Servopohony
Pneumatické, elektrické a elektrohydraulické pohony pro regulaèní
ventily a regulaèní klapky

Membránové pohony do 2800 cm2
Elektropohony do 87 kN
Elektrohydraulické zdvihové pohony do 7,3 kN
Elektrohydraulické výkyvné pohony do 100 Nm
Ruèní pohony

Pøíslušný typový list

T 8310 nebo T 8342

výtisk kvìten 1995

Typový list

T 8300 CZ

Pneumatické servopohony
Obr. 1
Pneumatický servopohon Typ 271
s ruèním pøestavováním
a ventil typ 241

Pneumatické servopohony jsou membránové pohony s
membránou a uvnitø le ícími pru inami. Mají následující
pøednosti: dimenzovány pro øídící tlaky do 6 bar (90 psi), nízká
stavební výška, vysoké pøestavovací síly, vysoká pøestavovací
rychlost, minimální tøení, rùzné rozsahy øídícího tlaku. Zmìna
rozsahu øídícího tlaku a otoèení èinného smìru bez speciálního
náøadí.
S e rvop o h o n y j so u v o l i t e l n ì d o d á v á n y s t ì m i to
bezpeènostními pozicemi:

"Táhlo pohonu se silou pruin vysouvá (FA)": pøi
tlakovém odlehèení membrány, napø. pøi výpadku pomocné
energie, se táhlo pohonu silou pru in vysune do spodní
koncové polohy.
"Táhlo pohonu se silou pruin zasouvá (FE)": pøi
tlakovém odlehèení membrány nebo. pøi výpadku pomocné energie se táhlo pohonu silou pru in zasune.
Pneumatický servopohon typ 271 (obr. 1 a 2)
Pro jmenovité zdvihy od 7,5 do 120 mm a èinné plochy membrány 80, 120, 240, 350, 700, 1400, 2100 a 2800 cm2. Tandemový servopohon s èinnými plochami 2 x 2800 cm2.
Volitelnì provedení s ruèním pøestavováním (ne u provedení 80
a 120 cm2). U èinné plochy membrány od 240 do 700 cm2 na
vnìjší misce membrány (obr. 1); u 1400 a 2800 cm2 s boènì
uspoøádaným ruèním kolem. Podrobnosti viz typový list T 8310.

Obr. 2
Pneumatický servopohon
Typ 271 a ventil typ 241

Obr. 3

Pneumatický servopohon typ
3277 a ventil typ 241

Pneumatický servopohon typ 3277 (obr. 3)
Urèený k nástavbì integrovaného pøevodníku. Pøi tom je tento
upevnìn na pøíèníku spodní misky membrány. Èinné plochy
120, 240, 350 nebo 700 cm2. Jmenovité zdvihy od 7,5 do 30
mm. Volitelnì od 240 cm2 s ruèním pøestavováním na vnìjší
misce membrány.

Pneumatický výkyvný pohon typ 3278 (obr. 5)
Jednoèinný výkyvný pohon s pru inovým zpìtným nastavením
pro regulaèní klapky a ostatní regulaèní orgány s otáèivým
škrticím tìlesem. Jmenovitý úhel 70° nebo 90°. Èinná plocha
membrány 160 nebo 120 cm2. Volitelnì s ruèním pøestavováním.
Podrobnosti viz typový list T 8321.

Pneumatický servopohon s výkyvnou pákou
typ 204-1 (obr. 4) a typ 204-7
Jsou to pneumatické membránové pohony pro regulaèní èleny s
otáèivým škrticím tìlesem, zvláštì pro regulaèní klapky
a  aluzie. Jmenovitý úhel 90°. Volitelnì s ruèním pøestavováním.
Pohon typ 204-7 je urèen pro integrovanou nástavbu
pøevodníku.
Podrobnosti viz typový list T 8316.
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Obr. 4
Pneumatický servopohon
typ 204-1

Obr. 5
Výkyvný pohon typ 3278
s regulaèní klapkou typ
3331 a pøevodníkem
typ 3767
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Výbìr a pouití
Servopohony mají za úkol pøevádìt øídící signál pøicházející od automatizaèního zaøízení (regulátor, regulaèní stanice, øídící systém)
na pohyb tak, aby regulaèní orgán regulaèního èlenu - napø. ku elka regulaèního ventilu - zaujal polohu odpovídající øídícímu
signálu. U regulaèních ventilù je to zdvihový pohyb, u klapek, kulových kohoutù nebo ventilù s otoènou ku elkou výkyvný pohyb s
úhlem výkyvu do 70° u regulaèního provozu a do 90° u provozu otevøeno-zavøeno.
Servopohony tvoøí s regulaèním èlenem regulaèní ventil.
Servopohony mohou být vybaveny øadou pøenosových èlenù - napø. pøevodníky, magnetické ventily, dálkové snímaèe, snímaèe
koncových poloh - pro pøizpùsobení po adavkùm zaøízení. Podrobnosti pro výbìr pøídavných pøístrojù viz pøehledový list T 8350.
Pouití a pøístrojové vybavení
Pneumatické servopohony jsou osvìdèené, na údr bu nenároèné a cenovì pøíznivé pøístroje pro pneumatické nebo elektropneumatické pøístrojové vybavení.
Doplòkové pøístroje -pøevodníky- pøitom pøebírají té úlohu servozesilovaèe, nebo pøevádìjí nízkou energii regulaèního signálu (0,2
a 1 bar) na velký regulaèní tlak Pst do 6 bar (90 psi).
Elektrické nebo elektrohydraulické pohony jsou nasazovány zvláštì tam, kde není k dispozici tlakový vzduch. Také ony jsou
vybavitelné øadou doplòkových prvkù, které umo òují individuální pøizpùsobení regulaènímu úkolu.

