
1. Budowa i sposób dzia³ania
Si³owniki wykonano w pozwalaj¹cym na
tworzenie ró¿nych kombinacji systemie mo-
du³owym, który opracowano dla ró¿nego
rodzaju zaworów regulacyjnych, jak rów-
nie¿ dla ró¿nych uk³adów regulacji i obwo-
dów sterowania.

We wszystkich wykonaniach silnik mo¿e
pracowaæ pe³n¹ moc¹ a¿ do po³o¿enia
krañcowego i pozostawaæ w nim pod
napiêciem.

Si³owniki elektryczne
typu 5801 (o ruchu obrotowym)
typu 5802 (o ruchu posuwistym)
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Rys. 1 · Typ 5801 
      z zespo³em dr¹¿ków dŸwigni

Rys. 2 · Typ 5802 zamontowany 
      na zaworze regulacyjnym typu 241



1.1 Si³ownik typu 5801 (rys. 1 )
Si³ownik o ruchu obrotowym wyposa¿ony w
rewersyjny silnik synchroniczny z wirnikiem
magnetycznym. Ruch obrotowy silnika (2)
przenoszony jest przez nie wymagaj¹c¹
konserwacji przek³adniê (3) i sprzêg³o (4) na
wa³ odbieraj¹cy (8). Po³¹czony z wa³em
zespó³ dr¹¿ków dŸwigni s³u¿y do urucha-
miania zaworów klapowych lub ¿aluzji.

1.2 Si³ownik typu 5802 (rys. 2)
Dziêki zainstalowaniu na si³owniku prze-
k³adni ruchu obrotowego na posuwisty (5)
powstaje si³ownik typu 5802. Ruch obrotowy
przek³adni (3) przetwarzany jest przez uk³ad
zêbnika i listwy zêbatej (6, 7) na ruch
posuwisty. Sprzêg³o sprê¿ynowe (11) si³ow-
nika o ruchu posuwistym pozwala przy
zamkniêtym zaworze na wy³¹czenie silnika
w zale¿noœci od powsta³ej si³y. 
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1.3 Wyposa¿enie dodatkowe
1.3.1 Wyposa¿enie elektryczne
W zale¿noœci od ¿¹danego dzia³ania urz¹-
dzeñ regulacji i sterowania si³owniki mo¿na
wyposa¿yæ w urz¹dzenia dodatkowe, jak
np. wy³¹czniki krañcowe, nadajniki poten-
cjometryczne, przekaŸniki i elementy grzejne.
Ruch obrotowy osi roz³¹cza styk wy³¹cznika
krañcowego za pomoc¹ nastawnego mecha-
nizmu krzywkowego. Dodatkowe zespo³y
przekaŸnikowe s³u¿¹ przewa¿nie do zwielo-
krotniania styków wy³¹czników krañcowych.
Nadajniki potencjometryczne uruchamia siê
równie¿ za pomoc¹ nastawnych mechani-
zmów krzywkowych. Elementy grzejne chro-
ni¹ czêœci wewnêtrzne przed wytr¹caniem
siê w okreœlonych warunkach eksploatacji
kondensatu. Urz¹dzenia te, jeœli zosta³y
zamówione, zamontowane s¹ w obudowie
si³ownika. 
Dalsze lub inne elementy wyposa¿enia do-
datkowego klient mo¿e w razie potrzeby
zamontowaæ we w³asnym zakresie wykonu-
j¹c kilka prostych czynnoœci (patrz rozdz. 3).

1.3.2 Napêd rêczny
W obudowie si³ownika znajduje siê zespó³
dr¹¿ków wyzwalacza dostêpny z zewn¹trz
w postaci przycisku (1). Uruchomienie wy-
zwalacza powoduje roz³¹czenie silnika i
wa³u wyjœciowego. Si³ownik mo¿na wtedy
przestawiaæ za pomoc¹ zespo³u dŸwigni
(si³ownik o ruchu obrotowym) lub pokrêt³a
regulacji rêcznej.

