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630 EUROSIT

VÍCEFUNKâNÍ ¤ÍD ÍC Í P¤ÍSTROJ

Použití

Zvláštû vhodný je pro použití v 
plynových kamnech, konvektorových
ohfiívaãích, plynových bojlerech, 
kotlech, velkokuchyÀských spotfiebiãích
a dalších zafiízeních, která vyžadují
pfiesné fiízení teploty.
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NejdÛležitûjší vlastnosti

• Ovládací knoflík s polohami "vypnuto",
“zapalování" a "pfiedvolba teploty" 

• Modulaãní termostat s pfiídavnou 
vypínací-zapínací funkcí
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Vícefunkãní fiídící pfiístroj s termostatickou modulací a pfiídavnou vypínací-zapínací funkcí. 630 EUROSIT

nevyžaduje elektrické napájení a je dostupný v široké fiadû provedení. Zvláštû vhodný je pro použití v 

plynových kamnech, konvektorových ohfiívaãích, plynových bojlerech, kotlech, velkokuchyÀských

spotfiebiãích a dalších zafiízeních, která vyžadují pfiesné fiízení teploty.

NEJDÒLEŽITúJŠÍ VLASTNOSTI

• Ovládací knoflík s polohami "vypnuto", “zapalování" a "pfiedvolba teploty" (OVL)

• Termoelektrický systém ochrany s blokováním opakovaného zapalování do odpadu magnetu (TEP)

• âlen pro nastavení maximálního prÛtoku (RPP) nebo, alternativnû, regulátor tlaku (RTP)

• âlen nastavení minima (obtoku)

• Modulaãní termostat s pfiídavnou vypínací-zapínací funkcí (TH)

• Vývod do zapalovacího hofiáku se ãlenem pro pfiedvolbu prÛtoku (RPP)

• Vstupní filtr a filtr zapalovacího hofiáku (FL)

• Vývody odbûru vstupního a výstupního tlaku plynu

• Boãní nebo spodní pfiívod a vývod plynu

• Pfiípojky plynu provedené závitovanou trubkou nebo hladkou trubkou se soudkem a pfievleãným šroubem.
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FUNKâNÍ SCHÉMA

Provedení bez regulátorem tlaku Provedení s regulátorem tlaku

HLAVNÍ

ZAPALOVACÍ

P¤ÍVOD
PLYNU

HO¤ÁK

HO¤ÁK

FL

OVL
THRPP

TEP

FL RPP

TECHNICKÉ ÚDAJE

Rp 3/8 ISO 7

jakákoli 

první, druhá a tfietí

50 mbar

3-18 mbar

0-80 °C

tfiída C

skupina 2

<10 s

<60 s

10.000

10.000

• Hlavní pfiívod/vývod plynu

• Montážní poloha

• Tfiída plynu

• Max.vstupní tlak plynu

• Rozsah nastavení výstupního tlaku plynu

• Rozsah pracovních teplot

• Regulátor tlaku (volitelnû)

• Odolnost proti krutu a ohybu

• Termoelektrická pojistka (pfii použití termoãlánkÛ SIT série 200 a 290)

doba nábûhu

doba odpadu

pfiedpokládaný poãet cyklÛ

• Ruãní uzavírací zafiízení

pfiedpokládaný poãet cyklÛ

Níže uvedené technické ùdaje se vztahují k normû âSN EN 126 "Vícefunkãní fiídící pfiístroje hofiákÛ a spotfiebiãÛ
plynných paliv".

HLAVNÍ

ZAPALOVACÍ

P¤ÍVOD
PLYNU

HO¤ÁK

HO¤ÁK

FL

OVL
TH

TEP

FL RPP

RTP
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PRÒTOK PLYNU
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PrÛtok plynu Q (15 °C, 1013,25 mbar) 
v závislosti na tlakové ztrátû ∆p mezi vstupem
a výstupem pfii nastavení ovládacího knoflíku

na pozici 7 a chlazené jímce kapiláry.

Plyny první tfiídy (d=0,45) Q = 2.5 m3/h ∆p = 5 mbar

Plyny druhé tfiídy (d=0,6) Q = 2.2 m3/h ∆p = 5 mbar

Plyny tfietí tfiídy (d=1,7) Q = 2.9 kg/h ∆p = 5 mbar
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Vstupní tlak plynu
Kfiivka Skupina plynu

Jmenovitý Max. Min.
1 2H 18 15 
2 2L 25 20 

PrÛtok plynu Q (15 °C, 1013,25 mbar) 
v závislosti na výstupním tlaku p2 pfii

nastavení ovládacího knoflíku na pozici 7 
a chlazené jímce kapiláry dle EN 88.

