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Mamy przyjemność przedstawić Państwu katalog nowoczesnych siłowników elektrycznych produkcji
ZPUA Sp. z o.o. oraz elektronicznych urządzeń sterowniczych COMAL Automatyka.
Niezawodność, nowoczesność i funkcjonalność naszych wyrobów zdobyły uznanie użytkowników.
Dzięki niemu od 25 lat utrzymujemy wysoką pozycję na rynku urządzeń sterowniczych.
Wyrażamy przekonanie, że precyzja i bezawaryjna praca urządzeń ZPUA i COMAL Automatyka na
eksploatowanych przez Państwa instalacjach przyniesie korzyści w postaci prostej obsługi, ułatwionej
diagnostyki oraz szybkiego zwrotu poniesionych nakładów.
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INTELIGENTNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

INTELIGENTNY OBROTOWY
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
4XI
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Obrotowy 4XI służy do napędzania urządzeń nastawczych. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję,
spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych.
Siłownik może pracować w dowolnym położeniu. Napęd posiada przyłącze F07, F10 lub F14. Siłownik posiada wbudowany
wewnątrz serwokontroler nowej generacji SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi
systemami automatyki, regulatorami i sterownikami PLC.
Funkcje siłownika:
n bezprzewodowa komunikacja z siłownikiem za pomocą aplikacji na smartfonie z odwzorowaniem ekranu siłownika,
n bezprzewodowe parowanie siłownika ze smartfonem poprzez system NFC lub Bluetooth,
n automatyczne strojenie siłownika do położeń krańcowych,
n możliwość odsunięcia bloku sterującego,
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie siłownika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n programowalna konfiguracja siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych,
n wydawanie sygnałów dwustanowych takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie, położenia pośrednie,
n elektroniczne ustawianie zakresu sił pracy napędu od 50 do 100% momentu nominalnego,
n wbudowany regulator PI.
Elektronika:
n nowoczesny kolorowy wyświetlacz graficzny LCD,
n jednoczesne, czytelne pokazanie kluczowych bieżących danych siłownika takich jak:
- położenie siłownika, cyfrowo i przy pomocy bargrafu,
- stanu przełączników krańcowych, kierunku pracy napędu,
- samodokumentujący się interfejs użytkownika, a więc: krótkie opisy tekstowe poszczególnych kroków w czasie konfiguracji,
- wyświetlanie opisów sygnalizowanych błędów.
Diagnostyka:
n podgląd wszystkich nastawionych parametrów,
n zapis na karcie SD historii zdarzeń i błędów z oznaczeniem czasu,
n przesyłanie danych, historii zdarzeń i błędów do aplikacji na smartfonie.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

21 ÷ 66 kg

Moment znamionowy

20÷240 Nm

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość kątowa

4÷41 obr/min

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Ilość obrotów

4÷3600

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Wilgotność

do 80%

Dopuszczalne wibracje
Przyłącze

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
Zgodne z PN-EN ISO 5210
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INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK LINIOWY
4XI/L
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Liniowy 4XI/L (stałoprędkościowy) jest przeznaczony do napędu zaworów regulacyjnych, gdzie
wymagane są duże siły i przemieszczenia. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych
i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Napęd posiada znormalizowane przyłącze F07,
F10 lub F14 wg PN-EN ISO 5210. Siłownik ma wbudowany wewnątrz serwokontroler SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki, regulatorami i sterownikami PLC. Możliwa jest również
współpraca z klasycznymi stacyjkami zdalnego sterowania.
Układ realizuje:
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie silnika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n całkowicie programową konfigurację siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych, momentowych itp.,
n automatyczne strojenie się siłownika do położeń krańcowych,
n zdalne sterowanie analogowe sygnałem ciągłym 4÷20mA,
n zdalne sterowanie trójstawne napięciem 24VDC,
n sterowanie miejscowe za pomocą stacyjki zabudowanej na siłowniku,
n wydawanie sygnału zwrotnego 4÷20mA, z możliwością zasilania linii pomiarowej z zewnątrz lub z siłownika,
n wydawanie sygnałów dwustanowych, takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie ograniczeń krańcowych itp.,
n wyświetlanie parametrów pracy na kolorowym ekranie LCD,
n pełną autokontrolę oraz kontrolę sygnałów i połączeń zewnętrznych siłownika.
Wszystkie sygnały sterujące i zwrotne są odseparowane galwanicznie od siebie i od napięcia sieci.
Siłownik jest zgodny z obowiązującymi normami związanymi z zakresem bezpieczeństwa eksploatacji oraz kompatybilności
elektromagnetycznej.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

Moment znamionowy 7÷60 Nm

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość liniowa

20÷205 mm/min

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Skok

do 200 mm

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Dopuszczalne wibracje
Przyłącze
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26 ÷ 94 kg

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
Zgodne z PN-EN ISO 5210

INTELIGENTNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK WAHLIWY
4XI/W
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Wahliwy 4XI/W (stałoprędkościowy) jest przeznaczony do napędu klap, przepustnic, zawieradeł. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną
do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu, jako siłownik sterowniczy
przystosowany jest do pracy przerywanej. Napęd posiada korbę regulowaną od 100 do 250mm. Ma wbudowany wewnątrz
serwokontroler SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki,
regulatorami i sterownikami PLC. Możliwa jest również współpraca z klasycznymi stacyjkami zdalnego sterowania.
Układ realizuje:
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie silnika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n całkowicie programową konfigurację siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych, momentowych itp.,
n automatyczne strojenie się siłownika do położeń krańcowych,
n zdalne sterowanie analogowe sygnałem ciągłym 4÷20mA, z możliwością wykonania do 256 kroków,
n zdalne sterowanie trójstawne napięciem 24VDC,
n sterowanie miejscowe za pomocą stacyjki zabudowanej na siłowniku,
n wydawanie sygnału zwrotnego 4÷20mA, z możliwością zasilania linii pomiarowej z zewnątrz lub z siłownika,
n wydawanie sygnałów dwustanowych, takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie ograniczeń krańcowych itp.,
n wyświetlanie parametrów pracy na podświetlanym ekranie LCD,
n pełną autokontrolę oraz kontrolę sygnałów i połączeń zewnętrznych siłownika.
Wszystkie sygnały sterujące i zwrotne są odseparowane galwanicznie od siebie i od napięcia sieci.
Siłownik jest zgodny z obowiązującymi normami związanymi z zakresem bezpieczeństwa eksploatacji oraz kompatybilności
elektromagnetycznej.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

34 ÷ 80 kg

Moment znamionowy

170÷1000 Nm
(pow. 1000Nm do uzgodnienia)

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość kątowa

0,27; 0,33; 0,47 obr./min.