1.4 Dane techniczne si³owników elektrycznych typu 5801 i 5802
Si³ownik                     typ 5801-2/-4 5802-2/-4

Czas przestawienia dla k¹ta obrotu 
(skoku) nominalnego             s 280 170 280 170

Nominalny moment obrotowy    Nm 34 22,5 – –

Nominalna si³a nacisku osiowego  kN – – 1,8 1,2

Nominalny k¹t obrotu (skoku) 120o 30 mm

Przy³¹cze elektryczne         50 Hz 24, 110 lub 230 V

Pobór mocy si³ownika 5 VA

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 do 50oC

Stopieñ ochrony IP 54 wed³ug DIN 40050

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Wy³¹cznik krañcowy dopuszczalne obci¹¿enie: 250 V, 50 Hz, 10 A dla obci¹¿enia rezystancyjnego

Nadajnik potencjometryczny zmiana rezystancji: 0...100 W lub 0 ... 1000 W, wykonanie specjalne: 
150, 200, 1500, 30-50-30, 10-100,10 W, obci¹¿enie maksymalne: 2 W

PrzekaŸnik:
dopuszczalne obci¹¿enie styków

cewka 24, 110 lub 230 V, 50 Hz
dla 230 V, 50 Hz: 3 A dla obci¹¿enia rezystancyjnego, dla 230 V–: 0,2 A

Oporowy element grzejny 230 V, 50 Hz, pobór mocy: ok. 3 W

Ustawnik pozycyjny tylko dla zasilania 24 V~
i wykonania z nadajnikiem potencjometrycznym 0...1000 W

sygna³ steruj¹cy 4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V–

praca z dzielonym zakresem 4...12 do 12...20 mA, 0...10 do 10...20 mA, 0...5 do 5...10 V–
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2. Monta¿
2.1 Monta¿ na klapach (typ 5801)
Monta¿ si³ownika o ruchu obrotowym na
klapach wentylacyjnych zale¿y od zadanych
funkcji i od istniej¹cych mo¿liwoœci wykona-
nia mechanicznego po³¹czenia z klap¹.
Si³ownik o ruchu obrotowym mo¿na zamon-
towaæ w dowolnym po³o¿eniu. Dziêki prze-
stawnym ramionom zespó³ dŸwigni daje siê
dopasowaæ do nastawnika klap.

2.2 Monta¿ na zaworze (typ 5802) (rys. 5)
Sprzêg³o sprê¿ynowe (7) nakrêciæ na trzpieñ
grzyba (8) i przy zamkniêtym zaworze
nastawiæ wymiar X (patrz naciêcie na
sprzêgle).
Poluzowaæ jedn¹ ze œrub (5), drug¹ wykrê-
ciæ; tarczê (6) przesun¹æ w celu wprowadze-
nia trzpienia si³ownika (4).
Trzpieñ si³ownika (4) przesun¹æ do we-
wn¹trz za pomoc¹ pokrêt³a regulacji rêcznej
lub silnika, nastêpnie na³o¿yæ si³ownik i
zamocowaæ za pomoc¹ nakrêtki oczkowej
(3). Trzpieñ si³ownika (4) wprowadziæ w
otwór sprzêg³a sprê¿ynowego, tarczê (6)
przesun¹æ w po³o¿enie pierwotne i przykrê-
ciæ za pomoc¹ œrub (5).
W wypadku zaworów 3260 dla DN 15-65
trzeba najpierw zamontowaæ na zaworze
jarzmo (2) i przykrêciæ za pomoc¹ œrub
zaciskowych.
Po zamontowaniu si³ownika przestawiæ za-
wór w po³o¿enie krañcowe, a tabliczkê
skoku na jarzmie ustawiæ zgodnie z naciê-
ciem na sprzêgle sprê¿ynowym.
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3. Monta¿ wyposa¿enia dodatkowego
3.1 Wyposa¿enie elektryczne
Usytuowanie i kolejnoœæ monta¿u dodatko-
wego wyposa¿enia elektrycznego pokazano
w tabeli na rys. 6, gdzie u¿yte symbole
literowe oznaczaj¹:

