
Zastosowanie
Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych.

Si³owniki wykonano w pozwalaj¹cym na tworzenie ró¿nych
kombinacji systemie modu³owym, który opracowano dla ró¿ne-
go rodzaju zaworów regulacyjnych. Charakteryzuj¹ siê one
nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
Mo¿liwoœæ wyboru napiêcia zasilania: 230, 110 lub 24 V,
50 Hz, czas przestawienia 280 s lub 170 s dla nominalnego
k¹ta obrotu 120o lub nominalnego skoku 30 mm; zwarta
budowa, niewielka wysokoœæ zabudowy, z mo¿liwoœci¹ nasta-
wy rêcznej.

Wykonania
Si³ownik typu 5801 (patrz rys. 1) jest si³ownikiem o ruchu
obrotowym z rewersyjnym silnikiem synchronicznym z wirni-
kiem magnetycznym, z magnetycznym sprzêg³em przeci¹¿e-
niowym. Ruch obrotowy silnika przenoszony jest poprzez nie
wymagaj¹c¹ konserwacji przek³adniê na wa³ odbieraj¹cy. Po-
³¹czony z wa³em zespó³ dr¹¿ków dŸwigni s³u¿y np. do urucha-
miania klap regulacyjnych lub ¿aluzji. 
Si³ownik typu 5802 (patrz rys. 2) jest si³ownikiem o ruchu posu-
wistym. Urz¹dzenie sk³ada siê z przedstawionego na rys. 1 si³ow-
nika o ruchu obrotowym i z dodatkowej przek³adni zmieniaj¹cej
ruch obrotowy na posuwisty. Si³ownik typu 5802 nadaje siê
szczególnie do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi.
W zale¿noœci od zadanych funkcji uk³adów regulacyjnych i stero-
wania mo¿na zastosowaæ nastêpuj¹ce wyposa¿enie dodatkowe:
• oddzielone galwanicznie wy³¹czniki krañcowe, wysy³aj¹ce

sygna³ graniczny w razie przekroczenia nastawionej górnej
lub dolnej wartoœci granicznej;

• zespó³ przekaŸników zawieraj¹cy do wyboru jeden lub dwa
przekaŸniki z dwoma stykami prze³¹czaj¹cymi. PrzekaŸniki
s³u¿¹ g³ównie do zwielokrotniania styku wy³¹cznika krañco-
wego;

• nadajniki potencjometryczne o zakresie zmian rezystancji
0...100 W lub 0...1000 W;

• oporowy element grzejny;
• elektryczny ustawnik pozycyjny dla sygna³ów steruj¹cych

4...20 mA, 0...20 mA, 0...10 V i odpowiednich podzakresów
split-range na ¿yczenie klienta.

Wskazówka
Inne si³owniki elektryczne równie¿ w wykonaniach z atestem
typu o sile nastawczej do 600 N patrz karta katalogowa
T 5822, si³owniki elektrohydrauliczne o sile nastawczej do
7700 N patrz karta katalogowa T 8340.

Rys. 2 · Typ 5802

Wydanie luty 1996

Karta katalogowa T 5801 PL

Przynale¿na karta zbiorcza T 5800

Rys. 1 · Typ 5801 z zespo³em dr¹¿ków dŸwigni

Si³owniki elektryczne 

typu 5801 (o ruchu obrotowym) 
typu 5802 (o ruchu posuwistym) 



Budowa systemu modu³owego 
Tabela poni¿ej przedstawia schematycznie budowê systemu
modu³owego. Jednostka A, pokazana na rys. A1, jest si³owni-
kiem o ruchu obrotowym, wyposa¿onym w silnik synchroniczny
z wirnikiem magnetycznym oraz w nie wymagaj¹c¹ konserwa-
cji przek³adniê, po³¹czon¹ sprzêg³em z wa³em odbieraj¹cym
(AW) i zespo³em dr¹¿ków (G). S³u¿y np. do sterowania prac¹
klap regulacyjnych.
Poprzez zamontowanie przek³adni ruchu obrotowego na
ruch posuwisty (B) si³ownik przedstawiony na rys. A1 mo¿na
zmieniæ na si³ownik o ruchu posuwistym typu 5802 przedsta-
wiony na rys. B1.