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Skok

0° ÷ 160°

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Wilgotność

do 80%

Dopuszczalne wibracje
Przyłącze

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
Korba, zgodne z PN-EN ISO 5021
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INTELIGENTNY OBROTOWY
SIŁOWNIK ELEKTRYCZNY
3XI
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Obrotowy 3XI służy do napędzania urządzeń nastawczych. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu. Napęd posiada przyłącze F07, F10 lub F14. Siłownik posiada wbudowany
wewnątrz serwokontroler nowej generacji SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi
systemami automatyki, regulatorami i sterownikami PLC.
Funkcje siłownika:
n automatyczne strojenie siłownika do położeń krańcowych,
n możliwość odsunięcia bloku sterującego,
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie siłownika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n programowalna konfiguracja siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych,
n wydawanie sygnałów dwustanowych takich jak : gotowość elektryczna, zadziałanie, położenia pośrednie,
n elektroniczne ustawianie zakresu sił pracy napędu od 50 do 100% momentu nominalnego,
n bezprzewodowa komunikacja pilota z siłownikiem za pomocą podczerwieni,
n wbudowany regulator PI.
Elektronika:
n nowoczesny wyświetlacz graficzny LCD z wielobarwnym podświetlaniem zależnym od stanu siłownika,
n jednoczesne, czytelne pokazanie kluczowych bieżących danych siłownika takich jak:
- położenie siłownika, cyfrowo i przy pomocy bargrafu,
- stanu przełączników krańcowych, kierunku pracy napędu,
- samodokumentujący się interfejs użytkownika, a więc: krótkie opisy tekstowe poszczególnych kroków w czasie konfiguracji,
- wyświetlanie opisów sygnalizowanych błędów.
Diagnostyka:
n podgląd wszystkich nastawionych parametrów,
n pamięć błędów i zapis historii zdarzeń.

Wymiary

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

21 ÷ 66 kg

Moment znamionowy

20÷240Nm

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość kątowa

4÷41 obr./min.

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Ilość obrotów

4÷3600

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Wilgotność

do 80%

Dopuszczalne wibracje
Przyłącze

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
Korba, zgodne z PN-EN ISO 5021
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INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK LINIOWY
3XI/L
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Liniowy 3XI/L (stałoprędkościowy) jest przeznaczony do napędu zaworów regulacyjnych, gdzie
wymagane są duże siły i przemieszczenia. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych
i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Napęd posiada znormalizowane przyłącze F07, F10
lub F14 wg ISO 5210. Siłownik ma wbudowany wewnątrz serwokontroler SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę
siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki, regulatorami i sterownikami PLC. Możliwa jest również współpraca z klasycznymi
stacyjkami zdalnego sterowania.
Układ realizuje:
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie silnika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n całkowicie programową konfigurację siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych, momentowych itp.,
n automatyczne strojenie się siłownika do położeń krańcowych,
n zdalne sterowanie analogowe sygnałem ciągłym 4÷20mA, z możliwością wykonania do 256 kroków,
n zdalne sterowanie trójstawne napięciem 24VDC,
n sterowanie miejscowe za pomocą stacyjki zabudowanej na siłowniku,
n wydawanie sygnału zwrotnego 4÷20mA, z możliwością zasilania linii pomiarowej z zewnątrz lub z siłownika,
n wydawanie sygnałów dwustanowych, takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie ograniczeń krańcowych itp.,
n wyświetlanie parametrów pracy na podświetlanym ekranie LCD,
n pełną autokontrolę oraz kontrolę sygnałów i połączeń zewnętrznych siłownika.
Wszystkie sygnały sterujące i zwrotne są odseparowane galwanicznie od siebie i od napięcia sieci.
Siłownik jest zgodny z obowiązującymi normami związanymi z zakresem bezpieczeństwa eksploatacji oraz kompatybilności
elektromagnetycznej.

Wymiary

I - zdalne
0 - miejscowe

Otwórz

STOP

Zamknij

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

26 ÷ 94 kg

Siła nominalna

7÷60kN

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość liniowa

20÷205 mm/min.

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Skok

do 200 mm

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Dopuszczalne wibracje

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
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INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK WAHLIWY
3XI/W
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Wahliwy 3XI/W (stałoprędkościowy) jest przeznaczony do napędu klap, przepustnic, zawieradeł.
Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy
w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu, jako siłownik sterowniczy przystosowany jest do pracy przerywanej. Napęd posiada korbę regulowaną od 100 do 250mm. Wbudowany wewnątrz serwokontroler
SERVOCONT-05 umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki, regulatorami i sterownikami
PLC. Możliwa jest również współpraca z klasycznymi stacyjkami zdalnego sterowania.
Układ realizuje:
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie silnika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n całkowicie programową konfigurację siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych, momentowych itp.,
n automatyczne strojenie się siłownika do położeń krańcowych,
n zdalne sterowanie analogowe sygnałem ciągłym 4÷20mA, z możliwością wykonania do 256 kroków,
n zdalne sterowanie trójstawne napięciem 24VDC,
n sterowanie miejscowe za pomocą stacyjki zabudowanej na siłowniku,
n wydawanie sygnału zwrotnego 4÷20mA, z możliwością zasilania linii pomiarowej z zewnątrz lub z siłownika,
n wydawanie sygnałów dwustanowych, takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie ograniczeń krańcowych itp.,
n wyświetlanie parametrów pracy na podświetlanym ekranie LCD,
n pełną autokontrolę oraz kontrolę sygnałów i połączeń zewnętrznych siłownika.
Wszystkie sygnały sterujące i zwrotne są odseparowane galwanicznie od siebie i od napięcia sieci.
Siłownik jest zgodny z obowiązującymi normami związanymi z zakresem bezpieczeństwa eksploatacji oraz kompatybilności
elektromagnetycznej.