A Pneumatické
pøístrojové vybavení
A1
Pøístrojové vybavení
bez pøevodníku
Rozsah øídícího tlaku
0,2 ... 1 bar
(3 ... 15 psi)

1

0,2 a 1bar
1

B Elektropneum.
pøístrojové vybavení
B1
Pøístrojové vybavení
s i/p pøevodníkem
Øídící tlak pst < 6 bar
(90 psi)

C Elektrické
pøístrojové vybavení
C1
Pøístrojové vybavení
s motorem na
støídavý proud 230 V ~

C3
Elektrohydr. servopohon
s tøíbodovým vstupem
signálu

C2
Pøístrojové vybavení
se stykaèem a motorem
na trojfázový proud
380 V ~

C3
Elektrohydr. servopohon
se spojitým regulaèním
signálem

4 a 20 mA

1 psi
3 a 15

A2
Pøístrojové vybavení
s pneum. pøevodníkem
Øídící tlak pst < 6 bar
(90 psi)

1

0,2 a 1bar
1
1 bar
3 a 15

B2
Pøístrojové vybavení
s i/p pøevodníkem
Øídící tlak pst < 6 bar
(90 psi)

4 a 20 mA

4 a 20 mA

Legenda k obr. A1 a C4
1 Pneumatický regulátor
2 Elektr. regulátor nebo automatizaèní systém s mA výstupem

2

3 Elektr. regulátor nebo automatizaèní
systém s tøíbodovým výstupem
4 Pneumatický regulátor

5 Elektrický regulátor
6 Elektrohydr. regulátor
7 Pneumatický pøevodník

8
9
10
11

i/p-pøevodník
i/p-pøevodník
Elektr. pøevodník
Stykaè

T 8300 CZ

Elektrohydraulické
a elektrické servopohony
Elektrohydraulický zdvihový pohon typ 3274-11 a -23
(Obr. 6)
pro stavìcí síly do 7,3 kN a jmenovité zdvihy 15 nebo 30 mm.
Doby pøestavování od 60 s pro pøipojení na tøíbodový regulátor
nebo s elektrickým pøevodníkem pro spojité øídící signály od
4 (0) do 20 mA nebo 0 (2) a 10 V. Volitelnì s elektrickým nebo
mechanickým ruèním pøestavováním. Provedení s bezpeènostními polohami lze dodat.
Podrobnosti viz typový list T 8340.
Elektrohydraulický výkyvný pohon typ 3274-31 a -44
(Obr. 7)
pro regulaèní úlohy. Výstupní momenty do 100 Nm. Regulaèní
úhel max. 70°. Technické vybavení jako zdvihový pohon typ
3274-...
Podrobnosti viz typový list T 8342.

Obr. 6
Elektrohydraulický zdvihový
pohon typ 3274-...
s mechanickým ruèním
pøestavováním

Obr. 8
Elektrický regulaèní ventil
typ 241-2 se servopohonem
typ SAM

Elektrické servopohony typ SAM (obr. 8)
jsou samobrzdicí zdvihové pohony s reverzibilním motorem na
jednofázový nebo tøífázový proud pro jmenovité síly od 2 do 25
kN a jmenovité zdvihy od 15 do 120 mm.
Doby pøestavování od 30 s pro pøipojení na tøíbodový regulátor
nebo s elektrickým pøevodníkem pro spojité øídící signály od 4
(0) do 20 mA nebo 0 (2) a 10 V. Sériovì s mechanickým pøestavováním, dvìma momentovì závislými a tøemi dráhovì
závislými vypínaèi.
Podrobnosti viz typový list T 8330.
Elektrické servopohony jiných výrobcù, napø. AUMA, na
vy ádání.
Ruèní pohon typ 273 (obr. 9)
k montá i na regulaèní orgány, které jsou pou ity jako ruèní
regulaèní ventily. Zvláštì pro ventily konstrukce 240, 250 a
260. Jmenovité síly do 32 kN.
Podrobnosti viz typový list T 8312.

Obr. 7
Elektrohydraulický výkyvný pohon
typ 3274-... s elektrickým ruèním
pøestavováním a regulaèní
klapkou typ 3351

Technické zmìny vyhrazeny.

Obr. 9
Ruèní pohon typ 273
namontovaný na regulaèním
ventilu typ 241
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