
Automatyczne elektrozawory 
odcinające do instalacji  
przeciwpożarowych  
- zawory pierwszeństwa

Nota aplikacyjna

Zalety stosowania zaworów elektromagnetycznych:
• Pomiar spadku ciśnienia za pomocą presostatu bezpośrednio 

w instalacji hydrantowej a nie w punkcie montażu zaworu 
na instalacji socjalno-bytowej, co zapewnia poprawność 
zadziałania

•  Możliwość sterowania pracą zaworu bezpośrednio z systemu 
sygnalizacji alarmu pożaru SAP

• Kontrolowane odblokowanie wody bytowej przy  
  zastosowaniu presostatu z funkcją “minimum reset”
• Układ ręcznego otwierania, który umożliwia ręczne  
  otwarcie elektrozaworu – gwarancja dostawy wody  
  w przypadku braku napięcia zasilania

Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji 
z dnia 7 czerwca 2010 r. w sprawie ochrony przeciwpożarowej 
budynków, innych obiektów budowlanych i terenów (Dz. U. nr 
109, poz. 719) dopuszcza możliwość przyłączania przyborów 
sanitarnych do przewodów zasilających instalacji wodociągowej 
przeciwpożarowej pod warunkiem, że w przypadku ich 

uszkodzenia nie spowoduje to niekontrolowanego wypływu wody 
z instalacji (§25.8).  Zgodnie z §25.9 możliwość poboru wody do 
celów przeciwpożarowych o wymaganych parametrach ciśnienia 
i wydajności powinna w budynku być zapewniona niezależnie 
od stanu pracy innych systemów bądź urządzeń. Powszechnie 
stosowanymi w takich aplikacjach zaworami odcinającymi są 
zawory elektromagnetyczne otwierane i zamykane poprzez 
załączanie i wyłączanie napięcia elektrycznego.
Sterowanie pracą zaworu może odbywać się w jeden  
z poniższych sposobów:
• Za pomocą wyłącznika elektrycznego umieszczonego w miejscu, 

do którego istnieje dostęp także w przypadku pożaru budynku. 
• Poprzez sygnał ze sterownika instalacji przeciwpożarowej. 

Zamknięcie zaworu następuje automatycznie w momencie 
wykrycia pożaru.

• Poprzez presostat mierzący ciśnienie w instalacji hydrantowej. 
Wówczas zamknięcie zaworu następuje automatycznie 
w momencie wykrycia spadku ciśnienia w instalacji 
przeciwpożarowej. 

www.danfoss.pl/automatyka

Gwarancja 
dostawy wody   
w przypadku braku  
napięcia  zasilania
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W zależności od typu aplikacji należy zamówić zawory elektromagnetyczne 
do instalacji przeciwpożarowych według poniższego zestawienia:

I.  Instalacja ppoż. nawodniona bez awaryjnego zasilania: 
 1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji   
  normalnie zamkniętej NC - nr katalogowy zob. tabela 1
 2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy zob. tabela 2 
 3) Układ ręcznego otwierania – umożliwia ręczne otwarcie   
  zaworu np. w przypadku awarii zasilania -    
  nr katalogowy: 032U7390
 4) Presostat lub czujnik przepłwu sterujący pracą elektrozaworu  
     (opcja) nr katalogowy zob. tabela 3, 4 

II. Instalacja ppoż. nawodniona z awaryjnym zasilaniem   
 załączanym wyłącznie w trakcie pożaru lub sterowanie  
 z systemu sygnalizacji alarmu pożaru SAP:
 1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji   
  normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1 
 2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy   
  zob. tabela 2  
 3) Czujnik przepływu FQS (opcja) - nr katalogowy zob. tabela 4 

W przypadku sterowania pracą zaworu z systemu sygnalizacji alarmu 
pożaru SAP sugerujemy zastosowanie czujnika przepływu FQS. 
Dzięki wbudowanemu jednobiegunowemu stykowi przełącznemu 
SPDT, czujnik przepływu FQS sygnalizuje pojawienie się i zanik 
przepływu w rurociągu.

