Si³owniki elektryczne
Typ 5821 (bez funkcji nastawy awaryjnej)
Typ 5822 (z funkcj¹ nastawy awaryjnej)

Zastosowanie
Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych
z po³¹czeniem zatrzaskowym lub dociskowym trzpienia si³ownika i zaworu.

Si³owniki typu 5821 i 5822 oferowane s¹ w dwóch wersjach:
z po³¹czeniem zatrzaskowym trzpienia si³ownika i grzyba oraz
z po³¹czeniem dociskowym (patrz pkt. "Wykonania"). Obie
wersje urz¹dzenia ró¿ni¹ siê od siebie sposobem mocowania
do korpusu i nie s¹ kompatybilne.
Ró¿nice miêdzy typami 5821 i 5822 wynikaj¹ z faktu, ¿e
si³ownik 5821 wyposa¿ony jest w napêd rêczny, a si³ownik
5822 w funkcjê nastawy awaryjnej.
Wyposa¿enie dodatkowe zob. tabela zawieraj¹ca dane techniczne.
Wykonanie bez funkcji nastawy awaryjnej
Si³ownik

Typ 5821–

Skok
[mm]

Czas
przestawienia
[s]

Si³a sprê¿yny
zamykaj¹cej
[N]

wersja z po³¹czeniem zatrzaskowym
7,5
15
7,5

90
90
40

600
300
300

1
2
3

600
300

5
6

Rys. 1 · Si³ownik elektryczny typu 5821-1/ -2/ -3.
Wykonanie z po³¹czeniem zatrzaskowym

wersja z po³¹czeniem dociskowym
7,5
7,5

90
40

Wykonanie z funkcj¹ nastawy awaryjnej
Typ 5822–

Si³ownik

1)

Si³a sprê¿yny
Czas
przestawienia zamykaj¹cej
[N]
[s]

wersja z po³¹czeniem zatrzaskowym
"na
"do
"na
zewn¹trz" wewn¹trz" zewn¹trz"

kierunek dzia³ania sprê¿yny
nastawy awaryjnej

Skok
[mm]

7,5
15
7,5

90
90
40

280
170
170

10
20
40

7,5
15
7,5

90
90
40

280
170
170

11
21
41

420 1)
280

60
70

wersja z po³¹czeniem dociskowym
7,5
7,5

90
40

Rys. 2 · Si³ownik elektryczny typu 5822-60/ -70.
Wykonanie z po³¹czeniem dociskowym

wykonanie specjalne dla zaworów z minimaln¹ si³¹ sprê¿yny zamykaj¹cej 140 N, np. zaworów typu 3213 i 3214

Przynale¿na karta zbiorcza

T 5800

Wydanie kwiecieñ 1998 (09/97)

Karta katalogowa

T 5822 PL

Sposób dzia³ania
Moment obrotowy wa³u silnika przenoszony jest za pomoc¹
przek³adni i wa³u korbowego na zespó³ dŸwigni (5) lub trzpieñ
si³ownika (6). W wypadku si³owników w wykonaniu z po³¹czeniem zatrzaskowym zespó³ dŸwigni jest trwale po³¹czony z
trzpieniem grzyba (20.1) zaworu regulacyjnego. W wypadku
si³owników w wykonaniu z po³¹czeniem dociskowym trzpieñ
si³ownika naciska na trzpieñ grzyba zaworu przesuwaj¹c go w
kierunku zamykania. Ruch w przeciwn¹ stronê wywo³ywany
jest przez sprê¿ynê zamontowan¹ w zaworze.
Po osi¹gniêciu po³o¿enia krañcowego zaworu lub w razie jego
zablokowania silnik zostanie wy³¹czony za pomoc¹ wy³¹cznika przeci¹¿eniowego (momentowego) z nastaw¹ fabryczn¹ o
sta³ej wartoœci. Ponadto, w celu sygnalizacji, mog¹ byæ zamontowane dwa dodatkowe wy³¹czniki krañcowe (drogowe).
Typ 5821 (rys. 4 i 5)
Si³ownik bez funkcji awaryjnego zamykania wyposa¿ony jest
w pokrêt³o napêdu rêcznego (3). Regulacja za jego pomoc¹
mo¿liwa jest tylko po naciœniêciu przycisku wyzwalacza (2), co
powoduje roz³¹czenie przek³adni i samohamownego silnika.
Aktualne po³o¿enie grzyba mo¿na odczytaæ na skali.