S = wy³¹cznik krañcowy
W = nadajnik potencjometryczny
R = zespó³ przekaŸnikowy

7 6 5 4 3 2 1

Miejsce monta¿u urz¹dzeñ w obudowie si³ownika

Rys. 6 · Tabele

dodatkowo oporowy element grzejny

Poz. 7 6 5 4 3 2 1

S S S S S

W W

S W W

S S S W

S S R*

* pozycja wymuszona

ko
le

jn
oœ

æ 
m

on
ta

¿u

za
jê

te
 p

rz
ez

w
y³

¹c
zn

ik
i k

ra
ñc

ow
e

sil
ni

ka

8

7

6

5

4

3

2

1

2

2

4

4

1

Rys. 7 · Wy³¹cznik krañcowy

1 krzywka tarczowa
2 trzpieñ
3 œruba
4 oœ
5 mechanizm krzywkowy
6 œruba
7 mikroprze³¹cznik
8 podpora prze³¹cznika
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3.1.1 Monta¿ wy³¹czników krañcowych S
Mikroprze³¹cznik umieœciæ w uchwycie znaj-
duj¹cym siê na pokrywie przek³adni, nastê-
pnie na³o¿yæ na oœ (13) mechanizm krzy-
wkowy (4) z krzywk¹ (1) skierowan¹ w dó³;
jeszcze nie przykrêcaæ (robi siê to póŸniej
podczas regulacji, patrz punkt 5.2).
Zamontowaæ podporê wy³¹cznika (8) i przy-
krêciæ za pomoc¹ œruby (6).
Dalsze wy³¹czniki krañcowe montuje siê na
osi (4) w ten sam sposób. W przypadku
monta¿u wraz z innymi elementami wyposa-
¿enia dodatkowego przestrzegaæ miejsca
monta¿u wed³ug tabeli na rys. 6.

3.2.1 Monta¿ nadajników potencjometry-
cznych W

Okablowan¹ p³ytê (10) z potencjometrem (7)
umieœciæ na pokrywie przek³adni i na osi
(13), mechanizm krzywkowy (4) nastawiæ
tak, aby trzpieñ (2), œruba (3) i krzywka
przyporz¹dkowana danemu k¹towi obrotu
lub skokowi skierowane by³y w tym samym
kierunku (patrz rys. 8).
Krzywki zaprojektowano dla k¹ta obrotu
0...80o, co odpowiada skokowi 0-15 mm,
i dla k¹ta 0...140o, co odpowiada skokowi
0...30 mm.
Mechanizm krzywkowy (4) z krzywk¹ tar-
czow¹ (1) skierowan¹ w dó³ na³o¿yæ na oœ;
jeszcze nie przykrêcaæ (robi siê to póŸniej
podczas regulacji, patrz punkt 5.3). Nasa-
dziæ podporê wy³¹cznika (5) i zamocowaæ
za pomoc¹ œruby (6).
Dalsze nadajniki potencjometryczne montuje
siê na osi jeden na drugim w ten sam sposób.
W wypadku monta¿u wraz z innymi elemen-
tami wyposa¿enia dodatkowego nale¿y
przestrzegaæ miejsca monta¿u wed³ug tabeli
na rys. 6.
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3.1.3 Monta¿ zespo³u przekaŸnikowego
W zale¿noœci od zamówionego wykonania
p³yta (1) zespo³u przekaŸnikowego wyposa-
¿ona jest w jeden lub dwa przekaŸniki.
Okablowan¹ p³ytê (1) umieœciæ przek³adaj¹c
przez oœ (3) na pokrywie przek³adni, na³o-
¿yæ podporê wy³¹cznika (4) i zamocowaæ za
pomoc¹ œruby (2).
W wypadku monta¿u zespo³u przekaŸniko-
wego wraz z innymi elementami wyposa¿e-
nia dodatkowego nale¿y przestrzegaæ
miejsc monta¿u wed³ug tabeli na rys. 6.

3.1.4 Monta¿ oporowego elementu 
grzejnego

Okablowan¹ p³ytê (1) z k¹townikiem przy-
krêciæ do pokrywy przek³adni (rys. 10).
Sposób zamontowania nie jest zale¿ny od
innych elementów wyposa¿enia dodatkowe-
go, jak np. wy³¹czniki krañcowe, nadajniki
potencjometryczne i przekaŸniki.

