
                               www.deltastav.sk    

 

 

 
 

EGO servopohon M30 NC,  
návod na inštaláciu  
 
 
1. Otvorte prietokomery na plný prietok 
 a zdemontujte ochranné krytky na termoregulačných ventiloch 
 

 
2. Otvorte vyklápaciu časť 
servopohonu  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
4. Zatvorte vyklápaciu    
časť servopohonu

      3. Naskrutkujte servopohon 
    na telo ventilu  

 
 

 
5. Pripojte teplotné čidlá  

  

 

  systém 
EGO H.P.W.®  
   

  5. Pripojte teplotné čidlá 
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6. Pripojte dvojbodový termostat           
 

 
 

POZOR: Montáž elektrickej inštalácie môže 
vykonávať len osoba na to spôsobilá 

 
 
 
 

Typ: EGO 230 V, NC ( bez napätia uzavretý ), M 30 x 1,5 mm  
    Nárazový prúd:   130 mA, max 200ms  
    Spotreba:   1,7W  
    Doba otvorenia / zavretia:   cca 3 min  
    Rozsah zdvihu:     ≥ 3,5 mm  
    Ochranná trieda:     IP 54 / II 
    Teplota okolia:        0°C  -  50°C 
    Pozícia montáže:      hocijaká 
 
 

 
Blikajúca Zelená Normálna prevádzka 

Blikajúca Žltá Nie je nainštalovaný 
 
Blikajúca Modrá Inicializácia 

Blikajúca Červená (2x) Teplota obvodu je  >60°C 

Blikajúca Červená Porucha  

    Všeobecné informácie:   
 

Servopohon EGO M30 slúži na automatické hydraulické a teplotné 
vyváženie vykurovacieho okruhu pri podlahovom vykurovaní 
aj chladení.  
Je napájaný napätím 230V a bez napätia je uzavretý (symbol NC).  
Integrovaný softwear, okrem bežného riadenia prevádzky, obsahuje aj 
obmedzovač proti vysokej teplote, nastavený na 60°C. 
Sklopná páka musí byť počas prevádzky zaklapnutá, otvára sa len v 
prípade inštalácie, údržby , výmeny servopohonu, alebo ak je potrebné 
otvoriť prietok vo vykurovacom okruhu. Po opätovnom nainštalovaní 
je potrebné celý proces inštalácie zopakovať.  
 
Servopohony EGO M30 je možné inštalovať na akýkoľvek rozdeľovač 
podlahového vykurovania, kde rozostupy medzi okruhmi sú aspoň 50 
mm a závity na termoregulačných ventiloch sú M30 x 1,5 mm. 
 
Teplotné snímače sú pre potrubia o priemere od DN15 do DN20 
z materiálu plast, meď, kov, alebo ich kombinácia a sú súčasťou 
dodávky. 

Poznámka: Na ovládanie servopohonu EGO M30, môžu  
byť použité akékoľvek dvojbodové termostaty.   

 
 

 
 
Výrobca:  
STRAUB KG 
Dr.-Troch-Straße 17 
99867 Gotha 
G e r m any 

 
   
  Dovozca:  
  Deltastav s.r.o. 
  P.Mudroňa 5  
  010 01 Žilina   
  Slovensko  

 
 

                Ďaľšie podrobnosti nájdete na 

                                                
www.deltastav.sk/servopohon-ego-zavit-m30-x-1-5/  

 

 

 

 

 
 

 

 Informácia 

  7. Štart  
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