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POHON MALÝCH LINEÁRNÍCH VENTILŮ ZAP/VYP 

 
 
 

KATALOGOVÝ LIST 

 
 

POUŽITÍ 
Pohony M5410C Honeywell jsou určeny pro 2-polohovou 
regulaci s malými lineárními ventily (DN15/20) řady V5822/23,  
V5832/33 a V100/V2000 TRV. 
Pohony M5410C jsou vhodné pro použití ve všech 
regulačních systémech s rychlou reakcí ZAP/VYP, včetně 
kotlů a solárních systémů, ve fan-coilových jednotkách, 
indukčních jednotkách, v malých ohřívačích a ochlazovačích, 
a také pro zónovou regulaci. Používají se v systémech s 
elektronickou regulací teploty s horkou a/nebo studenou 
vodou jako regulovaným médiem. 
Pohony M5410C jsou řízeny signálem SPST. 

VLASTNOSTI 
• Vhodný pro regulaci ZAP/VYP bez zpětné vazby 
• Krátká doba chodu 
• Elektronické vypínání v koncové poloze zajišťuje 

dlouhodobou spolehlivost a úsporu energie 
• S připojovacím kabelem 
• Jednoduché standardizované spojení ventil/pohon bez 

použití nástrojů při montáži 
• Malé rozměry umožňují použití v omezených 

prostorech 
• Vysoká odolnost vůči glykolu a jiným chemikáliím 
 

TECHNICKÉ ÚDAJE 
Vstupní napětí 
M5410C1001/ 4005 24 Vac, +20...-20%; 50 Hz 

Spotřeba 
M5410C1001/ 4005 <8 W během provozu 
 <0.5 W v koncové poloze 
Vstupní signál <10 mA 
Provozní režim ZAP/VYP 
Zdvih 2.5 mm a 6.5 mm 
Doba chodu (tlak/tah) cca. 1.8 mm/s a 0.4 mm/s 
Síla na dříku 100 N (minimální) 
Stupeň krytí IP 54 
Třída ochrany II 
Připojovací kabel 1.5 m 
Podmínky při provozu 0...60 °C 
Hmotnost 0.2 kg 
Vhodné ventily V5822/23, V5832/33 v 
 DN15/20 a V100/V2000 TRV 
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M5410L POHON MALÝCH LINEÁRNÍCH VENTILŮ ZAP/VYP 

VERZE 
Objednací číslo Napájení Zdvih Reakce na otevřeném 

kontaktu Ruční nastavení Síla na dříku 
(min.) 

M5410C1001 6.5 mm Dřík se zasouvá 

M5410C4005 
24 Vac 

2.5 mm Dřík se zasouvá 

Pomocí 
nastavovací krytky 

ventilu 
100 N 

 
 

PROVOZ 
Pohyb pohonu umožňuje šroubová hřídel, která je poháněna 
v obou směrech synchronním motorem s převodovkou. Motor 
je elektronicky vypnut, když pohon dosáhne uzavírací sílu. 
Pohon je připevněn na ventil pomocí převlečné matice, a 
tudíž nejsou potřeba žádné nástroje pro jeho upevnění. 
Pohony nevyžadují žádnou údržbu a jsou dodávány s 
připojovacími kabely. 
 

MONTÁŽ 
POZNÁMKA: Pohon může být namontován pouze ve 

vzpřímené nebo vodorovné poloze. Před montáží 
pohonu je nutné nejdříve nastavit ventil do správné 
montážní polohy. 

Před upevněním pohonu na ventil je třeba demontovat 
nastavovací krytku a ujistěte se, že je dřík pohonu v 
"zasunuté" poloze (dodáváno z  výroby). 
Pohon je nutné namontovat ručně. Nepoužívejte nástroje ani 
zvýšenou sílu, protože můžete poškodit pohon i ventil. 
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obr. 1. Rozměry (v mm) 

 
 
 
 

ELEKTRICKÉ ZAPOJENÍ MOTORU 
Elektrická instalace musí odpovídat zapojení na obr. 2. 
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obr. 2. Elektrické zapojení 

 

 UPOZORNĚNÍ 
• Nesprávné zapojení způsobí poškození motoru! 

 
CHOD POHONU 
M5410C1001 / M5410C4005 
Uzavřením kontaktu na hnědém kabelu je pohon uveden do 
"vysunuté" polohy. Po otevření kontaktu se pohon vrátí zpátky 
do "zasunuté" polohy. 
 

 
obr. 3. Chod pohonu M5410L1001/M5410L4005 
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