Rys. 4 · Si³ownik elektryczny typu 5821-1/ -2/ -3

Typ 5822 (rys. 6)
Budowa si³owników z funkcj¹ awaryjnego zamykania jest zbli¿ona do opisanego wczeœniej typu 5821. Podstawowa ró¿nica
w konstrukcji polega na zastosowaniu dodatkowej sprê¿yny
(4.1) i elektromagnesu, realizuj¹cych funkcjê nastawy awaryjnej. Brak jest równie¿ pokrêt³a napêdu rêcznego (3). Zast¹piono je wskaŸnikiem skoku.
Elektromagnes w³¹czany w obwód pomocniczy funkcji nastawy
awaryjnej roz³¹cza w wypadku zaniku napiêcia przek³adniê i
si³ownik oraz zwalnia sprê¿ynê pomocnicz¹. Powoduje to
przesuniêcie trzpienia grzyba w po³o¿enie nastawy awaryjnej.
Funkcja nastawy awaryjnej o dzia³aniu "na zewn¹trz" powoduje ca³kowite wysuniêcie trzpienia si³ownika, a tym samym
zamkniêcie przy³¹czonego zaworu przelotowego. Funkcja nastawy awaryjnej "do wewn¹trz" powoduje otwarcie zaworu
przelotowego.
W si³ownikach z atestem typu dopuszczony jest tylko kierunek
dzia³ania funkcji bezpieczeñstwa "na zewn¹trz" (trzpieñ si³ownika ca³kowicie wysuniêty). W wypadku si³ownika w wykonaniu z po³¹czeniem zatrzaskowym mo¿liwe jest równie¿
przesuniêcie trzpienia grzyba do po³o¿enia awaryjnego w
kierunku "do wewn¹trz".
Numer rejestru
Si³owniki typu 5822 w kombinacji z ró¿nymi zaworami regulacyjnymi posiadaj¹ atest typu Urzêdu Dozoru Technicznego
(TÜV) wed³ug DIN 32730.
Numer rejestru podajemy na ¿yczenie klienta.

Rys. 5 · Si³ownik elektryczny typu 5821-5/ -6

Rys. 6 · Si³ownik elektryczny typu 5822-60/ -70
ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹ o kierunku dzia³ania "na zewn¹trz"

Legenda do rysunków 4 do 6
1
1.1
1.2
1.3
1.4
1.5
2
3
4
4.1

2

korpus
pokrywa korpusu
przepust
pokrywa blaszana
tabliczka znamionowa
trzpieñ gwintowany
przycisk wyzwalacza
napêd rêczny
trzpieñ si³ownika
sprê¿yna pomocnicza
w wykonaniu z po³¹czeniem dociskowym

5

zespó³ dŸwigni
bez sprê¿yny pomocniczej (tylko dla typu
5821-1/ -2/ -3)
5.1 sprê¿yny trzpienia
5.2 tuleja rygluj¹ca
7
nakrêtka ko³pakowa
10 mufa ³¹cz¹ca
12 wy³¹cznik krañcowy
12.1 krzywka tarczowa
20 korpus zaworu
20.1 trzpieñ grzyba
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Tabela 1 · Dane techniczne si³owników (pozosta³e dane patrz pkt. "Wykonania")
Si³ownik

z po³¹czeniem
zatrzaskowym

z po³¹czeniem
dociskowym
funkcja nastawy awaryjnej
o kierunku dzia³ania
Skok nominalny
Czas przestawienia
(skoku nominalnego)

