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MP120
Dwupozycyjny siłownik elektrotermiczny  
przeznaczony do współpracy  
z zaworami równoważąco-regulacyjnymi 
VP228E/VP229E, DN10-32

Opis produktu
MP120 to niewielki siłownik elektrotermiczny z regulacją on/
off  lub PVM do zaworów równoważąco-regulacyjnych VP228E 
i VP229E o średnicy od DN10 do DN32.

MP120 charakteryzuje się cichą, energooszczędną pracą 
i wyposażony jest w przełącznik ręczny umożliwiający 
płukanie instalacji.

Dane techniczne

Właściwości
• Montowany bez użycia narzędzi
• Praca ręczna 
•  Wodoszczelność obudowy we wszystkich położeniach 

montażu
• Kabel zasilający z wtykiem usprawniający instalację 

i serwisowanie
• Niski pobór mocy - możliwość sterowania wieloma 

zaworami z jednego regulatora
•  Modele normalnie otwarte (NO) i normalnie zamknięte (NC). 
•  Kompaktowa budowa umożliwia montaż w niewielkich 

przestrzeniach
•  Wizualny wskaźnik pokazujący położenie zaworu  

i typ działania (NO lub NC)
•  Niezawodna długotrwała eksploatacja

Numery katalogowe

Napięcie zasilania
MP120xx-24T 24 V AC/DC  ±20 %
MP120xx-230T 230 V AC +10…-15 %
Pobór mocy maks. 2 W
Czas przestawiania trzpienia dla skoku zaworu 2,5 mm
MP120xx-24T minimum 7,5 min
MP120xx-230T minimum 5,5 min
Siła nacisku trzpienia 120 N
Skok trzpienia 8 mm
Środowisko pracy
Temperatura medium maks. 120 °C
Temperatura otoczenia maks. 50 °C
Stopień ochrony obudowy IP 44
Kabel 1,5 m,  2 x 0,5 mm²
Połączenie z zaworem nakrętka M30 x 1,5

Nr katalogowy Opis* Napięcie

MP120NC-24T
Siłownik zaworu 
(normalnie zamknięty, 
trzpień wysunięty)

24 V AC/DC

MP120NO-24T
Siłownik zaworu 
(normalnie otwarty, 
trzpień wciągnięty)

MP120NC-230T
Siłownik zaworu 
(normalnie zamknięty, 
trzpień wysunięty)

230 V AC

MP120NO-230T
Siłownik zaworu 
(normalnie otwarty, 
trzpień wciągnięty)

*Bez zasilania, w połączeniu ze standardowym zaworem 2-drogowym.
„Normalnie zamknięty” = wrzeciono siłownika jest wyciągnięte po odłączeniu 
zasilania i zamyka zawór. Wrzeciono zostaje wciągnięte po zasileniu i otwiera 
zawór. 

„Normalnie otwarty” = wrzeciono siłownika jest wciągnięte po odłączeniu 
zasilania i otwiera zawór. Po włączeniu zasilania, wrzeciono siłownika zostaje 
wyciągnięte i zamyka zawór.
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Działanie
Po włączeniu zasilania, element PTC podgrzewa wosk. 
Po krótkim czasie (strefa nieczułości), siłownik otwiera się, 
wypychając trzpień.

WSKAZÓWKA: Zalecenia przy użyciu wyjść triakowych 
grzania/chłodzenia V1 do V4 sterownika Xenta 121:

•  3 siłowniki 24 V na wyjście (maks. 12 siłowników) 

Wskaźnik położenia trzpienia
Położenie siłownika/zaworu sygnalizowane jest wskaźnikiem 
położenia umieszczonym w górnej części siłownika. 

NC (normalnie zamknięty) NO (normalnie otwarty)

Montaż i instalacja
Klasa ochrony IP44 jest zapewniona dla każdego położenia 
montażu.

Uwaga:

Kabel połączeniowy nie powinien stykać się 
z rurami lub innym gorącymi powierzchniami.

Podłączenie elektryczne

Podłączenie kabla zasilającego

Termostat

Pobór mocy i czasy pracy

Numer  
katalogowy

Prąd 
począt-
kowy*

Prąd 
ciągły*

Pobór 
mocy*

Min. pełny
czas prze-
stawienia
dla skoku 
zaworu 2,5
mm

MP120xx-24T ~0,2 A < 0,1 A < 2 W  
(2 VA) 7,5 min

MP120xx-230T ~0,4 A** 0,010 A 2 W 5,5 min
*Wszystkie wartości podano dla napięcia znamionowego.  
**Średnio przez pierwsze 500 ms.


