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Elektrozawór ogrzewania i klimatyzacji na napiêcie sieciowe 

LCN-AVN

Opis:

LCN-AVN to elektrotermiczny napêd nastawnika dla zaworów 
w grzejnikach c.o. Mo¿na go pod³¹czyæ za pomoc¹ adaptera 
do zaworów ró¿nych producentów. 

Napêd nastawnika przewidziany jest do pracy z modu³ami 
LCN wyprodukowanymi pocz¹wszy od kwietnia 2008 r. 

Wszystkie napêdy LCN s¹ w stanie beznapiêciowym 
zamkniête. 

Opis funkcjonowania:

Uk³ad mechaniczny nastawnika pracuje z podgrzewanym 
przez uk³ad PTC elementem z materia³u rozszerzalnego i 
sprê¿yn¹ dociskow¹. Element z materia³u rozszerzalnego 
ulega nagrzaniu po przy³o¿eniu napiêcia roboczego, w 
wyniku czego porusza siê wbudowany popychacz. Si³a 
powstaj¹ca w wyniku tego ruchu przenoszona jest na 
popychacz zaworu i powoduje otwarcie lub zamkniêcie 
zaworu. LCN-AVN posiada oznaczenie na popychaczu, 
które wskazuje k¹t otwarcia. 

LCN-AVN jest fabrycznie dostarczany w pozycji first-open, 
co oznacza, ¿e w stanie beznapiêciowym jest otwarty. 
Umo¿liwia to ogrzewanie podczas prac wykoñczeniowych, 
nawet w sytuacji, gdy okablowanie elektryczne uk³adu 
steruj¹cego pojedyncze pomieszczenie nie jest jeszcze 
gotowe. Po w³¹czeniu napiêcia roboczego (przez okres 
d³u¿szy ni¿ 6 minut) funkcja first-open zostanie 
automatycznie odblokowana i napêd jest w pe³ni gotowy do 
pracy (w stanie beznapiêciowym jest zamkniêty).

Napêd nastawnika ³¹czy siê z adapterem zaworu na 
zapadkê. Napêd mo¿na zdj¹æ naciskaj¹c na ozdobn¹ 
os³onê z pleksy. Os³onê ozdobn¹ mo¿na ³atwo zdj¹æ, w 
wyniku czego napêd nastawnika zostanie zabezpieczony 
przed odblokowaniem. 

Hardware:

Wstêpnie zamontowany napêd nastawnika z przewodem 
przy³¹czeniowym (2x 0,75mm2 z koñcówk¹ kablow¹, o 
d³ugoœci 1m)

Adapter uniwersalny VA 80

Opcjonalnie:
Adapter zaworu VA 78 (Danfoss RA, œrednica wewnêtrzna 
23 mm)
Adapter zaworu VA 16H (Herz, 28mm x 1,5)

Naklejka ze znacznikiem

Zastosowanie:

Regulacja ci¹g³a pojedynczych grzejników co. za pomoc¹ 
zewnêtrznego czujnika temperatury

Wskazówki:

Napêd nastawnika przewidziany jest do pracy z modu³ami 
LCN wyprodukowanymi pocz¹wszy od kwietnia 2008 r. Ze 
starszymi modu³ami mo¿e pracowaæ jako prze³¹cznik 
zaworów. 
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Local Control Network

LCN-AVN

Dane techniczne:

LCN-AVN
  

Zasada dzia³ania:

Napiêcie pracy:

Si³a nacisku:

klasa/stopieñ ochrony:

Temperatura pracy:

Pobór:

Kabel przy³¹czeniowy:

elektrotermiczna (fabrycznie 
otwarty, po uruchomieniu w 
stanie beznapiêciowym 
zamkniêty)

230V AC ±15%, 50-60Hz

100N +/-5%

II / IP54
o o

0 C do +60 C

1,8W
2

linka 2 x 0,75mm  z koñcówk¹ 
kablow¹, d³ugoœæ: 1m
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LCN-UPP
ISSENDORFF  KG

±    230V 15%
50Hz, Pv<0,5VA

Schwarz / black

Blau / blue

Weiß / white

Violett / violet

Braun / brown      
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Daten

Ausgang 1

Ausgang 2  

Freie Leitungen sind zu isolieren
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Schemat po³¹czeñ
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