
CCO kit
Compact Change Over - 6-vägs växelventil med motor

SNABBFAKTA
 ○ Möjliggör värme & kyla i produkter med endast en  
värmeväxlarkrets

 ○ Exakt flödesreglering 

 ○ För 4-rörssystem kyla/värme

 ○ Ventil PN10, DN10 

 ○ Kvs 0,9 m3/h

 ○ Separata inställningar av kv-värde kyla/värme

 ○ Motor 24V 2-10V

 ○ Maximal kyl- och värmeeffekt då hela värmeväxlaren 
används.

 ○ Ett ställdon och en ventil, istället för traditionell dubbel 
uppsättning
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2-10V modulerande:
• 2-4,1 Kyla

• 4,1-7,2 Neutralt läge

• 7,0 Serviceläge

• 7,2-10 Värme
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Teknisk beskrivning

Användning
Växelventil för att reglera värme – och kylvattenflödet 
i produkter såsom klimatbafflar, komfortmoduler och 
strålningspaneler.

Ventilen förser ovanstående produkt med varmt eller kallt 
vatten vilket innebär att hela produktens värmeväxlare 
kan utnyttjas och endast ett ställdon med ventil behövs.

Funktion
Ventilen regleras med en 2-10V motor som vrider ventilen 
90°. 

• Vid 2V är ventilen i sitt ena ändläge och fullt öppen 
för kyla. 

• Vid minskat kylbehov ökas voltsignalen för att stänga 
helt vid 4,1V.

• I området mellan 4,1 till 7,2V är ventilen i neutralt 
läge. (se även neutralt läge nedan)

• Vid 7,0 är ventilen stängd i serviceläge.

• Vid 7,2V börjar ventilen öppna för värme, för att vid 
10V vara helt öppen för varmvattenflödet.  

Neutralt läge
Ventilen är utrustad med en tryckutjämningskanal. Den 
förhindrar att tryckskillnader uppstår mellan produkt och 
system.

Service
Vattenkvalite
Swegon rekommenderar vattenkvalité enligt VDI 2035-2 för 
både värme och kylsystemet. För att klara av att hålla syrgas-
halten i vattnet under de nivåer (<0,1 mg/l) som föreskrivs i 
VDI 2035-2 så rekommenderas att en vakumavgasare instal-
leras, speciellt på kylsystemet där det är svårare att bli av med 
löst gas. Det är också viktigt att förtrycket i expansionkärlet 
dimensioneras enligt EN-12828 för såväl värme som kylsyste-
met och att regelbundna kontroller av förtrycket görs. Kyl och 
värmesystemen ska konstrueras för att förhindra syrgas att 
tränga in i systemet, speciellt viktigt är detta att beakta när det 
gäller val av flexslangar, rör och expansionskärl. När systemet 
fylls med färskvatten har det en syrgashalt på ca 8mg/l detta 
syre förbrukas dock snabb genom korrosionsprocesser och 
inom några dagar bör syret i vattnet vara förbrukat. Det är dock 
viktigt att undvika att fylla systemet med nytt färskt vatten i 
onödan. Automatiska avluftare installeras ofta för att underlätta 
fyllningen av systemet, för att undvika att dessa suger in luft i 
systemet om förtrycket i expansionskärlet skulle sjunka rekom-
menderas att automatiska avluftare stängs av när systemet är 
ordentligt avluftat.
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Tekniskt / mekaniskt utförande

Egenskaper & fördelar
Flödesljudet från ventilen är mycket lågt, lägre än för 
traditionella ventiler i samma dimension. 

Konstruktionen innebär att värme och kyla aldrig kan 
köras samtidigt, men de båda kretsarna kommer vid väx-
ling mellan varmt och kallt i kontakt med varandra vilket 
innebär att en mycket liten volym varmvatten och kallvat-
ten kommer att utbytas. 

Det är viktigt att systemen designas för att klara av att 
hantera att systemvätskan flyttas mellan det kalla och det 
varma systemet.

Inställninng av Kv-värde
Kv värdet ställs in för kyla- och värme med separata jus-
terskruvar. 

Skruven skruvas medsols till sitt stoppläge för att sedan 
öppnas antal varv för att uppnå ett visst kv-värde

Kv-värde

Antal varv som justerskruven är öppen

A B C D E F G H

Varv 0,5 varv 0,75 varv 1 varv 1,25 varv 1,5 varv 2 varv 3 varv 4 varv

Kvs m3/h 0,042 0,072 0,116 0,171 0,24 0,327 0,6 0,9

A      B      C       D    E     F         G      H

Exempel:
I ett fall krävs flödet 144 l/h för att få 
ut effekten i kylfallet, och man önskar 
ett tryckfall 10 kPa över ventilen för 
att få en bra reglering.

I diagrammet (se röd markering) kan 
man se att detta uppnås vid inställt 
kv-värde mellan F och G, dvs skruven 
ska öppnas ca 2,5 varv, se tabell ovan.
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Teknisk data
Mått ventil
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Figur 1. Mått ventil underifrån
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Figur 3. Rör monteras minst 35 mm från justerskruven.

Figur 4. Anslutningar: Sex stycken 3/8” anslutningar. Levereras med monterade klämringskopplingar för Ø 12 mm rör.

Figur 2. Mått ventil från sidan.

Ventil
Tryckklass PN10

Medietemperatur 2-80 °C

Tillåtna media Vatten med max 45% etylenglykol.

Vattenbehandling enligt VDI 2035

Differenstryck max 1bar

Kv värde min 0,028

Kv värde max 0,9

Anslutningar G 3/8" inv. / Ø 12 mm klämringskopp-
ling

Material

ventilhus Mässing

kåpa Plast

förstärkningskåpa Galvad stålplåt

axel Plast

o-ringar EPDM

lock Plast

Flödesfördelare Keramik

Vikt ventil 0.9 kg
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Motor 
Elektrisk data

Nominell spänning 24 VAC {50/60Hz), 24 VDC

Område nominell spänning 19...29 VAC/DC

Effektförbrukning (drift)  
Stand-by (ändläge) 

1,5 W 
1,0 W

Kabeldimensionering 3,0VA

Styrning Kontinuerlig

2...10 VDC / Ri > 100 kΩ

4...20 mA / Rext. = 500 Ω

Återmatning position 2...10VDC, max. 5 mA

Funktionsdata

Vridmoment 4 Nm

Synkroniserad hastighet ± 5%

Rotationsriktning Valbar beroende på montering

Frikoppling av växellåda Via vred, självåterställande

Gångtid motor 150 s / 90°

Ljudeffektnivå <35 dB(A)

Anslutning mot spjäll / ventil 10 mm (4E10)

Positionsindikator Mekanisk med indikator 

Service / livstid >60'000 cykler (0° - 95° - 0°)

Säkerhet

Skyddsklass III (klenspänning)

Kapslingsklass IP54

EMC CE (2004/108/EG)
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Mått och vikt motor 
 
Vikt motor 0,3 Kg

Figur 6. Mått motor från sidan.

Figur 5. Mått motor från ovan.
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Mått ventil med monterad motor

Figur 7. Mått ventil med motor från sidan

Figur 8. Mått ventil med motor från ovan.
(A, frikoppling av motorns växellåda)
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Underhåll
Ventil och motor är underhållsfria