3.2 Wyposa¿enie mechaniczne
3.2.1 Monta¿ napêdu rêcznego
Przy póŸniejszym monta¿u napêdu rêcznego
wystarczy przykrêciæ do pokrywy przek³adni
zespó³ dŸwigni wyzwalacza (11). Po wciœ-
niêciu przycisku wyzwalacza uruchomione
zostaje poprzez otwór w pokrywie przek³ad-
ni sprzêg³o, co pozwala na przestawienie
wa³u si³ownika o ruchu obrotowym (typ 5801)
za pomoc¹ zespo³u dŸwigni, zaœ si³ownika

o ruchu posuwistym (typ 5802) za pomoc¹
dodatkowego pokrêt³a regulacji rêcznej.
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Rys. 9 · Zespó³ przekaŸnikowy
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Rys. 10 · Oporowy element grzejny
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Rys. 11 · Regulacja rêczna
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4. Przy³¹cze elektryczne
4.1 Silnik
Przewody przeprowadziæ przez z³¹cze Pg
11 i pod³¹czyæ do listwy zaciskowej p³ytki
obwodu drukowanego (rys.12).
Sygna³ steruj¹cy z regulatora doprowadziæ
do zacisków 1 i 2. Doprowadzenie sygna³u
do zacisku 1 powoduje zamykanie zaworu,
a do zacisku 2 – otwieranie zaworu.

4.2 Elementy wyposa¿enia dodatkowego
Elementy wyposa¿enia dodatkowego pod³¹-
cza siê zgodnie z odpowiednimi schematami
po³¹czeñ (rys. 13). Na obudowie umieœciæ
mo¿na maksimum 4 d³awiki dla wszystkich
niezbêdnych pod³¹czeñ.
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Rys. 13 · Schematy po³¹czeñ dla elementów wyposa¿enia dodatkowego
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5. Obs³uga
5.1 Obs³uga rêczna
Wcisn¹æ przycisk wyzwalacza na pokrywie
obudowy. W si³owniku o ruchu obrotowym
uruchomiæ zespó³ dŸwigni, a w si³owniku o
ruchu posuwistym obracaæ pokrêt³o regulacji
rêcznej a¿ do uzyskania ¿¹danego po³o¿e-
nia zaworu. Zwolniæ przycisk.

5.2 Nastawa wy³¹czników krañcowych 
(rys. 7)

Si³ownik ustawiæ w ¿¹danym po³o¿eniu za
pomoc¹ silnika lub regulacji rêcznej. Mecha-
nizm krzywkowy (5) przykrêciæ za pomoc¹
œruby (3) w taki sposób, aby zapewniæ
dostêp do trzpienia (2). Punkt za³¹czania
mikroprze³¹cznika (7) mo¿na teraz dok³ad-
nie wyregulowaæ obracaj¹c krzywkê tarczo-
w¹ (1) za pomoc¹ trzpienia (2).

5.3 Nastawa wy³¹czników krañcowych
(miejsce monta¿u 1 i 2 wed³ug rys. 6
i rys. 14)

Nastawa wstêpna: Oba mechanizmy krzy-
wkowe przykrêciæ do wa³u w taki sposób,
aby trzpieñ (2) by³ dostêpny w ka¿dym
po³o¿eniu krañcowym si³ownika.

Nastawa wy³¹cznika w kierunku zamyka-
nia zaworu (w zale¿noœci od dzia³aj¹cej si³y).
Pozycja monta¿u 1 dla zaworu typu 3241 i 2
dla zaworu typu 3260.
W wypadku zaworu typu 3243 pracuj¹cego
jako zawór rozdzielaj¹cy lub mieszaj¹cy
miejsce monta¿u zale¿y od tego, czy zamy-
kane bêdzie przy³¹cze A czy B.
Zawór przestawiæ za pomoc¹ si³ownika a¿
do oporu.
Krzywkê tarczow¹ (1) przestawiaæ przy
pomocy trzpienia (2) do momentu a¿ wy³¹-
cznik wy³¹czy silnik. Nastêpnie trzpieñ (2)
przekrêciæ w tym samym kierunku jeszcze o
pó³ obrotu.
Skontrolowaæ dzia³anie wy³¹cznika. Zakres
pracy sprzêg³a sprê¿ynowego wynosi oko³o
1 mm.