P2 [mbar]

Q [m3/h. d=0,6]

23
30

TERMOSTATICKÁ REGULACE

Regulaãní charakteristiky modulaãního termostatu s vypínací-zapínací funkcí jsou uvedeny v následujícím grafu a
tabulce:

Rozsah termostatu a b c
8-33 °C 3 3 2

13-31 °C 2 2 2
13-38 °C 3 3 2
13-48 °C 4 4 3
21-46 °C 3 3 2

30-100 °C 9 9 5
40-72 °C 5 5 3
40-80 °C 5 5 3

100-340 °C 30 30 10

Jiné rozsahy jsou dostupné na vyžádání
a

b

c
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Z polohy "vypnuto"       otoãte ovládacím knoflíkem do polohy "zapalování"        .
Stisknûte knoflík, zapalte zapalovací hofiák a držte knoflík stisknutý po nûkolik sekund (Obr.1).
Uvolnûte knoflík a zkontrolujte plamen zapalovacího hofiáku (Obr.2). Pokud ulétává, postup opakujte.

Zapálení zapalovacího hofiáku
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Obr. 1

Obr. 2
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Otoãte knoflík do polohy odpovídající požadované teplotû (Obr.3).

Pfiedvolba teploty

S
IT

7

1 2 3 4
5

6

S
IT

7

1
2

3

456

K uzavfiení hlavního hofiáku a ponechání zapalovacího hofiáku v ãinnosti otoãte knoflíkem z polohy pfiedvolené teploty
do polohy "zapalování"         .

Pohotovostní poloha

Otoãte knoflíkem do polohy "vypnuto"      (Obr.4).

Vypnutí

Obr. 3

Obr. 4
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K umožnûní variability produktu ve fázi instalace jsou nûkterá provedení dodávána
bez nûkterých komponentÛ. Proto zkontrolujte, je-li pfiístroj dodán kompletní se:
• šroubem nastavení minimálního prÛtoku  ¬ (Obr. A)
• šroubem nastavení maximálního prÛtoku  ¡ (Obr. A) nebo, alternativnû, 

regulátorem tlaku  2’  (Obr. A’).
Pokud ne, proveìte montáž násle-
dujícím zpÛsobem:
• zkontrolujte správnost kódu

komponentu
• vložte šroub nastavení minimálního

prÛtoku do otvoru  § (Obr. B), šroub
nastavení maximálního prÛtoku nebo 
regulátor tlaku do otvoru • (Obr. B).

• vložte komponenty a zašroubujte
nadoraz.

Utahovací momenty:
- nastavovací šrouby     7 Nm
- regulátor tlaku             1 Nm

UPOZORNúNÍ

7

Zafiízení pro blokování opakovaného zapálení brání zapalování v dobû od vypnutí do odpadu magnetu
termoelektrické pojistky (asi 60s).

UPOZORNúNÍ

INSTALACE

630 EUROSIT odpovídá platným normám a nafiízením.
Nicménû, jeho instalace do spotfiebiãe musí být ovûfieno dle pfiíslušných norem, vztahujících se na daný pfiípad. Je
rovnûž nutné se ubezpeãit o splnûní požadavkÛ vztahujících se ke tfiídû termoelektrické pojistky, je-li vyžadováno, a
na regulátor tlaku plynu.
Veškerou montáž, sefiizování a nastavení musí provádût pouze osoba kvalifikovaná pro práce na daném spotfiebiãi.
Pfiístroj mÛže být instalován pouze v plynovém spotfiebiãi a není urãen pro použití ve venkovním prostfiedí.

Nezasahujte do utûsnûných ãástí. NeuvolÀujte montážní šrouby. NeodstraÀujte štítky.
ChraÀte pfied nárazy (ùdery, pády, atd.). Bûhem instalace odstraÀte ochranná víãka.
Nepfiekraãujte doporuãené utahovací momenty. Ubezpeãte se, že je pojistka
instalována tak, aby byl smûr prÛtoku plynu ve shodû se šipkou na tûlese pojistky.
ChraÀte pojistku pfied vniknutím cizích tûles bûhem instalaãních prací. Zvláštû pak
dbejte na ãistotu pfiipojovaných trubek. 
Nevystavujte pfiístroj ohybu vûtšímu než 35 Nm a krutu vûtšímu než 25 Nm.
Pfii montáži pfiípojÛ používejte pouze klíãe pfiíslušné velikosti.
Pfiístroj má tfii páry montážních dûr.

