
Technology & Evolution

 Proporcionální elektronický 
expanzní ventil 

 Elektronický expanzní ventil E2V  fy CAREL s propor-

cionální modulací a vynikajícími technickými a funkčními 

charakteristikami umožňuje účinnější řízení chladících 

a klimatizačních jednotek s významnou úsporou energie. 

 Průtok chladiv a je modulovaný, s širokým provozním 

rozsahem, tryskou spojenou s otvorem torpédovitého 

tvaru, s délkou více než 15 mm.

 Vnitřní mechanismus je umístěn na kalibrované pružině 

s kuličkovými ložisky. Tato vlastnost zaručuje stabilní 

a spolehlivou regulaci, snižující riziko poruch. 

E2V  je celý vyroben pomocí laserových svařovacích 

technik a z vysoce kvalitních materiálů (AISI 316L) 

a také technopolymerů. 

 Fy Carel věnovala zvláštní pozornost nejmenším detailům 

designu E2V  k zajištění velmi vysoké spolehlivosti pro 

práci do 30 barů diferenčního tlaku a do 

42 barů absolutního tlaku. 

 Ostatní vlastnosti zahrnují úplný posuvný pohyb 

kuželky do těsnicího kroužku v uzavírací pozici.

Při instalaci pouze jednoho expanzního ventilu se 

nemusí používat zpětný ventil, čímž se stává chladící 

okruh mnohem jednodušší.



 Úspora energie

 Široký rozsah provozu při různých diferenčních tlacích 
a přesnost  možňuje významnou úsporu energie.
Použití technologie E2V  zaručuje úspory, které se převádějí 
do velmi rychlého návratu investice.

 Kromě toho bylo prokázáno, že v komerčních chladicích 
jednotkách a klimatizacích komunikačních center může 
být dosaženo snížení spotřeby a to použitím E2V  společně 
s ovládáním proměnlivého kondenzačního tlaku od 15% 
do 20% ročně, maximálně až 30%.

Podobných 
výsledků může 
být dosaženo 
ve všech 
aplikacích 
chlazení 
a klimatizace, 
   které jsou 
v provozu 
celoročně.

Přesné řízení

E2V  dominuje svou kvalitou řízení 
a svou funkcí rychle dosáhnout 
a udržet provozní stabilitu jednotky. 
Další aspekt ho činí ideálním pro 
přesnou klimatizaci, telekomunikace 
(přístřešky) a průmyslové chladicí 
aplikace. Kromě úspor energie 
zaručuje E2V  také zvýšení výkonu 
a stabilitu jednotky. 
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Široký rozsah provozu

 Ekviprocentní charakteristika průtoku chladiva 
při postupném otvírání E2V  v obou směrech zajišťuje 
přesné řízení ve všech aplikacích i při nízkých průtocích.

 Obousměrný průtok

 Ventily E2V  udržují své vlastnosti průtoku 
a tudíž i svou přesnost v obou směrech 
provozu, a stávají se tak náhradou 
za provoz dvou tradičních expanzních 
ventilů u tepelných čerpadel 
s reverzním cyklem. 

V obou směrech je kapacita chlazení 
stejná a totéž platí pro linearitu průtoku.
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Řídící systémy

CAREL nabízí řadu řešení pro řízení elektro-

nického expanzního ventilu E2V. Provoz E2V 

je založen na řízení přehřátí chladiva spolu 

s některými dodatečnými řídícími funkcemi 

(MOP, LOP). Pro výpočet těchto hodnot musí 

být instalováno na výstupu z výparníku čidlo 

tlaku a teploty.

Expanze chladiva je řízena kontrolním algoritmem 

CAREL, který v reálném čase počítá ideální 

polohu pohybujícího se prvku a následně 

používá pohon se zabudovaným krokovým 

motorem k přesunu do vypočítané pozice.

Čtení čidel, kontrolní algoritmus a poloho-

vací pohon může být ovládán integrovaným 

zařízením nebo samostatnými moduly. 

V prvním případě jsou zařízení integrována 

do hlavního regulátoru (například Mastercase 

se zabudovaným EEV driverem). Ve druhém 

případě mohou být separátní moduly EVD400 

řízeny programovatelným regulátorem (pCO), 

parametrizovatelným regulátorem (µC2), nebo 

jednoduše digitálním vstupem vzatým 

z jakéhokoli parametrizovatelného regulátoru

CAREL nebo jiného výrobce. Když jsou použity 

programovatelné regulátory, umožňuje 

systém EasyTools upravit řídící algoritmus pro 

přizpůsobení provozu specifickým potřebám 

instalace (funkce „pump down“, odvlhčení na 

základě požadavku). Na druhou stranu funkce 

poskytované parametrizovatelnými regulátory 

reprezentují kompletní řešení pro potřeby 

standardních systémů.

