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Actuators to automatically control mixing valves

V6054 to seria si³owników zaworów mieszaj¹cych. W 
zale¿noœci od modelu napêd mo¿e byæ obs³ugiwany 
przezsterownik z wyjœciem 3-punktowym SPDT lub 2 
proporcjonalnego (0) - 10 V (wersja na zamówienie). 
Si³owniki s¹ wyposa¿one w wy³¹czniki krañcowe. K¹t 
obrotu jest elektrycznie ograniczony do 90 °. 
Dodatkowa regulacja i prze³¹cznik pomocniczy mo¿na 
zamówiæ jako wyposa¿enie dodatkowe.
Napêd mo¿e byæ zamontowany w dowolnym miejscu z 
wyj¹tkiem monta¿u pod zaworem. Si³ownik jest 
montowany bezpoœrednio na osi zaworu specjaln¹ 
œrub¹. Œruba przeciwobrotowe utrzymuje si³ownik we 
w³aœciwej pozycji. Gdy trzeba, si³ownik mo¿e byæ 
przystosowany do trybu rêcznego, obracaj¹c przycisk 
na pokrywie obudowy o k¹t 90 ° w prawo, aby 
wy³¹czyæ biegi. Napêd mo¿e byæ umieszczone w 
dowolnym miejscu poprzez przekrêcenie klamki z 
przodu.              Pozycja jest widoczna na odwracalnej skali.Oferowane si³owniki (napêdy) pasuj¹ do 
wiêkszoœci zaworów mieszaj¹cych. Zestawy monta¿owe dla zaworów mieszaj¹cych innych marek s¹ 
w dodatkowej opcji - zobacz szczegó³y poni¿ej.

V6054 is a series of valve actuators. Depending on model the actuator can be operated by a 
controller with a 3-point SPDT output or a proportional 2 (0) - 10 V output. The actuator is fitted with 
limit switches. The angle of rotation is electrically limited to 90°. An additional auxiliary adjustable 
switch can be ordered as an accessory.
The actuator can be mounted in any position except below the valve. The actuator is mounted directly 
onto the valve spindle with a screw. An anti-rotation bolt keeps the actuator in position. When needed, 
the actuator can be put into manual mode by turning the button on the housing cover 90° clockwise to 
disengage the gears. The actuator can now be put in any position by turning the handle on the front. 
The position is indicated on the reversible scale.
There are currently two designs of V6054. However, the function is the same. V6054 fits most mixing 
valves. Mounting kits for mixing valves of other brands are availabale - see separate page. 
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3-point control

DANE TECHNICZNE
Technical Data

ZASILANIE / Power supply*                              230 VAC 50/60 Hz, 24 VAC 50/60 Hz, 24 VDC/AC 50/60 Hz
Dimensioning*  1,5 - 3,5 VA
POBÓR MOCY / Power consumption*             1,5 - 3,5 W
TEMP. OTOCZENIA / Ambient temperature      Min. 0°C / Max. +50°C
MOMENT OBROTOWY / Torque*                     5 / 10 Nm
K¥T OBROTU / Angle of rotation                      90°, WY£ACZNIKI KRAÑCOWE / electrically limited
KIERUNEK DZIA£ANIA / Direction of operation  WYBRANY / Selectable
CZAS OTWARCIA / Running time*                   35 / 70 / 140 / 280 s
STEROWANIE RÊCZNE / Manual override      PO PRZE£¥CZENIU / Disengagement of gears
WSKA�NIK PO£O¯ENIA / Position indication  SKALA DWUSTRONNA / Reversible scale
RODZAJ PRZY£¥CZA / Connection*               PRZEWÓD / Cable 1.5 m, 3 x 0.75 mm2
STOPIEÑ OCHRONY / Protection type            IP 40
KLASA OCHRONY / Protection class*              II (PODWÓJNA IZOLACJA / Double Insulated)
                                                                           III (SELV)
ŒWIADECTWO HOMOLOGACJI / Type approval certificate    CE (PATRZ DEKLARACJA ZGODN. / see Declaration of 
Conformity)

3 and 4-way mixing valves3 i 4 - DROGOWE ZAWORY MIESZAJ¥CE /STEROWNIKI / Controllers

OFERUJEMY TAK¯E / We also offer:

INSTALOWANIE / Installing