5821-1 5821-2 5821-3 5822-10 5822-11 5822-20 5822-21

5822-40

5822-41

Typ
5821-5

5821-6
bez
–

5822-60

5822-70

z
na zewn. do wewn. na zewn. do wewn. na zewn. na zewn. na zewn. do wewn.

mm

7,5

15

7,5

7,5

15

7,5

7,5

7,5

7,5

s

90

90

40

90

90

90

40

40

40

8

8

8

5

5

5

320

130

280

170

420

170

280

170

Czas przestawienia dla
funkcji nastawy awaryjnej

s

Nominalna si³a nacisku osiowego N
Nominalna si³a
sprê¿yny zamykaj¹cej

–
600

N

Przy³¹cze elektryczne

300

300

–
230, 110 lub 24 V,
50 do 60 Hz

Pobór mocy

230, 110 lub 24 V, 50 lub 60 Hz
silnik: 4 VA

–

elektromagnes: 5 VA
0 do +50oC
–20 do +70oC
0 do +110oC 2)

Dopuszczalna temperatura otoczenia
Dopuszczalna temperatura sk³adowania
Dopuszczalna temperatura na mufie ³¹cz¹cej
Stopieñ ochrony
Ciê¿ar
ok. kg
Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

IP 44 (monta¿ pionowo do góry)
1,3

1,5

Wy³¹cznik
dopuszczalne obci¹¿enie

dwa oddzielnie nastawiane wy³¹czniki krañcowe
pr¹d zmienny: 24 do 250 V, 3 A
pr¹d sta³y: 24 V, 3 A

Nadajnik potencjometryczny

0 do 1000 W (ok. 870 W dla skoku nominalnego), dopuszczalne obci¹¿enie: 0,5 W 1)

Elektryczny ustawnik pozycyjny
sygna³ steruj¹cy
praca z dzielonym zakresem
1)
2)

tylko przy zasilaniu 24 V AC i wykonaniu z nadajnikiem potencjometrycznym
4 do 20 mA, 0 do 20 mA, 0 do 10 V DC
4 do 12 i 12 do 20 mA, 0 do 10 i 10 do 20 mA, 0 do 5 i 5 do 10 V DC

inne wartoœci na ¿yczenie klienta
przy wy¿szych temperaturach nale¿y stosowaæ element izoluj¹cy lub jarzmo

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Tabela 2 · Materia³y

Na ¿yczenie klienta si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w nastêpuj¹ce elementy dodatkowe.

Korpus, pokrywa korpusu

poliamid wzmocniony w³óknem szklanym

Mufa / nakrêtka ³¹cz¹ca

mosi¹dz

Wy³¹czniki krañcowe

Pokrêt³o napêdu rêcznego tworzywo sztuczne (ABS)

Si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w dwa dodatkowe wy³¹czniki
krañcowe (drogowe) za³¹czane poprzez krzywki tarczowe,
znajduj¹ce siê na wale przek³adni si³ownika. Krzywki tarczowe
mo¿na ustawiæ z zewn¹trz po zdjêciu p³ytki maskuj¹cej (1.3).

Wa³ korbowy

GD-Zn AI 4

Sprê¿yna trzpienia

stal sprê¿ynowa C60

Nadajnik potencjometryczny
Nadajnik potencjometryczny jest sprzê¿ony z wa³em przek³adni. Dla podanych wartoœci nominalnego skoku zaworu 7,5 i 15
mm potencjometr zmienia rezystancjê od 0 do 87% wartoœci
nominalnej np. 1000 Ohm. Dla zaworów o skoku nominalnym
5 mm przewidziano inn¹ wartoœæ rezystancji.
Elektryczne ustawniki pozycyjne
Ustawniki pozycyjne zapewniaj¹ utrzymanie zadanej zale¿noœci pomiêdzy po³o¿eniem grzyba a sygna³em steruj¹cym.
Porównuj¹ one sygna³ steruj¹cy z regulatora elektrycznego
(4-20 mA, 0-20 mA lub 0-10 V DC) z proporcjonalnym do
skoku po³o¿eniem nadajnika potencjometrycznego i wysy³aj¹
jako wielkoœæ wyjœciow¹ sygna³ trójpunktowy. Punkt zerowy
(zero) i zakres mo¿na nastawiaæ w szerokich granicach, dlatego ustawniki te mo¿na stosowaæ do regulacji w przypadku
pracy z dzielonym zakresem (split-range).