Všeobecná doporuãení

MECHANICKÉ P¤ÍPOJE

Obr. BObr. A’

14

15

2’

Obr. A
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4

5
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Po provedení pfiípojek plynu zkontrolujte plynotûsnost pfiístroje.
UPOZORNúNÍ
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Pfiípoje musí být provedeny plynovými trubkami se závitem Rp 3/8 ISO 7.
Utahovací moment: 25 Nm. Alternativnû je možné použít šroubení a tûsnící
soudek pro hladkou trubku Ø12 mm (kódy 0.958.025 a 0.957.007) (utahovací
moment 15 Nm).
Pfiístroj má dva hlavní plynové pfiívody (  … a  ¢ (Obr. D)) a dva hlavní plynové
vývody (  ˛ a  £ (Obr. D)). Je nezbytné utûsnit nevyužitý pfiívod a vývod
pomocí zátky (kód 0.972.058). Utahovací moment: 7 Nm.

Hlavní pfi ívod a vývod plynu

Vývod « (Obr. D).
Mohou být použity trubiãky Ø4 mm, Ø6 mm nebo Ø1/4".
Použijte pfievleãný šroub a soudek pfiíslušných rozmûrÛ. 
Utáhnûte momentem 7 Nm.

Vývod do zapalovacího hofiáku 

NASTAVENÍ A SE¤ÍZENÍ

Všechna nastavení musí být provedena ve shodû s technickými podmínkami daného spotfiebiãe. Vstupní a výstupní
tlak kontrolujte pomocí vývodÛ odbûru tlaku  ≈ a  ∆ (Obr. C). Po provedení sefiízení vývody peãlivû utûsnûte
pomocí pfiíslušných šroubÛ. Doporuãený utahovací moment: 2,5 Nm.

Tato sefiízení musí být provádûna pfii chlazené jímce kapiláry.

Sefi ízení maximálního a minimálního prÛtoku

Otoãte knoflíkem √ do polohy 7. Zašroubujte sefiizovací šroub ¡ nadoraz, poté otáãením proti smûru
pohybu hodinových ruãiãek zvyšujte prÛtok plynu.

Maximální prÛtok (provedení bez regulátoru tlaku) - obr.A

Obr. C

7

Obr. D
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9

Po zašroubování nadoraz nepovolujte sefiizovací šroub o více než dvû otáãky.
UPOZORNúNÍ
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Zašroubujte sefiizovací šroub ¡ nadoraz, poté odšroubujte o dvû plné otáãky a zajistûte. Alternativnû lze
vyfiadit funkci nastavení prÛtoku nahrazením sefiizovacího šroubu  ¡ zátkou, kód 0.972.057. V tomto pfiípadû
musí být zátka pevnû zašroubována nadoraz.

Vyfiazení funkce nastavení prÛtoku

Otoãte knoflíkem do polohy 7. Zašroubováním sefiizovacího šroubu        zvýšíte prÛtok plynu.

Maximální prÛtok (provedení s regulátorem tlaku) - obr.A’

Zcela zašroubujte sefiizovací šroub       ve smûru pohybu hodinových ruãiãek.

Vyfiazení regulátoru tlaku

Z polohy 7 otáãejte knoflíkem ve smûru pohybu hodinových ruãiãek do polohy minimálního prÛtoku (tûsnû pfied
vypnutím hlavního hofiáku). Otáãejte šroubem  ¬ proti smûru pohybu hodinových ruãiãek ke zvýšení prÛtoku.
Je možné použít šrouby s kalibrovanými dírami (dostupné na vyžádání) k náhradû sefiizovacích šroubÛ
maxima a minima. V tomto pfiípadû je nezbytné tyto šrouby utáhnout momentem 7 Nm.

Minimální prÛtok

Zašroubováním šroubu ƒ snížíte prÛtok.

Nastavení prÛtoku plynu do zapalovacího hofiáku

Zašroubujte sefiizovací šroub ƒ nadoraz a poté odšroubujte o dvû plné otáãky.
Zajistûte nastavení.