Wymiary

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Masa

34 ÷ 80 kg

Moment znamionowy

170÷1000Nm
(pow. 1000Nm do uzgodnienia)

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Prędkość kątowa

0,27; 0,33; 0,47 obr./min.

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Skok

0° ÷ 160°

Napięcie sterujące trójstawne

24VDC o dowolnej polaryzacji, 12mA

Temperatura pracy

-25÷70°C

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Stopień ochrony

IP67/IP68

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Wilgotność

do 80%

Dopuszczalne wibracje
Przyłącze

Zgodnie z EN 60068-2-6
2g, od 10 do 200 Hz
Korba, zgodne z PN-EN ISO 5021

ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI ZMIENNOPRĘDKOŚCIOWE

INTELIGENTNY SIŁOWNIK
OBROTOWY
ZMIENNOPRĘDKOŚCIOWY XV
Оpis
Inteligentny Zmiennoprędkościowy Elektryczny Siłownik Obrotowy XV jest przeznaczony do napędu elementów wykonawczych
takich jak zawory, zasuwy, klapy, przepustnice itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie moduły liniowe, wahliwe lub przekładnie
obrotowe. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną
do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu. Wbudowany wewnątrz serwokontroler nowej generacji SERVOCONT-04 umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki,
regulatorami i sterownikami PLC.
Funkcje siłownika:
n softstart ograniczający prady rozruchowe i obciążenie mechaniczne układu,
n programowa zmiana prędkości ruchu w zakresie 1:8,
n automatyczne strojenie siłownika do położeń krańcowych,
n możliwość odsunięcia bloku sterującego,
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne hamowanie siłownika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-napięciowe i przeciążeniowe silnika,
n programowalna konfiguracja siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych,
n wydawanie sygnałów dwustanowych takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie, położenia pośrednie,
n elektroniczne ustawianie zakresu sił pracy napędu od 50 do 100% momentu nominalnego,
n wbudowany regulator PI, PID.
n podgląd wszystkich nastawionych parametrów,
Elektronika:
n nowoczesny kolorowy wyświetlacz graficzny LCD,
n jednoczesne, czytelne pokazanie kluczowych bieżących danych siłownika takich jak:
- położenie siłownika, cyfrowo i przy pomocy bargrafu,
- stanu przełączników krańcowych, kierunku pracy napędu,
- samodokumentujący się interfejs użytkownika, a więc: krótkie opisy tekstowe poszczególnych kroków w czasie konfiguracji,
- wyświetlanie opisów sygnalizowanych błędów.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%
lub 1 x 230VAC -10%,+15%

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Masa

19÷24 kg

Moment znamionowy

30÷120 Nm

Stopień ochrony

IP67/IP68

Zakres nastawu momentu 50÷100% Mn

Temperatura pracy

-25÷70°C

Prędkość

4÷63 obr./min.

Wilgotność

do 80%

Skok

4÷1250 obr.

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Przyłącze

F07, F10, wg PN-EN ISO 5210
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ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI ZMIENNOPRĘDKOŚCIOWE

ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
WAHLIWY
ZMIENNOPRĘDKOŚCIOWY XWV
Оpis
Inteligentny Zmiennoprędkościowy Elektryczny Siłownik Wahliwy XWV jest przeznaczony do napędu elementów wykonawczych
regulacyjnych lub odcinających takich jak klapy, przepustnice, zawory kulowe i inne urządzenia wymagające napędu niepełnoobrotowego. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną
do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu. Wbudowany wewnątrz serwokontroler nowej generacji SERVOCONT-04 umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki,
regulatorami i sterownikami PLC.
Funkcje siłownika:
n softstart ograniczający prady rozruchowe i obciążenie mechaniczne układu,
n programowa zmiana prędkości ruchu w zakresie 1:8,
n automatyczne strojenie siłownika do położeń krańcowych,
n możliwość odsunięcia bloku sterującego,
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne hamowanie siłownika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-napięciowe i przeciążeniowe silnika,
n programowalna konfiguracja siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych,
n wydawanie sygnałów dwustanowych takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie, położenia pośrednie,
n elektroniczne ustawianie zakresu sił pracy napędu od 50 do 100% momentu nominalnego,
n wbudowany regulator PI, PID.
n podgląd wszystkich nastawionych parametrów,
Elektronika:
n nowoczesny kolorowy wyświetlacz graficzny LCD,
n jednoczesne, czytelne pokazanie kluczowych bieżących danych siłownika takich jak:
- położenie siłownika, cyfrowo i przy pomocy bargrafu,
- stanu przełączników krańcowych, kierunku pracy napędu,
- samodokumentujący się interfejs użytkownika, a więc: krótkie opisy tekstowe poszczególnych kroków w czasie konfiguracji,
- wyświetlanie opisów sygnalizowanych błędów.

Wymiary
Z/M

Otwórz

STOP

Zamknij

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%
lub 1 x 230VAC -10%,+15%

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Masa

25÷27 kg

Moment znamionowy

30÷120 Nm

Stopień ochrony

IP67/IP68

Zakres nastawu momentu 50÷100% Mn

Temperatura pracy

-25÷70°C

czas przejścia 90°

60s ÷10s

Wilgotność

do 80%

Skok (droga)

90°; 120°

Sterowanie fieldbus

MODBUS / PROFIBUS DP / HART

Przyłącze

F05, F07, F10, wg PN-EN ISO 5211

STEROWNICZE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWNICZY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK OBROTOWY
XSM
Оpis
Siłowniki obrotowe sterownicze XS i XSM (wyposażony w sterownik siłowników elektrycznych X-MATIK) jest stałoprędkościowym
siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm
krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Blok sterujący jest oferowany w dwóch
wykonaniach: standardowym i X-MATIK.
Blok sterujący w wykonaniu standardowym zawiera układ krzywek i mikrowyłączników pozwalający na ustawienie położeń
zamknięte i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Blok sterowniczy w wykonaniu X-MATIK zawiera dodatkowo
sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego. Zapewnia on precyzyjne domykanie
armatur wykorzystując funkcję hamowania elektrycznego oraz pełną diagnostykę napędu. Blok sterujący w wykonaniu X-MATIK
można odsunąć od modułu podstawowego. Siłowniki obrotowe sterownicze XS oraz XSM są przeznaczone do napędu elementów
odcinających takich jak zawory, zasuwy, przepustnice, klapy itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie moduły liniowe, wahliwe
lub przekładnie obrotowe. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w energetyce, ciepłownictwie,
przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie opcjonalne:
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68.

