
Si³owniki elektryczne

Typ 5824 (bez funkcji bezpieczeñstwa)

Typ 5825 (z funkcj¹ bezpieczeñstwa)

Zastosowanie
Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych
w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych,
w instalacjach przemys³owych oraz przemys³owych sieciach
energetycznych.

Si³owniki o ruchu posuwistym s¹ sterowane za pomoc¹ 3-pun-
ktowego sygna³u z regulatora cyfrowego. Przeznaczone s¹
przede wszystkim do wspó³pracy z zaworami regulacyjnymi
firmy SAMSON, typ 3260, 3222, 3226, 3213, 3214, V2001
oraz z kombinowanymi regulatorami ró¿nicy ciœnieñ lub prze-
p³ywu bezpoœredniego dzia³ania przystosowanymi do zabudo-
wy dodatkowego si³ownika elektrycznego.
G³ówna ró¿nica miêdzy wykonaniami si³owników 5824 i 5825
polega na tym, ¿e typ 5825 wyposa¿ony jest w funkcjê bezpie-
czeñstwa. Si³ownik typu 5824 jest natomiast wyposa¿ony
w pokrêt³o napêdu rêcznego, umo¿liwiaj¹ce ustawienie zawo-
ru w okreœlonym po³o¿eniu.

Wykonanie bez funkcji bezpieczeñstwa
Si³ownik Typ 5824–     
Skok 
[mm]

Czas
przestawienia  [s]

Si³a
zamykania  [N]

7,5 45 700    1  0   
12 70 700    2  0   
15 90 700    3 0 1)

Wykonanie z funkcj¹ bezpieczeñstwa
Si³ownik Typ 5825–     
Skok 
[mm]

Czas
przestawienia [s]

Si³a
zamykania [N]

"Trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz"
7,5 45 (42)) 500   1  0  
12 70 (62)) 500   2  0  
15 90 (72)) 280   3  0 1)

"Trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz"
7,5 45 (42)) ok. 5003)   1 5  
12 70 (62)) ok. 5003)   2 5  
15 90 (72)) ok. 280   3 5 1)

1) Si³ownik w wykonaniu z po³¹czeniem zatrzaskowym
2) W wypadku zadzia³ania funkcji bezpieczeñstwa
3) Si³a napiêcia sprê¿yny pomocniczej ok. 150 N przy wci¹ganiu

trzpienia

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Sterowanie za poœrednictwem sieci LON na ¿yczenie klienta.

Wskazówka
Si³owniki elektryczne typu 3374 o sile zamykania do 2500 N
zob. karta katalogowa T 8331. 
Si³owniki elektrohydrauliczne typu 3274 (czêœciowo z atestem
typu) o sile zamykania do 7300 N zob. karta katalogowa
T 8340.
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Rys. 1 · Si³ownik elektryczny typu 5824



Sposób dzia³ania (rys. 2)
Si³ownik elektryczny sk³ada siê z rewersyjnego si³ownika syn-
chronicznego i przek³adni bezobs³ugowej. Silnik jest od³¹cza-
ny za pomoc¹ momentowego wy³¹cznika krañcowego wtedy,
gdy zawór znajdzie siê w po³o¿eniu krañcowym lub w razie
przeci¹¿enia.
Moment obrotowy wa³u silnika przenoszony jest za pomoc¹
przek³adni i wa³u korbowego na trzpieñ si³ownika (3), który
wysuwaj¹c siê dociska trzpieñ grzyba. Otwieranie zaworu
realizowane jest za pomoc¹ sprê¿yny zamontowanej w zawo-
rze (po³¹czenie dociskowe).
Si³ownik jest ³¹czony z zaworem za pomoc¹ nakrêtki ko³pako-
wej (4).
Zawory regulacyjne bez sprê¿yny powrotnej, wyposa¿one w
po³¹czenie zatrzaskowe, mo¿na po³¹czyæ z si³ownikiem typu
5824-30 za pomoc¹ jarzma:
– zawór typu V2001 za pomoc¹ jarzma (nr kat. 1400-7414),
– zawory innych typów za pomoc¹ jarzma (nr kat. 1400-7415).

Typ 5824 
Si³ownik bez funkcji bezpieczeñstwa wyposa¿ony jest w pokrêt-
³o napêdu rêcznego (2), za pomoc¹ którego zawór regulacyjny
mo¿na ustawiæ w ¿¹danym po³o¿eniu. Kierunek ruchu i skok
mo¿na odczytaæ na skali (9).