 
III. Instalacja ppoż. nawodniona z gwarantowanym zasilaniem 
      (podłączenie cewki sprzed wyłącznika głównego lub UPS): 
 1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji   
  normalnie otwartej NO - nr katalogowy zob. tabela 1 
 2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy   
  zob. tabela 2 
 3) Presostat lub czujnik przepłuwy sterujący pracą elektrozaworu
  nr katalogowy zob. tabela 3, 4

IV.  Instalacja hydrantowa sucha: 
 1) Korpus zaworu elektromagnetycznego EV220B w wersji   
  normalnie zamkniętej NC - nr katalogowy zob. tabela 1
 2) Cewka elektromagnetyczna typu BE - nr katalogowy   
  zob. tabela 2 
 3) Układ ręcznego otwierania – umożliwia ręczne   
  otwarcie zaworu np. w przypadku awarii zasilania 
  nr katalogowy: 032U7390 

H

woda
użytkowaprzyłącze wody

hydrant
presostat

(opcja)

I.  zawór elektromagnetyczny NC, z cewką 
    i układem ręcznego otwierania

H

woda
użytkowaprzyłącze wody

hydrant

II.  zawór elektromagnetyczny NO z cewką 
zasilany wyłącznie w trakcie pożaru 

H

woda
użytkowa

przyłącze wody
hydrant

IV.  zawór elektromagnetyczny NC, z cewką
 i układem ręcznego otwierania 

inst. elektryczna

inst. elektryczna
(awaryjna,  
uruchamiana w 
trakcie pożaru lub 
przez system 
sygnalizacji alarmu 
pożaru SAP)

Stosowanie presostatów wynika z konieczności automatycznego odcięcia instalacji socjalno-bytowej w przypadku spadku ciśnie-
nia w instalacji hydrantowej. Monitorowanie ciśnienia możliwe jest właśnie dzięki zastosowaniu presostatu, a jego działanie jest 
uzależnione od wybranej nastawy ciśnienia. Przyjmuje się, że minimum wymagane w instalacji hydrantowej to 2 bary i taką nastawę 
powinno się wprowadzić na urządzeniu, aczkolwiek decyzja o jego wartości zawsze powinna należeć do projektanta znającego 
parametry instalacji.

Zalecamy stosowanie presostatów z tzw. „minimum reset”, czyli zatrzaśnięciem pozycji styków po zarejestrowaniu dolnej wartości 
ciśnienia do czasu ręcznego skasowania tego stanu przez osobę z obsługi. Zabezpieczamy w ten sposób instalację przed  
niekontrolowanym wyciekiem wody w przypadku powrotu ciśnienia w instalacji hydrantowej.

H

woda
użytkowaprzyłącze wody

hydrant
presostat

III.  zawór elektromagnetyczny NO z cewką 
zasilany sprzed wyłącznika głównego 

inst. elektryczna 
(zasilanie sprzed 
wyłącznika głównego, 
lub UPS)

czujnik FQS  
(opcja)
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Typ cewki          Napięcie, moc cewki
zmienne  a.c.      stałe  d.c. Opis Numer kat.

 BE 230AS 230 V  50Hz, 10W  - Puszka przyłączeniowa, IP67 018F6701

 BE 024AS  24 V  50Hz, 10W  - Puszka przyłączeniowa, IP67 018F6707

 BE 012DS   -  12 V, 18W  Puszka przyłączeniowa, IP67 018F6756

 BE 024DS   -  24 V, 18W Puszka przyłączeniowa, IP67 018F6757Cewka BE

Typ Zakres  
nastawy

Mechaniczna
różnica załączeń Przyłącze Przełączanie 

styków
Stopień 
ochrony Numer kat.

KPI 35 -0,2 - 8,0 bar 0,4 - 1,5 bar G 1/4 A automatyczne IP 30 060-121766

BCP 3 0 - 6,0 bar 0,7 - 1,4 bar G 1/2 A automatyczne IP 65 017B0010

BCP 3L 0 - 6,0 bar 0,40 bar G 1/2 A minimalny reset IP 65 017B0062

RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25 - 1,20 bar G 3/8 A automatyczne IP 66 017-523766

RT 200 0,2 - 6,0 bar 0,25 bar G 3/8 A minimalny reset IP 54 017-523966

 KPI BCP

RT

Typ Przyłącze Gniazdo Ciśnienie róż. Opis Kv*) Numer kat.**)