Wymiary
XSM

XS

MO

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Moment znamionowy

20÷2000 Nm

Wilgotność

do 80%

Prędkość kątowa

16÷126 obr./min.

Napięcie sterujące trójstawne

3 x 400VAC lub 24VDC - dla wersji
z blokiem sterującym X-MATIK

Ilość obrotów

16÷1250

Pozycja pracy

dowolna

Temperatura pracy

-25÷70°C

Masa

23 ÷ 184 kg

Stopień ochrony

IP68

Smarowanie

smar półpłynny

Rodzaj pracy

S2 15 min.

Przyłącze

F07, F10, F14, F25 wg PN-EN ISO 5210
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STEROWNICZE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWNICZY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK LINIOWY
XSM/L
Оpis
Siłowniki sterowniczy liniowy XS/L i XSM/L (wyposażony w sterownik siłowników elektrycznych X-MATIK) jest stałoprędkościowym
siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm
krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Blok sterujący jest oferowany w dwóch
wykonaniach: standardowym i X-MATIK.
Blok sterujący w wykonaniu standardowym zawiera układ krzywek i mikrowyłączników pozwalający na ustawienie położeń
zamknięte i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Blok sterowniczy w wykonaniu X-MATIK zawiera dodatkowo
sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego. Zapewnia on precyzyjne domykanie
armatur wykorzystując funkcję hamowania elektrycznego oraz pełną diagnostykę napędu. Blok sterujący w wykonaniu X-MATIK
można odsunąć od modułu podstawowego. Siłowniki sterownicze liniowe XS/L oraz XSM/L są przeznaczone do napędu elementów
odcinających takich jak zawory itp. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w energetyce,
ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68.

Wyposażenie opcjonalne:
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Wilgotność

do 80%

Siła znamionowa

7÷40kN / wyższa wartość
do uzgodnienia z dostawcą

Napięcie sterujące

3 x 400VAC lub 24VDC - dla wersji
z blokiem sterującym X-MATIK

Prędkość liniowa

80÷315 mm/min

Pozycja pracy

dowolna

Masa

25÷87 kg
- zależy od dobranego modułu liniowego

Znamionowa wartość skoku 40÷400 mm

14

Temperatura pracy

-25÷70°C

Stopień ochrony

IP68

Smarowanie

smar półpłynny

Rodzaj pracy

S2 15 min.

Przyłącze

F7, F10 wg PN-EN ISO 5210

STEROWNICZE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWNICZY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK WAHLIWY
XSM/W
Оpis
Siłowniki sterowniczy wahliwy XS/W i XSM/W (wyposażony w sterownik siłowników elektrycznych X-MATIK) jest stałoprędkościowym
siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm
krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Blok sterujący jest oferowany w dwóch
wykonaniach: standardowym i X-MATIK. Blok sterujący w wykonaniu standardowym zawiera układ krzywek i mikrowyłączników
pozwalający na ustawienie położeń zamknięte i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Blok sterowniczy w wykonaniu
X-MATIK zawiera dodatkowo sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego. Zapewnia on
precyzyjne domykanie armatur wykorzystując funkcję hamowania elektrycznego oraz pełną diagnostykę napędu. Blok sterujący
w wykonaniu X-MATIK można odsunąć od modułu podstawowego.
Siłowniki sterownicze wahliwe XS/W oraz XSM/W są przeznaczone do napędu elementów odcinających takich jak klapy, kierownice,
przepustnice itp. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w energetyce, ciepłownictwie,
przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68.

Wyposażenie opcjonalne:

n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Pozycja pracy

dowolna

Moment znamionowy

170÷1000 Nm
(pow. 1000Nm do uzgodnienia)

Masa

25÷87 kg
- zależy od dobranego modułu liniowego

Prędkość kątowa

1; 1,2; 1,9; 2,4 obr./min.

Skok

90°; 120°; 160°

Napięcie sterujące

3 x 400VAC lub 24VDC - dla wersji
z blokiem sterującym X-MATIK

Temperatura pracy

-25÷70°C

Smarowanie

smar półpłynny

Stopień ochrony

IP68

Wilgotność

do 80%

Rodzaj pracy

S2 - 15 min.

Przyłącze

Korba, zgodne z PN-EN ISO 5211
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REGULACYJNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

REGULACYJNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK OBROTOWY
XN
Оpis
Siłownik obrotowy regulacyjny XN jest stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną,
lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich
warunkach środowiskowych. Blok sterujący zawiera przetwornik położenia, układ krzywek z mikrowyłącznikami pozwalający na
ustawienie położeń zamknięte i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Siłowniki obrotowe regulacyjne XN są przeznaczone do napędu elementów regulacyjnych takich jak zawory, klapy itp. bezpośrednio lub poprzez odpowiednie moduły
liniowe, wahliwe lub przekładnie obrotowe. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej,
w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68,
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
Wyposażenie opcjonalne:
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne

16

Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15% lub
1 x 230VAC +10%, -15% wyk. spec.
po uzgodnieniu z producentem

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Stopień ochrony

IP68

Moment znamionowy

20÷480 Nm

Masa

24 ÷ 70 kg

Zakres nastawu momentu 50÷110% Nm

Temperatura pracy

-25÷70°C

Prędkość kątowa

4÷63 obr./min.

Przyłącze

F07, F10, F14, F25 wg PN-EN ISO 5210

Ilość obrotów

4÷1250

REGULACYJNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

REGULACYJNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK LINIOWY
XN/L
Оpis
Siłownik liniowy XN/L powstaje poprzez połączenie modułu obrotowego z liniowym. Siłownik liniowy regulacyjny XN/L jest
stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą
wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Blok sterujący zawiera przetwornik położenia, układ krzywek z mikrowyłącznikami pozwalający na ustawienie położeń zamknięte
i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Siłowniki liniowe regulacyjne XN/L są przeznaczone do napędu elementów
regulacyjnych takich jak zawory itp. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w energetyce,
ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68,
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
Wyposażenie opcjonalne:
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15% lub
1 x 230VAC +10%, -15% wyk. spec.
po uzgodnieniu z producentem

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Stopień ochrony

IP68

Moment znamionowy

10÷120 Nm

Masa

18 ÷ 75 kg

Zakres nastawu momentu 50÷110% Nm

Temperatura pracy

-25÷70°C

Prędkość liniowa

20÷315 mm/min.