Typ 5825 
Budowa si³owników z funkcj¹ bezpieczeñstwa jest w du¿ym
stopniu zbli¿ona do opisanego wy¿ej typu 5824, s¹ one jednak
wyposa¿one w dodatkow¹ sprê¿ynê (8) i elektromagnes, które
powoduj¹, ¿e przy zaniku napiêcia zawór regulacyjny usta-
wiany jest w po³o¿eniu awaryjnym. Si³owniki dostarczane s¹ z
funkcj¹ bezpieczeñstwa o kierunku dzia³ania "trzpieñ si³owni-
ka wysuwany na zewn¹trz" lub "trzpieñ si³ownika wci¹gany do
wewn¹trz".
Brak jest pokrêt³a napêdu rêcznego (2). Po wy³¹czeniu si³owni-
ka i zdjêciu pokrywy obudowy (1.1) mo¿liwa jest rêczna regu-
lacja po³o¿enia zaworu za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego.
Zwolnienie klucza powoduje natychmiastowy powrót si³ownika
do po³o¿enia wyjœciowego.

Numer rejestru
Si³owniki typu 5825 z po³o¿eniem bezpieczeñstwa "trzpieñ
si³ownika wysuwany na zewn¹trz" w kombinacji z ró¿nymi
zaworami regulacyjnymi posiadaj¹ atest typu Niemieckiego
Urzêdu Dozoru Technicznego (TÜV) wed³ug DIN 32 730. 
Numer rejestru podajemy na ¿yczenie klienta.

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne 
Si³owniki mo¿na wyposa¿yæ w dwa dodatkowe nastawialne
wy³¹czniki krañcowe i nadajnik potencjometryczny 0 do 1000 �.
Si³owniki zasilane napiêciem 24 V mog¹ byæ wyposa¿one
w ustawnik pozycyjny, którego sygna³ wejœciowy mieœci siê w
zakresie 0 do 10 V lub 0 do 20 mA, sygna³ wyjœciowy jest
w zakresie 0 do 10 V. Ustawnik pozycyjny posiada odwracaln¹
charakterystykê i mo¿e pracowaæ w trybie z zakresem dzielo-
nym (0 do 5 V, 5 do 10 V), a tak¿e mo¿e byæ wyposa¿ony w
funkcjê priorytetow¹ (wymuszone przestawienie w po³o¿enie
bezpieczeñstwa) – wystêpuj¹ dwa dodatkowe wy³¹czniki.
Wskazówka: Napiêcie zasilaj¹ce, wejœcia i wyjœcia nie s¹
oddzielone galwanicznie. Nie ma mo¿liwoœci póŸniejszego
monta¿u dwóch dodatkowych prze³¹czników!

Monta¿
Przed zamontowaniem si³ownika na zaworze, trzpieñ si³owni-
ka musi byæ wci¹gniêty do wewn¹trz. W si³owniku typu 5825
nale¿y najpierw zdj¹æ pokrywê i wci¹gn¹æ trzpieñ do œrodka
obracaj¹c klucz z ³bem szeœciok¹tnym 4 mm w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara. Dopiero wtedy mo¿na
przykrêciæ nakrêtkê ko³pakow¹.
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Po³¹czenie elektryczne
Na nastêpnej stronie pokazano schemat po³¹czeñ si³owników.
Sygna³y steruj¹ce z regulatora doprowadzane s¹ do zacisków
eL i aL. Podanie napiêcia na zacisk eL powoduje wci¹ganie
trzpienia si³ownika do wewn¹trz, a na aL – jego wysuwanie.
Uwaga! Dla zagwarantowania prawid³owej pracy si³ownika
kondensatory przeciwzak³óceniowe Ce zamontowane w regu-
latorach pod³¹czonych do wyjœcia nie powinny przekraczaæ
wartoœci 2,5 nF. Na ¿yczenie klienta oferujemy wykonanie
specjalne si³owników pod³¹czonych do regulatorów wyposa¿o-
nych w wiêksze kondensatory przeciwzak³óceniowe.

