
ELECTROVENTILE DE GAZ CU 
REARMARE MANUALĂ 

Model

Dimensiuni în mm

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

 

SPECIFICAŢII TEHNICE 
- Racorduri: filetate UNI-ISO 7/1 
- Presiune maximă intrare: 500 mbar (MSVO); 6 bar (MSVO/6b). 
- Domeniul temperaturii ambiante: -10°C până la +60°C. 
- Alimentare electrică: 230 V/50 Hz, 24 V/50 Hz, 12 Vcc (-15% +10%)  
- Grad de protecţie: IP65. 
- Bobină: clasă F conform VDE 0580. 
- Consum de putere: ≈ 11 W 
- Carburant: toate cele trei tipuri de gaz (gaz de oraş, metan, GPL); 
       gaze necorosive. 
- Materiale:  corp din alamă; piese interioare şi arc din oţel inox; 

garnituri şi inel O din cauciuc nitril-butadienă. 
 

Model

DIAGRAMA DEBITELOR / CĂDERILOR DE PRESIUNE

Metan

Gaz oraş

Aer



 

COD ELECTROVENTIL

 

GENERALITĂŢI 
Electroventilele cu rearmare manuală din seria MSVO sunt special fabricate pentru a fi folosite ca dispozitive de siguranţă pentru 
instalaţii pe gaz. 
Fiind rearmabile manual, ele sunt normal deschise şi, dacă bobina electromagnetică este pusă sub tensiune, trecerea gazului este 
întreruptă de dispozitivul de închidere. 
Tensiunea de alimentare poate fi aplicată bobinei de la un detector de scurgere de gaz, de la un termostat de siguranţă sau de la alte 
aparate. 
Dacă electroventilul este acţionat, înainte de rearmarea acestuia trebuie verificat motivul acţionării sale şi, în special, trebuie efectuată o 
verificare a eventualelor scurgeri de gaz. Pentru rearmare se verifică mai întâi dacă bobina nu se află sub tensiune şi apoi se trage în sus 
butonul de pe electroventil. 
 
INSTALAREA 
Acest electroventil poate fi instalat în orice poziţie. Pe conductele orizontale, se recomandă montarea cu capul electroventilului orientat în 
sus. Electroventilul trebuie instalat prin introducerea unor scule speciale în bucşele deschiderilor de intrare şi ieşire. La instalarea 
electroventilului, nu acţionaţi niciodată asupra capului acestuia. Asiguraţi-vă că ţevile sunt curate şi aliniate, astfel încât 
electroventilul să nu fie supus unor solicitări mecanice excesive. Nu blocaţi şi nu obstrucţionaţi ghidajul butonului deoarece, în caz 
contrar, funcţionarea electroventilului ar putea fi afectată. 
Nu depăşiţi niciodată tensiunea, presiunea, temperatura şi alte valori indicate în specificaţiile tehnice. 
Verificaţi dacă sensul de deplasare a carburantului corespunde cu săgeata marcată pe corpul electroventilului. 
 
ÎNTREŢINEREA 
Electroventilele nu necesită întreţinere. În caz de defectare, ele trebuie reparate şi testate de către producător. Observaţie: recomandăm
să se verifice periodic funcţionarea electroventilului, întrerupând alimentarea electrică pentru a vă asigura că acesta funcţionează corect.