Przyłącze

F07, F10, F14, wg PN-EN ISO 5210

Skok

20÷400 mm
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REGULACYJNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

REGULACYJNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK WAHLIWY
XN/W
Оpis
Siłownik wahliwy typu XN/W powstaje poprzez połączenie modułu obrotowego z modułem wahliwym. Siłownik wahliwy
regulacyjny XN/W jest stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję,
spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych.
Blok sterujący zawiera przetwornik położenia, układ krzywek z mikrowyłącznikami pozwalający na ustawienie położeń zamknięte
i otwarte oraz momentu układu przeciążeniowego. Siłowniki wahliwe regulacyjne XN/W są przeznaczone do napędu elementów
regulacyjnych takich jak klapy, kierownice, przepustnice itp. Siłowniki te są stosowane w układach sterowania automatyki
przemysłowej, w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach
wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68,
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
Wyposażenie opcjonalne:
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15% lub
1 x 230VAC +10%, -15% wyk. spec.
po uzgodnieniu z producentem

Moment znamionowy

170÷1000 Nm
(pow. 1000Nm do uzgodnienia)

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 1200 c/h lub S2 - 15min.

Stopień ochrony

IP68

Masa

47 ÷ 7 kg

Zakres nastawu momentu 50÷110% Nm

Temperatura pracy

-25÷70°C

Prędkość kątrowa

Przyłącze

F10, F14, wg PN-EN ISO 5210

0,24; 0,33; 0,47 obr./min.

Zmianowa wartości skoku 90°; 120°; 160°
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ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI WAHLIWE

INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK WAHLIWY 3XWI
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Wahliwy 3XWI jest przeznaczony do napędu elementów wykonawczych regulacyjnych lub
odcinających takich jak klapy, przepustnice, zawory kulowe i inne urządzenia wymagające napędu niepełnoobrotowego. Ma on
nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich
warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować w dowolnym położeniu. Siłownik posiada wbudowany wewnątrz serwokontroler
nowej generacji SERVOCONT-05, który umożliwia bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki,
regulatorami i sterownikami PLC.
Funkcje siłownika:
n automatyczne strojenie siłownika do położeń krańcowych,
n możliwość odsunięcia bloku sterującego,
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie siłownika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n programowalna konfiguracja siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych i momentowych,
n wydawanie sygnałów dwustanowych takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie, położenia pośrednie,
n elektroniczne ustawianie zakresu sił pracy napędu od 50 do 100% momentu nominalnego,
n wbudowany regulator PI,
n podgląd wszystkich nastawionych parametrów.
Elektronika:
n nowoczesny kolorowy wyświetlacz graficzny LCD,
n jednoczesne, czytelne pokazanie kluczowych bieżących danych siłownika takich jak:
- położenie siłownika, cyfrowo i przy pomocy bargrafu,
- stanu przełączników krańcowych, kierunku pracy napędu,
- samodokumentujący się interfejs użytkownika, a więc : krótkie opisy tekstowe poszczególnych kroków w czasie konfiguracji,
- wyświetlanie opisów sygnalizowanych błędów.

75
190

124

420

Wymiary

243

330

521

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 630-1200c/h; S2 - 15min.

Moment znamionowy

30÷240 Nm

Masa

25÷29 kg

Zakres nastaw momentu

50÷100% Nm

Stopień ochrony

IP67/IP68

Prędkość

0,23÷1,5 obr./min.

Temperatura pracy

-25÷70°C

Czas przejścia

66s ÷ 10s

Wilgotność

do 80%

Skok (droga)

90°; 120°

Przyłącze

F05, F07, F10 wg PN-EN ISO 5211
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ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI WAHLIWE

ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
WAHLIWY XW
Оpis
Siłowniki wahliwe typu XW są przeznaczone do napędu elementów wykonawczych regulacyjnych i odcinających, takich jak
klapy, przepustnice, zawory kulowe oraz inne urządzenia wymagające napędu niepełnoobrotowego, w układach sterowania
automatyki przemysłowej w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz
instalacjach wodociągowych. Siłowniki XW mogą pracować w pomieszczeniach przemysłowych i w terenie otwartym. Siłownik
wahliwy XW zamienia ruch obrotowy silnika na niepełny obrót wału wyjściowego o stałej prędkości. Zwarta budowa, mały ciężar
i dowolna pozycja pracy pozwalają na montaż siłownika bezpośrednio na elemencie wykonawczym. Trwałość i niezawodność
pracy sprzyjają długim okresom międzyremontowym. Elektromechaniczny blok sterowania umożliwia realizację funkcji
sterowania i sygnalizacji za pomocą wbudowanych przełączników drogi i przełączników przekroczenia momentu. Blok sterowania może być opcjonalnie wyposażony w przetwornik położenia, lokalny wskaźnik położenia lub generator migu do sygnalizacji
ruchu elementu wykonawczego. Zastosowanie wtykowych złącz przemysłowych zapewnia łatwe i bezpiecznie podłączenie
siłownika na obiekcie.
Wyposażenie standardowe:
Wyposażenie opcjonalne:
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
n układ regulacji nastawy momentu,
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n generator migu,
n stopień ochrony IP68.
n grzałka antykondensacyjna.

126

393

Wymiary

187

243

75

550

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15% lub
1 x 230VAC +10%, -15%

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 630-1200c/h; S2 - 15min.

Stopień ochrony

IP68

Moment znamionowy

30÷240 Nm

Masa

22÷24 kg

Zakres nastaw momentu

50÷110% Nm

Stopień ochrony

IP68

Prędkość

0,23÷1,5 obr./min.

Rodzaj pracy

S2 - 15 min.