NC

G 1 DN 25 0,3 - 16 bar EV220B 25B G1E NC 11 m3/h 032U7125

G 1 1/4 DN 32 0,3 - 16 bar EV220B 32B G114E NC 18 m3/h 032U7132

G 1 1/2 DN 40 0,3 - 16 bar EV220B 40B G112E NC 24 m3/h 032U7140

G 2 DN 50 0,3 - 16 bar EV220B 50B G2E NC 40 m3/h 032U7150

FL 2 1/2 DN 65 0,25 - 10 bar EV220B 65CI FL10E NC 50 m3/h 016D6065

FL 3 DN 80 0,25 - 10 bar EV220B 80CI FL10E NC 75 m3/h 016D6080

FL 4 DN 100 0,25 - 10 bar EV220B 100CI FL10E NC 130 m3/h 016D6100

NO

G 1 DN 25 0,3 - 16 bar EV220B 25B G1E NO 11 m3/h 032U7127

G 1 1/4 DN 32 0,3 - 16 bar EV220B 32B G114E NO 18 m3/h 032U7134

G 1 1/2 DN 40 0,3 - 16 bar EV220B 40B G112E NO 24 m3/h 032U7142

G 2 DN 50 0,3 - 16 bar EV220B 50B G2E NO 40 m3/h 032U7152

FL 2 1/2 DN 65 0,25 - 10 bar EV220B 65CI FL10E NO 50 m3/h 016D6065+032U0296

FL 3 DN 80 0,25 - 10 bar EV220B 80CI FL10E NO 75 m3/h 016D6080+032U0296

FL 4 DN 100 0,25 - 10 bar EV220B 100CI FL10E NO 130 m3/h 016D6100+032U0296
*)) Kv określa ilość m3/ h wody, jaka przepłynie przez zawór przy ciśnieniu różnicowym równym 1 bar 

**) Elektrozawory posiadają Atest PZH  - montaż w instalacjach wodnych w tym do przesyłania wody przeznaczonej do spożycia

EV220B 15-50B

EV220B 65-100CI

Tabela 1 - korpus zaworu elektromagnetycznego

Tabela 2 - cewka elektromagnetyczna

Układ ręcznego otwierania (RO)

Tabela 3 - presostat

Opis Numer kat.
Układ RO do zaworów EV220B 15-100 typu NC umożliwia ręczne otwarcie elektrozaworu przy 
braku napięcia zasilającego

032U7390

Tabela 5 - akcesoria (przyłącza tłumiące, przeciwkołnierze)

Typ Zastosowanie Opis Numer kat.

Przyłącze tłumiące RT 200
Przyłącze tłumiące ze złączem G3/8 
i 1,5m rurką kapilarną

017-104766

Przyłącze tłumiące BCP
Przyłącze tłumiące ze złączem G1/2 
i 1m rurką kapilarną

060-016966

Przeciwkołnierze EV220B 65CI FL 2 1/2, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3065

Przeciwkołnierze EV220B 80CI FL 3, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3080

Przeciwkołnierze EV220B 100CI FL 4, do wspawania, typ 11 (DIN EN 1092-1) 027N3100

Przyłącze tłumiące

Typ Wielkość 
łopatki

Średnica
rurociągu Przyłącze Przełączanie 

styków
Stopień 
ochrony Numer kat.

FQSW30G W zestawie
łopatki 1”, 2”, 3”

DN 25 - DN 150 1” MPT (R1) automatyczne IP 42 061H4005

Tabela 4 - czujnik przepływu

Czujnik przepływu FQS

Przeciwkołnierze
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Danfoss nie ponosi odpowiedzialności za możliwe błędy w katalogach, broszurach i innych materiałach drukowanych. Danfoss zastrzega sobie prawo do dokonywania zmian w produktach bez uprzedzenia. 
Dotyczy to również produktów już zamówionych. Zamienniki mogą być dostarczone bez dokonywania jakichkolwiek zmian w specyfikacjach już uzgodnionych. Wszystkie znaki towarowe w tym materiale są 
własnością odpowiednich spółek. Danfoss, logotyp Danfoss są znakami towarowymi Danfoss A/S. Wszystkie prawa zastrzeżone.

Ważne:
• Zalecamy okresową kontrolę poprawności działania zaworu, co najmniej przy każdym przeglądzie instalacji p.poż.
• Zalecamy stosowanie filtru siatkowego przed elektrozaworem oraz wykonanie obejścia by-pass zaworu elektromagnetycznego.     
 Jest ono pomocne przy czynnościach konserwacyjnych, gdyż nie jest wówczas wymagane wyłączenie instalacji z ruchu. 
• Zalecamy projektowanie prostych odcinków rur przed i za zaworem o długości co najmniej 5-6 x średnica DN zaworu  
 (ustabilizowanie strugi)
• Presostat zalecamy montować przy pomocy przyłącza tłumiącego, które zabezpiecza mieszek presostatu przed     
 skokami ciśnienia w instalacji.