Nastawa wy³¹cznika kierunku otwierania
zaworu (w zale¿noœci od skoku)
Pozycja monta¿u 2 dla zaworu typu
3241/3243 i 1 dla zaworu typu 3260.
Wy³¹cznik krañcowy nastawiæ na skok nomi-
nalny.

Kierunek obrotu krzywki tarczowej

Rys. 14 · Wy³¹cznik krañcowy
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2
1

pozycja monta¿u 1
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5.4 Nastawa nadajników potencjometry-
cznych (rys. 8)

Dodatkowy punkt pomiarowy (8) s³u¿y do
dok³adnej nastawy wartoœci opornoœci po-
miêdzy A i B na œrubie (9) i posiada
dok³adn¹ nastawê fabryczn¹. Z³¹cze BC jest
zwarte.
Przed rozpoczêciem regulacji si³ownik usta-
wiæ w nastêpuj¹ce po³o¿enie krañcowe:
1) si³ownik o ruchu obrotowym: patrz¹c na

wa³ odbieraj¹cy, w lewo do oporu;
2) si³ownik z napêdem o ruchu posuwistym:

trzpieñ si³ownika wysun¹æ a¿ do oporu.
Nastêpnie mechanizm krzywkowy (4) usta-
wiæ w po³o¿eniu pokazanym na rys. 8
i przykrêciæ za pomoc¹ œruby (3).

Punkt pocz¹tkowy ustawiæ na pocz¹tku skoku
przestawiaj¹c krzywkê (1) przy pomocy
trzpienia (2). 
Wykonaæ si³ownikiem ca³kowity skok. W po-
³o¿eniu krañcowym po³o¿enie suwaka musi
pokrywaæ siê z punktem B. Punkt krañcowy
nale¿y ewentualnie skorygowaæ za pomoc¹
œruby nastawczej (11). Nastawê mo¿na
zmieniæ tylko w po³o¿eniu wyjœciowym; w
tym celu si³ownik nale¿y ustawiæ w po³o¿eniu
pierwotnym.
Przy tym samym k¹cie obrotu przed³u¿enie
ramienia dŸwigni za pomoc¹ œruby (11)
zwiêksza, a skrócenie zmniejsza wychylenie.

6. Czêœci zamienne i dodatkowe

Czêœci zamienne i dodatkowe Numer katalogowy

sprzêg³o sprê¿ynowe dla trzpienia grzyba 10
sprzêg³o sprê¿ynowe dla trzpienia grzyba 16
zespó³ dŸwigni dla si³ownika o ruchu obrotowym
k¹townik mocuj¹cy dla si³ownika o ruchu obrotowym
obudowa
pokrêt³o regulacji rêcznej
zespó³ dŸwigni wyzwalacza
wy³¹cznik krañcowy, kompletny z elementami monta¿owymi
do tego mikroprze³¹cznik, osobno
mechanizm krzywkowy
podpora prze³¹cznika
nadajnik potencjometryczny, kompletny z elementami monta¿owymi
wartoœæ rezystancji, patrz dane techniczne
do tego mechanizm krzywkowy, osobno
zespó³ przekaŸnikowy z 1 przekaŸnikiem
zespó³ przekaŸnikowy z 2 przekaŸnikami
oporowy element grzejny

1590-3422
1590-3423
1090-8061
1090-8059
1090-7964
0440-0047
1090-7968
1090-8012
8830-0123
1090-8229
0320-0261
1090-8178

1090-8289
1090-8018
1090-8019
1090-8013
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Ciê¿ar

Typ 5801 (o ruchu obrotowym) -2 i -4

Typ 5802 (o ruchu posuwistym) -2 i -4

Ciê¿ar ok. 2 kg

Ciê¿ar ok. 3,5 kg

Typ 5801-2/-4

Typ 5801-2/-4

7. Wymiary w mm i ciê¿ar