Czas przejścia

66s ÷ 10s

Temperatura pracy

-25÷70°C

Skok (droga)

90°; 120°

Wilgotność

do 80%

Przyłącze

F05, F07, F10 wg PN-EN ISO 5211

ELEKTRYCZNE SIŁOWNIKI WAHLIWE

ELEKTRYCZNY SIŁOWNIK
WAHLIWY XWM, XWMO
Оpis
Siłowniki wahliwe XWM i XWMO (odsunięty moduł sterowania) został wyposażony w sterownik siłowników elektrycznych X-MATIK,
jest stałoprędkościowym siłownikiem sterowanym napięciem sieciowym. Posiada nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą
wszystkie wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Blok
sterujący zawiera układ krzywek i mikrowyłączników pozwalający na ustawienie położeń zamknięte i otwarte oraz momentu
układu przeciążeniowego. Zawiera dodatkowo sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego.
Zapewnia on precyzyjne domykanie armatur wykorzystując funkcję hamowania elektrycznego oraz pełną diagnostykę napędu.
Blok sterujący w wykonaniu X-MATIK można odsunąć od modułu podstawowego. Siłowniki wahliwe sterownicze XWM oraz
XWMO są przeznaczone do napędu elementów odcinających takich jak klapy, kierownice, przepustnice itp.. Siłowniki te są
stosowane w układach sterowania automatyki przemysłowej, w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym,
oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach wodociągowych.
Wyposażenie standardowe:

Wyposażenie opcjonalne:

n stacyjka sterowania lokalnego,
n podwójne wyłączniki drogi oraz momentu,
n układ regulacji nastawy momentu,
n przyłącze obiektowe z zaciskanymi stykami,
n stopień ochrony IP68.

n przetwornik położenia typu TRANSOLVER 4-20mA,
n mechaniczny wskaźnik położenia,
n generator migu,
n grzałka antykondensacyjna.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15% lub
1 x 230VAC +10%, -15%

Rodzaj pracy

S4 - 25%, 630-1200c/h; S2 - 15min.

Stopień ochrony

IP68

Moment znamionowy

30÷240 Nm

Masa

25÷27 kg

Zakres nastaw momentu

50÷110% Nm

Temperatura pracy

-25÷70°C

Prędkość

0,23÷1,5 obr./min.

Wilgotność

do 80%

Czas przejścia

66s ÷ 10s

Przyłącze

F05, F07, F10 wg PN-EN ISO 5211

Skok (droga)

90°; 120°
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REGULACYJNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

INTELIGENTNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK REGULACYJNY
XI Ex
Оpis
Inteligentny Elektryczny Siłownik Obrotowy XI Ex (stałoprędkościowy) służy do napędzania urządzeń nastawczych bezpośrednio
lub poprzez odpowiednie przekładnie liniowe, wahliwe lub obrotowe. Ma on nowoczesną, lekką konstrukcję, spełniającą wszystkie
wymagania norm krajowych i europejskich, przeznaczoną do pracy w ciężkich warunkach środowiskowych. Siłownik może pracować
w dowolnym położeniu. Siłownik posiada wbudowany wewnątrz serwokontroler nowej generacji SERVOCONT-03, który umożliwia
bezpośrednią współpracę siłownika z nowoczesnymi systemami automatyki, regulatorami i sterownikami PLC.
Siłowniki XI Ex należy do urządzeń grupy II kategorii 2 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością gazów,
par lub mgieł (G) i pyłów (D):
dla temp. pracy -20°÷ 40°
dla temp. pracy -20°÷ 60°
II 2G Exde IIC T4 Gb
II 2G Exde IIC 155°C Gb
II 2D Ex t IIIC T135°C Db
II 2D Ex t IIIC T155°C Db
II 2GD c 135°C
II 2GD c 155°C
Blok sterowania realizuje:
n bezstykowe załączanie, wyłączanie, rewersowanie i elektryczne odzyskowe hamowanie silnika,
n zabezpieczenie termiczne, zwarciowe, zanikowo-fazowe i przeciążeniowe silnika oraz badanie zgodności faz,
n całkowicie programową konfigurację siłownika bez konieczności ustawiania wyłączników krańcowych, momentowych itp.,
n automatyczne strojenie się siłownika do położeń krańcowych,
n zdalne sterowanie analogowe sygnałem ciągłym 4÷20mA, z możliwością wykonania do 256 kroków,
n zdalne sterowanie trójstawne napięciem 24VDC,
n sterowanie miejscowe za pomocą stacyjki zabudowanej na siłowniku,
n wydawanie sygnału zwrotnego 4 ÷ 20mA, z możliwością zasilania linii pomiarowej z zewnątrz lub z siłownika,
n wydawanie sygnałów dwustanowych, takich jak: gotowość elektryczna, zadziałanie ograniczeń krańcowych itp.,
n wyświetlanie parametrów pracy na podświetlanym ekranie LCD,
n pełną autokontrolę oraz kontrolę sygnałów i połączeń zewnętrznych siłownika.
Wszystkie sygnały sterujące i zwrotne są odseparowane galwanicznie od siebie i od napięcia sieci.

Wymiary

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Rodzaj pracy

S4 630 cykli / godz. 25%

Siła nominalna

30; 60; 120 lub 240 Nm

Wilgotność

do 80%

Prędkość znamionowa 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 41obr/min Masa