Dozor: Monitorováním hodnoty přehřátí chladiva 

a následně stupně otevření E2V a hodnoty 

ostatních parametrů z dohlížecího systému 

(lokálního nebo vzdáleného) může být realizována 

preventivní údržba a účinná správa alarmů.
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E2V - kapacita chlazení (1)

Klimatizování – Kondenzace = 38°C Odpařování = 4,4°C
R22 R134a R404A R410A R407C R507A

E2V09 2,6 2,0 1,8 3,1 2,6 1,8
E2V11 4,5 3,5 3,3 5,4 4,7 3,2
E2V14 6,9 5,3 5,0 8,3 7,1 4,9
E2V18 9,9 7,6 7,1 11,8 10,1 6,9
E2V24 19,6 15,1 14,1 23,6 20,2 13,8
E2V35 39,5 30,3 28,4 47,5 40,6 27,7
Podchlazení 1°C

NT chlazení – Kondenzace = 40°C  Odpařování = -15°C

E2V09 2,9 2,2 2,1 3,6 3,0 2,0
E2V11 5,2 3,9 3,7 6,4 5,3 3,6
E2V14 8,0 6,0 5,7 9,8 8,0 5,5
E2V18 11,4 8,5 8,0 13,9 11,5 7,8
E2V24 22,6 16,9 16,0 27,6 22,9 15,6
E2V35 45,5 34,0 32,2 55,6 46,2 31,5
Podchlazení 5°C

LT chlazení – Kondenzace = 40°C Odpařování = -40°C

E2V09 3,0 2,1 2,0 3,6 2,9 1,9
E2V11 5,3 3,8 3,5 6,4 5,2 3,4
E2V14 8,1 5,8 5,4 9,9 8,0 5,2
E2V18 11,5 8,2 7,6 14,0 11,3 7,4
E2V24 23,0 16,3 15,2 27,9 22,6 14,8
E2V35 46,3 32,9 30,5 56,2 45,5 29,8
Podchlazení 5°C

(1) Vysvětlivka: Pokles tlaku na kondenzátoru 0,5 baru, pokles tlaku na 
výparníku 0,5 baru. 

Stator E2V - Dvoupólový nízkonapěťový stator  
(2 fáze – 24 pólové patky)

Proud fáze 450 mA
Budící kmitočet 100 Hz ±10
Odpor fáze (25 °C / 77 °F) 36 Ω ±10%
Druh krytí IP65 s konektorem 
 E2VCON* 
 IP67 s kabelem E2VCAB*
Krok 15°
Lineární posuv/krok 0.03 mm
Připojení 4 dráty (AWG 18/22)
Řídících kroků 480

E2V
Kompatibilita R22, R134a, R404A, R407C,  
 R410A, R744, R507A
Max. provozní tlak (MOP) do 42 barů  
Max. provozní tlak P (MOPD)  35 barů 
P.E.D. N/A: Gr. 1, art. 3, par. 3
Teplota chladiva -40 ÷ 65 °C 
Okolní teplota -30 ÷ 50 °C 

Technická specifikace

Kódy Rozměry
Čísla součástek nyní dostupných pro E2V jsou uvedeny níže. 
V případě jiných požadavků nebo dalších informací kontaktujte, prosím,  
fy CAREL (e-mail: eev-technology@carel.com).

Kódy ventilů
E2V**BS000 Bez připojení, 10 mm ocelové potrubí
E2V**BSF00 Měděná připojení 12 mm – 12 mm ODF
E2V**BSM00 Měděná připojení 16 mm – 16 mm ODF
E2V**BRB00 Mosazné šroubení, 3/8“–1/2“ SAE
Balení ventilů neobsahuje konektor.

Kódy volitelných/náhradních součástek
E2VCON0000 Sada 5 kabelových konektorů IP65 
E2VCAB0600 Profilovaný kabelový konektor, 3,0 m IP67
E2VCAB0300 Profilovaný kabelový konektor, 6,0 m IP67
E2VSTA0000 Náhradní stator pro E2V*B* 
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