Przykładowy schemat instalacji p-poż. z zaworem elektromagnetycznym i presostatem

H

instalacja elektryczna

przyłącze wody

hydrant

woda 
użytkowa

Pozycja montażu

Uwagi:
• Zawsze zaleca się, aby zawory elektromagnetyczne były montowane z cewką skierowaną pionowo ku górze.  
  Zapobiega to odkładaniu się zanieczyszczeń w tulei zwory. Jeżeli mamy pewność, że medium nie zawiera żadnych        
  zanieczyszczeń można montować zawór w położeniu jak pokazano na rysunkach powyżej. 

Modele CAD 3D: 
• Biblioteka modeli 3D dostępna na życzenie 
prosimy o kontakt: (22) 755-06-07 lub 
automatyka@danfoss.com

Niniejsza nota przedstawia wybrane komponenty automatyki, dostępne są także produkty o innych parametrach  
technicznych. W celu uzyskania szczegółowych informacji prosimy o kontakt z działem doradztwa technicznego  
Danfoss Poland Sp. z o.o. Komponenty Automatyki Przemysłowej:   tel. +48 22 755 06 07 e-mail automatyka@danfoss.com
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Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 15–50Karta katalogowa

Wymiary i masa

Typ
L

[mm]
B

[mm]

B
1
 mm / typ cewki

H 
[mm]

H
1

[mm]

Masa 
zaworu bez 
cewki [kg]BA BB/BE BG/BO BP

EV220B 15 80.0 52.0 32 46 68 45 99 15.0 0.7

EV220B 20 90.0 58.0 32 46 68 45 103 18.0 0.9

EV220B 25 109.0 70.0 32 46 68 45 113 22.0 1.3

EV220B 32 120.0 82.0 32 46 68 45 120 27.0 2.0

EV220B 40 130.0 95.0 32 46 68 45 129 32.0 3.0

EV220B 50 162.0 113.0 32 46 68 45 135 37.0 4.8

Wymiary 

Pozycja montażu
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 65 - EV220B 100

Wymiary i masa

Typ
L

[mm]
L

1

[mm]

Szer. cewki 
 
[mm]

ø D 
[mm]

H
1
 

[mm]
H

2
 

[mm]
Masa bez cewki 

[kg]BB/BE BG

EV220B 65 320 224 46 66 185 85 185 24

EV220B 80 370 265 46 66 200 93 215 34

EV220B 100 430 315 46 66 220 103 240 44

Wymiary 

Pozycja montażu 

EV220B DN15-50 EV220B DN65-100
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Karta katalogowa Zawory elektromagnetyczne typu EV220B 65 - EV220B 100

Wymiary i masa

Typ
L

[mm]
L

1

[mm]

Szer. cewki 
 
[mm]

ø D 
[mm]

H
1
 

[mm]
H

2
 

[mm]
Masa bez cewki 

[kg]BB/BE BG

EV220B 65 320 224 46 66 185 85 185 24

EV220B 80 370 265 46 66 200 93 215 34

EV220B 100 430 315 46 66 220 103 240 44

Wymiary 

Pozycja montażu 
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Zapraszamy do naszej Strefy Projektanta

Oszczędność energii elektrycznej w aplikacjach pompowych 
wiąże się z regulacją prędkości obrotowej w funkcji utrzymania 
zadanego ciśnienia.

VLT® Aqua drive jest napędem dedykowanym do aplikacji w 
gospodarce wodno-ściekowej, który zapewnia niższe koszty 
inwestycji i eksploatacji.

Aby uzyskiwać wysoką efektywność energetyczną nieodzowne 
jest stosowanie przetworników ciśnienia, pracujących jako 
urządzenia zadające sygnał sprzężenia zwrotnego.

Do wody, oleju, mediów spożywczych, substancji chemicznych, 
a także do mediów gęstych 

i zanieczyszczonych Danfoss oferuje adekwatny przetwornik 
ciśnienia zapewniający niezawodny pomiar ciśnienia, nawet 
w trudnych warunkach środowiskowych. 

Przetworniki ciśnienia MBS idealnie współpracujące z prze-
twornicami VLT® są właściwym wyborem gwarantującym 
pełną kompatybilność oraz bezproblemową konfigurację 
podłączenia.

www.danfoss.pl/automatyka

Nota aplikacyjna

Przetworniki ciśnienia  
do przetwornic częstotliwości 
Pewność działania  
od jednego producenta

 Jeden
dostawca  
pełna 
kompatybilność

Nota aplikacyjna

Zawory elektromagnetyczne  
i termostaty do zabezpieczania 
kotła przed korozją
W celu maksymalnego wykorzystania sprawności energetycznej kotła a jednocześnie 
zapewnieniu jego jak najdłuższej żywotności zaleca się aby temperatura wody 
wchodzącej była nie niższa niż zalecana przez producenta kotła. 
Szczególnie w układach o dużej pojemności cieplnej istotne jest utrzymanie tem-
peratury wody powracającej do kotła na poziomie przewyższającym wartość nastawy 
minimalnej. Zbyt chłodna woda powoduje kondensacje pary wodnej i sprzyja korozji 
kotła.

