!
POZOSTAWIENIE STEROWNIKA W TEMPERATURZE UJEMNEJ SPOWODUJE JEGO USZKODZENIE! NIE
MONTOWA STEROWNIKA ELEKTRONICZNEGO W STUDZIENCE ZAWOROWEJ, POD ZIEMI ZE WZGL DU NA
RYZYKO ZALANIA CZ  CI ELEKTRONICZNEJ PRZEZ ZBIERAJ C SI WOD !

USUWANIE USTEREK
Jeli elektrozawór nie działa poprawnie naley upewni si czy:
• do sterownia uywa si ródła prdu o odpowiednim napiciu. W przypadku elektromagnesu 9V jest to
fabrycznie nowa bateria alkaliczna. Nie stosowa innego typu baterii!
• prawidłowo podłczono przepływ wody- zgodnie z kierunkiem strzałki na obudowie
• prawidłowo – zgodnie z biegunami podłczono przewody elektryczne w wersji 9V
• elektrozawór pracuje w pozycji poziomej z elektromagnesem skierowanym ku górze (wersje 9V)
• nie ma przerwy w obwodzie zasilajcym. Prosz sprawdzi styki i cigło przewodów.
• po długim okresie nie uywania (np. po zimie) i w niskich temperaturach membrana zaworu moe czasowo
si odkształci. Do poprawnej pracy naley kilkukrotnie rczne otworzy i zamkn elektrozawór.
• jeli zawór przepuszcza wod zalecamy odłczenie zaworu od instalacji i odkrcenie rub mocujcych
pokryw i oczyszczenie komory oraz membrany.
UWAGA! Elektrozawór nie mo e pracowa  przy wodzie zanieczyszczonej. Instalowa  wył cznie w
instalacjach wyposa onych w filtr wej ciowy.
Praca przy wodzie zapiaszczonej powoduje trwałe odkształcenie membrany zaworu a tym samym
nieodwracalne uszkodzenie i nieszczelno zaworu. Powy sza usterka nie podlega procedurze
reklamacyjnej.
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