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Elektromotorické pohony 
pro ventily s úhlem natočení 90° 

SQK34.00
SQK84.00
 

  

 
• SQK34.00 napájecí napětí AC 230 V 
• SQK84.00 napájecí napětí AC 24 V 
• 3-polohový řídicí signál 
• Jmenovitý úhel natočení 90° 
• Jmenovitý krouticí moment 5 Nm 
• Přímá montáž pohonu na ventil bez nutnosti použití montážní sady 
• 1 pomocný kontakt pro dodatečné funkce 
• Knoflík pro ruční ovládání a indikátor polohy 
• Provozní režim «AUTO» nebo «MAN» 
• Reverzní elektrický motor 
 

Použití 

Užití v systémech vytápění, větrání a klimatizace pro ovládání 3-cestných a 4-cestných  
kohoutů typu VBF21…, VBG31…, VBI31…, VCI31… do DN 50 (viz kapitola 
«Kombinace přístrojů» na straně 2). 
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Přehled typů 

Typ Napájení Řídicí signál Doba přeběhu pro 90° při 50 Hz Krouticí 
moment 

SQK34.00 AC 230 V 

SQK84.00 AC 24 V 
3-polohový 135 s 5 Nm 

 
Typ  Popis 

ASC9.7 

 

Pomocný kontakt 

 
Pohon a příslušenství musí být objednáváno jako samostatné položky. 

Při objednávání uveďte počet kusů, název výrobku a typové označení. 

1 pohon SQK34.00, 1 pomocný kontakt ASC9.7 
 
Pohon a příslušenství jsou baleny a dodávány jako samostatné položky. 

Kombinace přístrojů  

 Kohouty Pohony SQK34.00, SQK84.00 Katalogový list 

3-cestné kohouty VBF21…, Série 02 DN 40…50 N4241 

 VBI31…, Série 02 N4232 

 VBG31…, Série 02 
DN 20…40 (¾…1½“) 

N4233 

4-cestné kohouty VCI31…, Série 02 DN 20…40 (¾…1½“) N4252 

Funkce / Konstrukce 

Tyto elektromotorické pohony nevyžadují žádnou údržbu. Jsou vybaveny reverzním 
synchronním motorem. 

Pohon je řízen z regulátoru 3-polohovým řídicím signálem a generuje rotační pohyb, 
který je čepem na hřídeli 3-cestného nebo 4-cestného kohoutu převeden na rotační 
pohyb. 

Dodávané pohony mají nastavený úhel natočení 90°. V režimu automatického provozu 
je úhel natočení omezen dvěma zabudovanými koncovými spínači. 

Smysl otáčení hřídele pohonu může být obrácen (viz kapitola «Uvedení do provozu»). 

Smysl otáčení hřídele pohonu (tovární nastavení): 
• Napětí na svorce Y1 = Otáčení proti směru pohybu hodinových ručiček (ccw) 
• Napětí na svorce Y2 = Otáčení ve směru pohybu hodinových ručiček (cw) 
• Bez napětí   = Žádná rotace; pohon zůstává v příslušné poloze 

4508Z24

1
2

 

1 Ukazatel polohy, může být ručně přestaven 
v závislosti na požadovaném směru otáčení  

2 Knoflík ručního ovládání 
Pokud je otočný přepínač pro volbu automatického 
nebo ručního provozu nastaven do polohy «MAN», 
tak kohout může být ovládán knoflíkem pohonu pro 
ruční ovládání. 

4508Z25

A
U

TO

M
A

N 3

 

3 Otočný přepínač pro volbu automatického nebo 
ručního provozu. 

 

Příslušenství 

Objednávání 

Příklad 

Dodávka 
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4 Připojovací svorkovnice 

5 Spojovací vačková hřídel 

6 Prostor pro pomocný kontakt 

 

7 Pomocný kontakt ASC9.7 
Užití pro přepínací on / off provoz. Kontakt má 
nastavitelnou mez sepnutí.. 

8 Z továrny je kontakt dodáván s třížilovým kabelem 
délky 1,5 m. 

Projektování 

Pohony musí být elektricky připojeny ve shodě s místními předpisy a s připojovacími 
diagramy. 