Żywotność 
kotła wydłużona 
dzięki zastosowaniu 
zaworu  
elektromagnetycz-
nego termostatu.

www.danfoss.pl/automatyka

Certyfikat energooszczędności BREEAM (Buiding Rese-
arch Establisment Environmental Assessment Method) dla 
budynków użyteczności publicznej staje się standardem 
takim, jak np. klasa A+ dla sprzętów gospodarstwa domo-
wego. Zrównoważone budownictwo jest w Polsce nową 
i niezbędną potrzebą społeczną. Na rynku można zaobser-
wować coraz większe zainteresowanie budynkami biuro-
wymi nazywanymi „zielonymi biurami”, które otrzymały lub 
w najbliższym czasie otrzymają certyfikaty ekologiczne. Bu-
dynki te, dzięki zastosowaniu nowoczesnych, ekologicznych 
rozwiązań technologicznych i materiałowych zużywają ok. 
30% mniej energii niż budynki tradycyjne i są przyjazne dla 
środowiska naturalnego. Przebywanie w takich budynkach 
wpływa również korzystnie na samopoczucie pracowników. 

W zrównoważonym budownictwie dużą rolę odgrywają 
energooszczędne materiały budowlane mające na celu aku-
mulację ciepła a także dedykowane rozwiązania techniczne. 
Organizacje międzynarodowe, które dokonują oceny bu-
dynków, wprowadziły specjalne, wielokryterialne systemy 
certyfikacji ekologicznej. Budynek z certyfikatem ekolo-
gicznym podnosi prestiż całej inwestycji i jest wizytówką 
deweloperów, którzy w ten sposób mogą zaistnieć jako 

ekologiczni deweloperzy, dbający o środowisko naturalne. 
Również najemcy chętniej wybierają „zielone powierzchnie 
biurowe” które pozytywnie wpływają na zdrowie i samo-
poczucie pracowników i w  dodatku przynoszą wymierne 
korzyści ekonomiczne.  
Na system certyfikacji składają się różne kategorie zawiera-
jące grupy kryteriów, które musi spełnić budynek zrówno-
ważony. Jednym z mediów , którego zużycie ma wpływ na 
koszty użytkowania powierzchni biurowej, handlowej czy 
usługowej jest oczywiście woda. Zabezpieczenie przed nie-
kontrolowanym zużyciem wody np. w przypadku nieszczel-
nej spłuczki, kapiącego kranu czy pękniętego wężyka nigdy 
nie było tak proste jak poprzez zastosowanie elektrozawo-
rów sterowanych czujnikiem ruchu. W ten sposób mamy 
pełną kontrolę dozowania zarówno ciepłej jak i zimnej 
wody do węzłów sanitarnych, którymi mogą być też kuch-
nie czy inne pomieszczenia administracyjne budynków. 
Ustawiając kilkuminutowe opóźnienie wyłączenia (odcięcia) 
wody poprzez elektrozawór, po zarejestrowaniu ostatniego 
ruchu (obecności) osoby w danym pomieszczeniu, mamy 
zagwarantowane kontrolowane zużycie wody, co przekłada 
się na obniżenie rachunków a także ograniczenie zniszczeń 
spowodowanych zalaniem pomieszczeń.

www.danfoss.pl/automatyka

Nota aplikacyjna

Elektrozawory 
do pomieszczeń sanitarnych 
sterowane czujnikiem ruchu 
– wymóg certyfikatu BREEAM

 BREEAM
Elektrozawory 
zabezpieczają przed 
niekontrolowanym 
zużyciem wody

Zainteresowanych zastosowaniami komponentów automatyki przemysłowej w różnorodnych  
instalacjach i rozwiązaniach, zapraszamy do odwiedzenia naszej strefy projektanta pod adresem:

www.danfoss.pl/automatyka

Można tam znaleźć przykłady różnych rozwiązań z zastosowaniem elektrozaworów, przetworników 
ciśnienia, presostatów itp. w projektach instalacji i urządzeń. Mogą być one interesujące dla m.in.  
producentów maszyn i urządzeń (OEM) oraz projektantów zarówno technologii przemysłowych  
jak i instalacji infrastruktury budynkowej.