Tekst zamówienia
Si³ownik elektryczny typu 5824-... /5825-...
si³a zamykania ... N
po³¹czenie dociskowe / zatrzaskowe 
bez / z funkcj¹ awaryjnego zamykania
skok zaworu ... mm
zasilanie: 230 V /24 V, 50 Hz
ew. ustawnik pozycyjny w wykonaniu II, z lub bez funkcji
priorytetu, dodatkowe wy³¹czniki krañcowe, nadajnik poten-
cjometryczny
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Tabela 1 · Dane techniczne 

Si³ownik typu 5824 bez funkcji
bezpieczeñstwa 5825 z funkcj¹ bezpieczeñstwa

-10 -20 -30 -10 -20 -30 -15 -25 -35
Skok nominalny1) mm 7,5 12 15 7,5 12 15 7,5 12 15
Czas przestawienia dla skoku nominalnego s 45 70 90 45 70 90 45 70 90
Czas przestawienia dla funkcji bezpieczeñstwa    s – 4 6 7 4 6 7
Po³o¿enie bezpieczeñstwa – trzpieñ si³ownika wysuwany trzpieñ si³ownika wci¹gany
Nominalna si³a nacisku osiowego przy
trzpieniu si³ownika wysuwanym na zewn¹trz N 700 700 500 280 500 280

Nominalna si³a nacisku osiowego przy
trzpieniu si³ownika wsuwanym do wewn¹trz N – 700 – 280 – 280

Nominalna si³a nacisku osiowego 
sprê¿yny pomocniczej N – 500 280 – 5) 280

Po³¹czenie z zaworem dociskowe zatrzas-
kowe dociskowe zatrzas-

kowe dociskowe form-
schlüssig

Przy³¹cze elektryczne 230 lub 24 V, 50 Hz 3)

Pobór mocy ok. 3 VA ok. 3 VA + 1 VA
Napêd rêczny tak mo¿liwy 2)

Dopuszczalna temperatura otoczenia     0 do + 50°C
Dopuszczalna temperatura sk³adowania  –20 do + 70°C
Dopuszczalna temperatura na mufie ³¹cz¹cej     0 do + 130°C
Stopieñ ochrony 
(monta¿ w pionie, zgodnie z DIN IEC 529) IP 54

Klasa ochronna (zgodnie z VDE 0106) II
Kategoria przepiêciowa (zgodnie z VDE 0110) II
Stopieñ zanieczyszczenia (zgodnie z VDE 0110) 2
Odpornoœæ na zak³ócenia EN 50082-2
Emisja zak³óceñ EN 50081-1

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Ustawnik pozycyjny 4)
tylko przy zasilaniu 24 V AC;
ustawnik pozycyjny II: wejœcie do wyboru 0 do 10 V lub 0 do 20 mA, wyjœcie 0 do 10 V,
charakterystyka odwracalna, praca z dzielonym zakresem (0 do 5 V, 5 do 10 V)

2 dodatkowe wy³¹czniki krañcowe max. 230 V, 3 A; brak mo¿liwoœci póŸniejszego zamontowania
Nadajnik potencjometryczny 0 do 1000 � �15 %, (dla skoku nominalnego 90% wartoœci krañcowej); max. 1 mA, 5V

Ciê¿ar ok. kg 0,75

Materia³y
Obudowa, pokrywa obudowy tworzywo sztuczne (PPO wzmocniony w³óknem szklanym)
Nakrêtka ko³pakowa mosi¹dz

1) Si³owniki o skoku 7,5 mm mog¹ byæ stosowane tak¿e do zaworów
o skoku 6 mm.

2) Napêd rêczny uruchamiany za pomoc¹ klucza szeœciok¹tnego
4 mm po zdjêciu pokrywy obudowy, bez automatycznego zatrzy-
mania po zadzia³aniu funkcji awaryjnego zamykania. 

3) 110 i 60 Hz na ¿yczenie klienta

4) Napiêcie zasilaj¹ce, wejœcia i wyjœcia nie s¹ rozdzielone galwani-
cznie. Szeregowo mo¿na pod³¹czyæ max. 2 wejœcia pr¹dowe.
Ri (10 V) = 10 k�, Ri (20 mA) = 50 �, Ra (min) = 1k�

5) Sprê¿yna pomocnicza wci¹ga trzpieñ si³ownika do wewn¹trz.



Wymiary w mm

Schemat po³¹czeñ elektrycznych

Zmiany techniczne zastrze¿one

Typ 5824-30, 5825-30/-35 z jarzmem (1400-7414)
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Typ 5824-10/-20 i 5825-10/-20/-15/-25
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