3

2
3

mA, V
sygna³ steruj¹cy

1

Rys. 7 · Schemat dzia³ania zaworu z si³ownikiem (1)
z elektrycznym ustawnikiem pozycyjnym (2)
i z nadajnikiem potencjometrycznym (3)
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Przy³¹cze elektryczne
Na rys. 8 pokazano schemat po³¹czeñ si³ownika bez ustawnika
pozycyjnego. Sygna³y steruj¹ce regulatora doprowadzane s¹
do zacisków L1 i L2. Podanie napiêcia na zacisk L2 powoduje
wci¹ganie trzpienia (4) lub zespo³u przek³adni do si³ownika, a
na L1 - ich wysuwanie.
Na rys. 9 pokazano odpowiedni schemat po³¹czeñ dla wykonañ si³ownika z elektrycznym ustawnikiem pozycyjnym. Sygna³y steruj¹ce 4-20 mA lub 0-20 mA doprowadzane s¹ do
zacisków 11 i 12, a sygna³y steruj¹ce 0-10 V do zacisków 12
i 13. Kierunek dzia³ania sygna³u steruj¹cego mo¿na okreœliæ za
pomoc¹ ustawnika pozycyjnego.

L2

kierunek
dzia³ania
"na zewn¹trz"

sygna³ steruj¹cy

regulator
kierunek
dzia³ania
"do wewn¹trz"

L1
wy³¹cznik
krañcowy 1)

nadajnik
potencjometryczny

1)

Tekst zamówienia
Si³ownik elektryczny typu 5821-... / 5822-...
si³a zamykania ... N,
po³¹czenie zatrzaskowe / dociskowe
bez / z funkcj¹ nastawy awaryjnej, kierunek "na zewn¹trz" /
"do wewn¹trz"
skok zaworu ... mm,
zasilanie 230 V/110 V/ 24 V; czêstotliwoœæ 50 Hz/60 Hz
ewentualnie z dwoma wy³¹cznikami krañcowymi / z nadajnikiem potencjometrycznym 0 do ... W / z elektrycznym ustawnikiem pozycyjnym

Rys. 8 · Schemat po³¹czeñ si³ownika bez ustawnika pozycyjnego

sygna³ steruj¹cy

2)

ustawnik
pozycyjny

Wskazówka
Si³owniki elektryczne typu 5802 o sile zamykania do 1800 N
zob. karta katalogowa T 5801.
Si³owniki elektrohydrauliczne typu 3274 (czêœciowo z atestem
typu) o sile zamykania do 7700 N zob. karta katalogowa
T 8340.

wy³¹cznik
krañcowy 1)

Rys. 9 · Schemat po³¹czeñ si³ownika z ustawnikiem pozycyjnym
Elektromagnes w³¹czany w pomocniczy obwód sterowania awaryjnego,
tylko w si³ownikach z funkcj¹ nastawy awaryjnej (typ 5822)
** Uwaga:
W przypadku pod³¹czenia kilku si³owników, np. przy pracy
w podzakresach, nale¿y zawsze ³¹czyæ ze sob¹ N z N i L z L.
1)
dodatkowe wy³¹czniki krañcowe
2)
standardowe wy³¹czniki krañcowe steruj¹ce prac¹ silnika
*

Wymiary w mm
si³owniki typu 5821-1/-2/-3 i
typu 5822-10/-20/-40/-11/-21/-41

60

si³owniki typu 5821-5/-6 i
typu 5822-60/ -70

60

150
57

6

0

57

12 3

6

80

01

4

23

4

tylko dla
typu 5821

122

164

156

Ø70

Ø70

150

80

tylko dla
typu 5821
SW36 (rozwartoœæ klucza)
56

M32x1,5

Zmiany techniczne zastrze¿one
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