Pro zajištění bezpečnosti lidí a majetku musí být vždy dodržovány předpisy 
bezpečnostní normy. 

Pokud je třeba servopohonem řídit přídavné funkce, tak pohon musí být vybaven 
pomocným kontaktem. Příslušná mez sepnutí musí být vyznačena v dokumentaci 
zařízení.  

Montáž 

Typ Montážní návod  Typ Montážní návod 
SQK34.00, SQK84.00 M4508 74 319 0448 0  ASC9.7 G4508.1 4 319 5579 0

 
Kohout a pohon lze smontovat přímo na místě použití. Není třeba žádné speciální 
nářadí. 
 

90°

47
16

Z1
6

90°

 

Uvedení do provozu 

Při uvádění celé sestavy skládající se z pohonu a kohoutu do provozu vždy zkontrolujte 
elektrické zapojení a proveďte funkční test. To se týká i pomocného kontaktu ASC9.7 
pokud je v pohonu namontován. 

Pro automatický provoz musí být knoflík pro volbu provozního režimu nastaven do 
polohy «AUTO». 
 

  
«AUTO» = automatický provoz «MAN» = ruční provoz 

Elektrické připojení 

 

Přehled montážních 
návodů 

Montážní poloha 

Provozní režim 
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Ruční nastavení «ZCELA ZAVŘENO» 
= žádná dodávka tepla * 

Ruční nastavení «ZCELA OTEVŘENO» 
= maximální dodávka tepla * 

* Při obráceném hydraulickém zapojení musí být odnímatelná stupnice pro indikaci 
polohy otočena. 

 
Pohony jsou pro otvírání z výroby nastaveny proti směru pohybu hodinových ručiček 
(ccw). Směr otáčení hřídele pohonu nebo kohoutu je určen 
• Přívodem průtoku od kotle (zleva nebo zprava) 
• Montážní polohou kohoutu (hydraulického zapojení) 
 

 

N
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Řídicí signál je zapojen na svorku Y1 
= směr otáčení proti smyslu pohybu 
hodinových  ručiček (ccw) 

Řídicí signál je zapojen na svorku Y2 
= směr otáčení ve smyslu pohybu 
hodinových ručiček (cw) 

 
Připojovací vodiče ke svorkám Y1 a Y2 musí být vzájemně zaměněny pokud má být 
směr otáčení hřídele pohonu obrácen. Pokud je pohon vybaven pomocným kontaktem, 
tak musí být na tuto skutečnost při provádění elektrického zapojování brán zřetel. 
 
Úhel otáčení 90° je nastaven ve výrobě a nemůže být změněn. 
 
 
Každý pohon musí být ovládán přiřazeným emulátorem.. 

Údržba 

Pohon nevyžaduje žádnou údržbu. 

Před provedením servisní činnosti na kohoutu nebo pohonu: 
• Vypněte čerpadlo a odpojte napájecí napětí 
• Uzavřete hlavní uzavírací ventily 
• Odtlakujte potrubní systém a nechte ho vychladnout 
Pokud je to nutné, odpojte kabely elektrického připojení ze svorkovnice. 

Opětné uvedení kohoutu do provozu proveďte s připojeným ručním ovládáním nebo se 
správně namontovaným elektrickým pohonem.  
 

Likvidace 

 

Pohon obsahuje elektrické a elektronické součásti a nesmí s ním být nakládáno jako 
s domovním odpadem.  
Místní předpisy mohou vyžadovat speciální zacházení s určitými komponenty nebo 
musí být brán zřetel na ekologii. 
Místní předpisy musí být dodržovány.  