43 ÷ 81 kg

Ilość obrotów

4÷110

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Temperatura pracy

-25÷70°C

Analogowy sygnał sterujący

4÷20mA

Stopień ochrony

IP67

Przyłącze

F07, F10, F14 wg PN-EN ISO 5210

REGULACYJNE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

REGULACYJNY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK OBROTOWY
XN Ex
Оpis
Siłowniki regulacyjne typu XN Ex są przeznaczone do napędu elementów wykonawczych takich jak zawory, zasuwy, przepustnice
itp., w układach sterowania automatyki przemysłowej w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, petrochemicznym,
gazowniczym, spożywczym, gazownictwie, oczyszczalniach cieków instalacjach przesyłowych gazu, ropy, benzyny itp. Siłowniki
XN Ex mogą pracować w pomieszczeniach przemysłowych i w terenie otwartym. Podstawowym modułem (zespołem napędowym)
siłownika jest moduł obrotowy zawierający silnik trójfazowy 3x400V, przekładnię główną, napęd ręczny, układ przeniesienia
napędu, blok sterujący i złącze przemysłowe. Moduł obrotowy stanowi samodzielny siłownik obrotowy, a w zestawieniu z modułem
liniowym lub wahliwym - siłownik liniowy lub wahliwy. Blok sterujący zawiera wyłączniki drogi, wyłączniki momentowe układu
przeciążeniowego i mechaniczny wskaźnik położenia. Blok sterujący może być opcjonalnie wyposażony w przetwornik położenia
lub impulsator do sygnalizacji ruchu elementu wykonawczego.
Siłowniki XN Ex należą do urządzeń grupy II kategorii 2 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością
gazów, par lub mgieł (G) lub pyłów (D):
dla temp. pracy -20°÷ 40°
dla temp. pracy -20°÷ 60°
II 2G Exde IIC T4 Gb
II 2G Exde IIC 155°C Gb
II 2D Ex t IIIC T135°C Db
II 2D Ex t IIIC T155°C Db
II 2GD c 135°C
II 2GD c 155°C
Zalety:
n mała masa i dowolna pozycja pracy pozwalają na montaż siłownika bezpośrednio na elemencie wykonawczym,
n modułowa budowa siłownika zapewniająca szybki serwis,
n trwałość i niezawodność.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Rodzaj pracy

S4 630 cykli / godz. 25%

Siła nominalna

30; 60; 120 lub 240 Nm

Wilgotność

do 80%

Prędkość znamionowa 4; 5,6; 8; 11; 16; 22; 32; 41obr/min Masa

19 ÷ 54 kg

Ilość obrotów

4÷110

Analogowy sygnał zwrotny

4÷20mA, zasilany dwuprzewodowo

Temperatura pracy

-25÷70°C

Przyłącze

F07, F10, F14 wg PN-EN ISO 5210

Stopień ochrony

IP67
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STEROWNICZE SIŁOWNIKI ELEKTRYCZNE

STEROWNICZY ELEKTRYCZNY
SIŁOWNIK OBROTOWY
XSM Ex
Оpis
Siłowniki sterownicze typu XS Ex i XSM Ex (wyposażony w sterownik siłowników elektrycznych X-MATIK) są przeznaczone do
napędu elementów wykonawczych takich jak zawory, zasuwy, klapy, przepustnice itp. w układach sterowania automatyki
przemysłowej w energetyce, ciepłownictwie, przemyśle chemicznym, spożywczym, oczyszczalniach ścieków oraz instalacjach
wodociągowych. Siłowniki XS Ex mogą pracować w pomieszczeniach przemysłowych i w terenie otwartym. Stałoprędkościowe
siłowniki sterownicze typu XS Ex i XSM Ex posiadają budowę modułową. Podstawowym modułem (zespołem napędowym)
siłownika jest moduł obrotowy zawierający silnik trójfazowy 3x400V, przekładnię główną, napęd ręczny, układ przeniesienia
napędu, blok sterujący i złącze przemysłowe. Moduł obrotowy stanowi samodzielny siłownik obrotowy, a w zestawieniu
z modułem liniowym lub wahliwym - siłownik liniowy lub wahliwy. Blok sterujący jest oferowany w dwóch wykonaniach:
standardowym i X-MATIK. Blok sterujący w wykonaniu standardowym zawiera wyłączniki drogi, wyłączniki momentowe
układu przeciążeniowego i mechaniczny wskaźnik położenia. Blok sterujący w tym wykonaniu może być opcjonalnie wyposażony
w przetwornik położenia lub impulsator do sygnalizacji ruchu elementu wykonawczego. Blok sterujący w wykonaniu X-MATIK
zawiera dodatkowo sterownik z tyrystorowym układem załączania silnika i stacyjkę sterowania lokalnego. Sterownik X-MATIK
zapewnia precyzyjne domykanie armatur wykorzystując funkcję hamowania elektrycznego oraz diagnostykę napędu.
Siłowniki XN Ex należą do urządzeń grupy II kategorii 2 do pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecnością
gazów, par lub mgieł (G) lub pyłów (D):
dla temp. pracy -20°÷ 40°
dla temp. pracy -20°÷ 60°
II 2G Exde IIC T4 Gb
II 2G Exde IIC 155°C Gb
II 2D Ex t IIIC T135°C Db
II 2D Ex t IIIC T155°C Db
II 2GD c 135°C
II 2GD c 155°C
Zalety:
n mała masa i dowolna pozycja pracy pozwalają na montaż siłownika bezpośrednio na elemencie wykonawczym,
n modułowa budowa siłownika zapewniająca szybki serwis,
n łatwy sposób podłączania na obiekcie przy pomocy wtykowych złącz przemysłowych,
n trwałość i niezawodność,
n długie okresy międzyremontowe.

Wymiary

Parametry Techniczne
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Napięcie zasilania

3 x 400VAC +10%, -15%

Pozycja pracy

dowolna

Moment znamionowy

30÷240 Nm

Masa

38÷85 kg

Prędkość kątowa

16; 20 ; 32; 41; 63 obr./min.

Stopień ochrony

IP67

Ilość obrotów

16÷1250

Rodzaj pracy

S2 - 15 min.

Zakres nastaw momentu

50÷100 % Mn

Smarowanie

smar półpłynny

Temperatura pracy

-25÷70°C

Wilgotność

do 80%

Przyłącze

F07, F10, F14 wg PN-EN ISO 5211
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STEROWNIKI SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

STEROWNIKI
SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
SERVOSTER-06-7.5