Si³owniki w wykonaniu standardowym z regulacj¹ rêczn¹
(patrz rys. A2, B2) wyposa¿ane s¹ w wyzwalacz (HA), który w
momencie naciœniêcia przycisku roz³¹cza wa³ odbieraj¹cy
(AW) od silnika. Si³ownik mo¿na wówczas przestawiaæ rêcz-
nie za pomoc¹ zespo³u dr¹¿ków (G) lub pokrêt³a regulacji
rêcznej (HB).
Jednostkê podstawow¹ (A) mo¿na, w zale¿noœci od zadanych
funkcji uk³adu regulacji i sterowania, wyposa¿yæ w dodatkowe
urz¹dzenia: wy³¹czniki krañcowe (S), nadajniki potencjometry-
czne (W) lub przekaŸniki (RE) (schematy po³¹czeñ patrz
rys. C2). Urz¹dzenia mo¿na wyposa¿yæ w maksimum 5 ele-
mentów dodatkowych (pozycje 3  do 7) i w ew. jeden oporowy
element grzejny (dla zapobiegania tworzeniu siê kondensatu).
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A Si³ownik typu 5801 B  Si³ownik typu 5801 C  Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
  (ruch obrotowy)   (ruch posuwisty)   wyposa¿enie podstawowe: 2 wy³¹czniki krañcowe

A1 bez nastawy rêcznej B1 bez nastawy rêcznej C1 miejsce monta¿u
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C2 elementy dodatkowe
Oznaczenie schamat po³¹czeñ

S wy³¹cznik
krañcowy

W nadajnik
potencjometryczny

RE

zespó³
przekaŸnikowy
z 1 przekaŸnikiem

zespó³
przekaŸnikowy
z 2 przekaŸnikami

Oporowy element grzejny

A2 z nastaw¹ rêczn¹ B2 z nastaw¹ rêczn¹

A si³ownik obrotowy
AW wa³ si³ownika
G zespó³ dŸwigni
B przek³adnia ruchu

obrotowego na posuwisty

HA przycisk wyzwalacza
HB pokrêt³o nastawy rêcznej
2 pokrywa
8.1 trzpieñ si³ownika

8.2 nakrêtka mocuj¹ca
S wy³¹cznik krañcowy
W nadajnik potencjometryczny
RE zespó³ przekaŸników
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Przy³¹cze elektryczne
Sygna³y steruj¹ce regulatora doprowadzane s¹ do zacisków
1 i 2. Je¿eli napiêcie doprowadzono do zacisku 1, to trzpieñ
jest wysuwany na zewn¹trz, a jeœli sygna³ steruj¹cy doprowa-
dzono do zacisku 2, to trzpieñ si³ownika wci¹gany jest do
wewn¹trz.
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Tabela 2 · Dane techniczne si³owników elektrycznych typu 5801 i 5802

Si³ownik Typ 5801-2/-4 5802-2/-4
czas nastawy dla nominalnego
k¹ta obrotu (skoku) s 280 170 280 170

Nominalny moment obrotowy Nm 34 22,5
� �

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

Nominalny k¹t obrotu (skok) 120o 30 mm
Przy³¹cze elektryczne 24,110 lub 230 V; 50 Hz

Pobór mocy si³ownika 5 VA

Dopuszczalna temperatura otoczenia 0 bis 50oC
Stopieñ ochrony IP 54 wed³ug DIN 40050

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne wyposa¿enie maksymalne i kolejnoœæ monta¿u patrz tabela 1
Wy³¹cznik krañcowy dopuszczalne obci¹¿enie: 250 V, 50 Hz,10 A dla obci¹¿enia rezystancyjnego

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

PrzekaŸnik
dopuszczalne obci¹¿enie styków

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

Oporowy element grzejny 230 V, 50 Hz, pobór mocy: ok. 3 W
Elektryczny ustawnik pozycyjny tylko dla zasilania 24 V~ i dla wykonania z nadajnikiem potencjometrycznym 0 … 1000 W

sygna³ steruj¹cy 4 … 20 mA, 0 … 20 mA, 0 … 10 V�

praca w trybie split-range 4 … 12 do 12 … 20 mA, 0 … 10 do 10 …20 mA, 0 … 5 do 5 … 10 V±



Tekst zamówienia
Si³ownik elektryczny typu 5801-2/-4
Moment obrotowy ... Nm, na 230/110/24 V, 50 Hz
ew. z ... wy³¹cznikami krañcowymi, ... nadajnikami poten-
cjometrycznymi ... W, zespo³em przekaŸników z ... prze-
kaŸnikami, oporowym elementem grzejnym, ustawnikiem po-
zycyjnym, z zespo³em dr¹¿ków dŸwigni.

Si³ownik elektryczny typu 5802-2/-4 z jarzmem / bez jarzma
Si³a nacisku osiowego ... kN, na 230/110/24 V, 50 Hz
ew. z ... wy³¹cznikami krañcowymi, ... nadajnikami poten-
cjometrycznymi ... W, uk³adem przekaŸnikowym z ... prze-
kaŸnikami, oporowym elementem grzejnym, ustawnikiem po-
zycyjnym.

Zmiany techniczne zastrze¿one

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

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

Ciê¿ar

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

Ciê¿ar ok. 2 kg
Typ 5802 (o ruchu posuwistym) -2 i -4

Ciê¿ar ok. 3,5 kg

Wimiary w mm i ciê¿ar
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