Vyfiazení funkce nastavení prÛtoku plynu do zapalovacího hofiáku

Zkontrolujte, zda je daný spotfiebiã vhodný pro provoz s požadovanou tfiídou nebo skupinou plynu.
Podle pfiedchozích instrukcí nastavte výstupní tlak na hodnoty uvedené v návodu k obsluze daného spotfiebiãe.
Pro plyny tfietí tfiídy: vyfiaìte z funkce nastavení prÛtoku nebo regulátor tlaku dle provedení. Vyfiad’te z funkce
nastavení prÛtoku plynu do zapalovacího hofiáku.

Zmûna tfi ídy nebo skupiny plynu

2’

2’

Po ukonãení sefiizovacích a nastavovacích operací zkontrolujte plynotûsnost a ùãinnost spotfiebiãe. Zvláštû
dÛležitá je kontrola ulétnutí a zpûtného prošlehnutí, které musí být zcela vylouãeny pro minimální i
maximální výstupní tlak. Po provedení všech sefiízení patfiiãnû uzavfiete a/nebo zakápnûte sefiizovací
šrouby.

DÒLEŽITÉ
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P¤ÍSLUŠENSTVÍ

Kalibrované šrouby nastavení maximálního prÛtoku
Kalibrované šrouby nastavení minimálního prÛtoku
Regulátor tlaku 3-18 mbar
3/8 tûsnící zátka pro nevyužité vývody
Pfievleãný šroub se soudkem pro trubiãky vývodu do zapalovacího hofiáku: Ø4 mm

Ø6 mm
Ø1/4

Kryt pískové barvy se šroubem
Kryt pískové barvy se šroubem a piezozapalovaãem
Diskový adaptér pro dálkové ovládání

Další pfiíslušenství je dostupné na vyžádání.

0.907.630 
0.972.058
0.958.030
0.958.031
0.958.032
0.973.044
0.073.954
0.997.209

ÚDRŽBA
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Na tomto vícefunkčním řídícím přístroji nejsou povoleny žádné operace údržby.
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SIT La Precisa S.p.A.
Viale dell’Industria 31-33
35129 PADOVA - ITALY

Tel. +39/049.829.31.11, Fax +39/049.807.00.93
www.sitgroup.it - e-mail: mkt@sitgroup.it

North and Latin Americas

SIT CONTROLS USA, Inc.
900 Center Park Drive, Suite J 
CHARLOTTE, N.C. 28217 - USA
Tel. +1/704/522.63.25, Fax +1/704/522.79.45
sit.usa@sitgroup.it

SIT CONTROLS CANADA, Inc.
5511 Spruce Avenue 
BURLINGTON, ONTARIO L7L 1P3 - CANADA 
Tel. +1/905/637.74.56, Fax +1/704/522.79.45
sit.usa@sitgroup.it

SIT CONTROLS USA, Inc.
Ejército Nacional 708 - 1102, Col. Polanco 
11560 MEXICO CITY - D.F. MEXICO
Tel. +52/55/52.03.04.04, Fax +52/55/52.54.77.69
sit.usa@sitgroup.it

SIT USA, South America Office
Salta 2076 Piso 1 "A"
2000 ROSARIO, SANTA FE - ARGENTINA
Tel./Fax +54/341/447.0593
opcontrolsarg@infovia.com.ar
gcabral.opsudamerica@opcontrols.com

Australia, New Zealand

SIT GAS CONTROLS PTY Ltd.
8 Pickering Road, Mulgrave
VICTORIA 3170 - AUSTRALIA
Tel. +61/3/95.60.14.44, Fax +61/3/95.60.01.95
sit.australia@sitgroup.it

China

SIT GAS CONTROL SYSTEMS (SHANGHAI) Co., Ltd.
147 Chen An Road, Malu Town, Industrial Garden,
Jiading District,
201801 SHANGHAI - CHINA
Tel. +86/21/59.10.29.28/59.10.05.63/59.10.15.77, 
Fax +86/21/591.001.29
sitchina@81890.net

Korea

SIT CONTROLS KOREA Co., Ltd.
Room N° 804, Hyundai Topics Building,B/D 44-3,
Bangyi-dong, Songpa-Gu
SEOUL - KOREA
Tel +82/2/425.16.93-4, Fax +82/2/425.16.50
sitcontrols@korea.com
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