Оpis
Servosterownik SERVOSTER-06-7.5 służy do bezstykowego sterowania napędami odcinającymi i regulacyjnymi z silnikami trójfazowymi o mocy do 7,5 kW dla trybu pracy S2. Realizuje on bezstykowe załączanie, wyłączanie i rewersowanie silnika pod obciążeniem,
hamowanie elektryczne silnika, współpracę z wyłącznikami drogowymi, momentowymi, termostatem silnika i skrzynką sterowania
miejscowego oraz powielaniem wyłączników krańcowych. Sterownik może być sterowany zdalnie przez system automatyki, regulator lub sterownik PLC sygnałem tróstawnym 24VDC albo analogowym 4÷20mA, albo transmisyjnym Profibus DP lub miejscowo,
napięciem 48VDC. SERVOSTER-06 wykonany jest w obudowie nalistwowej DIN 35mm. Posiada zabezpieczenie zwarciowe, zanikowo-fazowe, układ kontroli bezpieczników, układ kontroli napięcia sterowniczego oraz sygnalizację świetlną i stykową braku gotowości
elektrycznej. Dzięki zastosowanym rozwiązaniom SERVOSTER-06 pozwala wyeliminować przekaźniki, styczniki sterujące i hamulce
elektromagnetyczne silników. Wejścia sterujące można podłączyć bezpośrednio do karty sterowania tróstawnego dowolnego systemu automatyki, regulatora, sterownika PLC lub stacyjki sterowniczej. Dzięki kontroli bezpieczników połączonej z sygnalizacją świetlną
(diody LED) i stykową, możliwa jest szybka lokalizacja usterki w układach sterowania siłowników. SERVOSTER-06-7.5 składa się z dwóch
modułów: modułu sterującego oraz modułu mocy SVP. Moduł mocy jest produkowany w dwóch wersjach: z jedną fazą nieodłączaną
lub z odłączanymi wszystkimi fazami.

Wymiary

Parametry Techniczne
Napięcie zasilania
Napięcie przełączane
Pobór własny mocy
Strata mocy w układzie prądowym
Napięcie i moc silnika elektrycznego
Wyjścia na wyłączniki krańcowe i termostat

230VAC +/-10%
3x400VAC
7VA
do 5W
400VAC, do 7,5kW
48VDC/12mA

Prąd wejść sterujących
Napięcie sterujące zdalne

12mADC
24VDC o dow. polaryzacji

Napięcie sterujące miejscowe
Obciążalność styków sygnalizacyjnych
Sygnalizacja
Temperatura pracy

48VDC/12mA
200mA
Diody LED
-25÷70°C
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STEROWNIKI SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Schemat aplikacyjny układu SERVOSTER-06-7.5

M/Z - przełącznik sterowania miejscowe / zdalne (zdalne gdy styk zwarty)
PDT - podtrzymanie sterowania zdalnego
Som - sterowanie miejscowe w kierunku otwierania
Szm - sterowanie miejscowe w kierunku zamykania
STOP AW - awaryjne zatrzymanie siłownika
GE - gotowość elektryczna (rodzaj styku określa się w zamówieniu)
So, Sz - sterowanie zdalne w kierunkach O i Z
STOP - zatrzymanie siłownika (działa również w sterowaniu zdalnym)
Z - załączone sterowanie zdalne
Bd - blokady dodatkowe siłownika (np. wyłącznik korby w napędzie NWA)
Ko’ , Kz’ - dodatkowe wyłączniki krańcowe, lub styki zwierne wyłączników Ko, Kz
ST - potwierdzenie sterowania
T - blokada przeciążeniowa (termostat silnika, temp. radiatora, I ) MAX
Ko, Kz - wyłączniki krańcowe kierunków otwierania i zamykania
Mo, Mz - wyłączniki momentowe kierunków otwierania i zamykania
47k* - opornik kontroli linii (opcja)
Uw - wewnętrzne napięcie sterownicze serwosterownika
PE* - punkt zerowania radiatora
ZAM - sygnał sterujący moduł wykonawczy w kierunku zamykania (+12VDC)
OTW - sygnał sterujący moduł wykonawczy w kierunku otwierania (+12VDC)
GND - wspólny sygnał sterujący
1* - dodatkowy klucz prądowy dla wersji 3K
Uwaga 1: sygnały ZAM, OTW nie są izolowane galwanicznie od sieci 230VAC
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Uwaga:
- Rezystor kontroli linii występuje
jako opcja.
- Styk gotowości elektrycznej
może występować jako zwierny
lub rozwierny - ustawiony zworą
GE/BGE wewnątrz servostera.
- W przypadku braku stacyjki
sterowania miejscowego należy
za pomocą wyłącznika stacyjki
zewrzeć styki M/Z
i STOP do masy.

STEROWNIKI SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH

STEROWNIKI
SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
MODUŁ SVP03 i SVP05

Оpis
Moduł SVP jest rewersywnym stycznikiem trójazowym do załączania odłączania i rewersowania urządzeń o mocy do 9kW. Rozruch
urządzeń odbywa się za pomocą przeciwsobnie działających par tyrystorów, następnie są one mostkowane za pomocą przekaźników
elektromagnetycznych. Odłączenie napięcia odbywa się w odwrotnej kolejności najpierw odłączane są styki przekaźników, a po ułamku sekundy przestają być kluczowane tyrystory. Praca taka pozwala uniknąć wypalania styków przekaźników i jednocześnie ogranicza
emisje ciepła z półprzewodników. Produkowany jest w dwóch wersjach: z jedną fazą nieodłączaną oraz z odłączanymi wszystkimi
fazami. Moduł posiada styk sygnalizujący przekroczenie prądu maksymalnego oraz przekroczenie temperatury radiatora. Aparat sterowany jest napięciem 12V DC z wewnętrznego zasilacza lub z zewnętrznego źródła. SVP-7,5 może pracować samodzielnie lub być
wykorzystany jako moduł mocy w servosterownikach.

Wymiary
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Parametry Techniczne
Napięcie zasilania

3 x 400V

Maksymalna moc odbiornika pracującego w trybie S2

15 min. 9kW

Maksymalna moc odbiornika pracującego w trybie S4

25%, 600c/h 7,5kW

Napięcie sterownicze

12V DC

Obciążalność styku sygnalizacyjnego
Prąd wejść sterujących
Sygnalizacja
Temperatura pracy

1A

12mADC
Diody LED
-25 ÷ +70°C
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STEROWNIKI SIŁOWNIKÓW ELEKTRYCZNYCH
Schemat aplikacyjny modułu SVP03 i SVP05
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Termik

SIŁOWNIK

T - blokada przeciążeniowa (termostat silnika, temp. radiatora, I ) MAX
PE* - punkt zerowania radiatora
ZAM - sygnał sterujący moduł wykonawczy w kierunku zamykania (+12VDC)
OTW - sygnał sterujący moduł wykonawczy w kierunku otwierania (+12VDC)
GND - wspólny sygnał sterujący
1* - dodatkowy klucz prądowy dla wersji 3K
Uwaga: sygnały ZAM, OTW nie są izolowane galwanicznie od sieci 230VAC
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