Indikace polohy 

Směr otáčení 

Změna smyslu otáčení 

Nastavení úhlu otáčení 

Řízení 

 Upozornění 
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Záruka 

Uvedené technické údaje jsou platné pouze při použití kohoutů a pohonů Siemens jak je 
specifikováno v kapitole «Kombinace přístrojů» na straně 2 tohoto katalogového listu. 
Při použití armatur jiných výrobců než těch, které jsou uvedeny na straně 2, je záruka 
neplatná.  

Technické údaje 

   SQK34.00  SQK84.00 
Napájení Napájecí napětí AC 230 V, ± 15 % AC 24 V, ± 20 % 

 Frekvence 50 / 60 Hz 

 Příkon 1) 3 VA 2 VA 

Řízení Řídicí signál 3-polohový 

 Paralelní provoz paralelní provoz několika pohonů není možný 

Provozní údaje Doba přestavení pro 90° 135 s 

 Úhel natočení 90° ± 3° (tovární nastavení) 

 Krouticí moment 1) Záběr. moment 
 Jmen. moment 

10 Nm 
5 Nm 

Normy a standardy CE-shoda 
Směrnice EMC 

 
2004/108/EC 

 Odolnost EN 61000-6-2 průmyslový 2) 
 Emise EN 61000-6-3 obytný 
 Směrnice pro nízké napětí 2006/95/EC 
 Elektrická bezpečnost EN 60730-1 

 Produktové standardy pro 
automatické elektrické řízení 

EN 60730-2-14 

 Třída ochrany EN 60730 Třída II Třída III 

 Stupeň krytí pouzdra 
Vertikální až horizontální 

 
IP42 podle EN 60529 

 Kompatibilita k životnímu prostředí ISO 14001 Životní prostředí) 
ISO 9001 (Jakost) 
SN 36350 (Produkty kompatibilní k životnímu prostředí) 
RL 2002/95/EG (RoHS) 

Rozměry / Hmotnost Rozměry viz kapitola «Rozměry» 

 Kabelové průchodky 1 x ∅ 20,5 mm (pro M20) 

 Hmotnost 0,5 kg 

Materiály Pouzdro, konzola plast 

 Víko plast 
1) Tyto hodnoty platí při jmenovitém napětí, při teplotě okolí 20 °C a při uvedené jmenovité době přeběhu 
2) Transformátor 160 VA (např. Siemens 4AM 3842-4TN00-0EA0) pro pohony AC 24 V 

 
 

Příslušenství pro SQK34.00, SQK84.00  

Pomocný kontakt ASC9.7 Zatížitelnost AC 250 V, 10 A odpor., 3 A indukt.  

 
 

Podmínky okolního prostředí Provoz 
EN 60721-3-3 

Doprava 
EN 60721-3-2 

Skladování 
EN 60721-3-1 

 Podmínky prostředí Třída 3K5 Třída 2K3 Třída 1K3 

 Teplota –15...+50 °C –30...+65 °C –30...+65 °C 
 Vlhkost 5...95 % r. v. < 95 % r. v. 0...95 % r. v. 
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Vnitřní schémata zapojení 

SQK34.00 Y1 Y2 3

N 4 5

c1M

45
08

G
01Cm1 Cm2

 
  
SQK84.00 Y1 Y2 3

G 4 5

c1M

45
08

G
02Cm1 Cm2

 

Cm1 Koncový spínač 
Cm2 Koncový spínač 
c1 1 pomocný kontakt ASC9.7 
N Nulový vodič 
G Systémový potenciál 
Y1 Řídicím signál proti směru pohybu hodinových  
                     ručiček (ccw) 
Y2 Řídicí signál ve směru pohybu hodinových    
                     ručiček (cw) 

Rozměry 

Rozměry v mm 
 

 
 
 
= Montážní výška kohoutu od osy potrubí  
+ Montážní výška pohonu 
+ Minimální vzdálenost od stropu nebo zdi pro montáž, připojení, provoz, údržbu atd. 

 > 100 mm 
       > 200 mm 

Celková výška ventilu a 
pohonu 

 2008 Siemens s.r.o. Změny vyhrazeny


