Si³owniki
Pneumatyczne, elektryczne i elektrohydrauliczne si³owniki
do zaworów regulacyjnych i klap

Si³owniki membranowe do 2800 cm2
Si³owniki elektryczne do 87 kN
Si³owniki elektrohydrauliczne t³okowe do 7,3 kN
Napêdy rêczne

Przynale¿ne karty katalogowe

T 8310 do T 8342
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Karta zbiorcza
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Dobór i stosowanie
Zadaniem si³owników jest przetwarzanie sygna³ów steruj¹cych
z regulatora, dyspozytorni lub systemu sterowania procesem na
ruch powoduj¹cy zmianê po³o¿enia organu wykonawczego,
np. grzyba zaworu regulacyjnego. W przypadku zaworów
grzybkowych organ wykonawczy wykonuje ruch posuwisty,
natomiast w przypadku klap, zaworów kulowych lub zaworów
z grzybem obrotowym ruch obrotowy. Maksymalny k¹t obrotu
wynosi 70° w trybie regulacji i 90° przy pracy zamknij/otwórz.
W celu dostosowania do warunków panuj¹cych w instalacji
si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w ró¿ne urz¹dzenia dodatkowe,
np. ustawniki pozycyjne, przetworniki, zawory elektromagnetyczne, nadajniki stanów granicznych. Szczegó³owe informacje
na temat doboru urz¹dzeñ dodatkowych patrz karta zbiorcza
T 8350.

Zastosowanie i wyposa¿enie
Si³owniki pneumatyczne s¹ sprawdzonymi, bezobs³ugowymi i
tanimi urz¹dzeniami dla instalacji pneumatycznych i elektropneumatycznych.
Wyposa¿enie dodatkowe, jak ustawniki pozycyjne lub przetworniki dzia³aj¹ tak¿e jako serwowzmacniacze, poniewa¿
przetwarzaj¹ sygna³ steruj¹cy y (0,2 do 1 bar) na ciœnienie
steruj¹ce pst o wartoœci do 6 bar (90 psi).
Si³owniki elektryczne i elektrohydrauliczne stosowane s¹ przede
wszystkim przy braku instalacji sprê¿onego powietrza. Mog¹
one wspó³pracowaæ z podzespo³ami umo¿liwiaj¹cymi dostosowanie instalacji do indywidualnych zadañ regulacyjnych.

A Urz¹dzenia
pneumatyczne

B Urz¹dzenia.
elektropneumatyczne

C Urz¹dzenia
elektryczne

A1
bez ustawnika pozycyjnego,
zakres ciœnienia steruj¹cego
0,2 ... 1 bar (3 ... 15 psi)

B1
z przetwornikiem i/p,
ciœnienie steruj¹ce
pst < 6 bar (90 psi)

C1
z silnikiem
pr¹du zmiennego
230 V ~

C3
si³ownik elektrohydrauliczny
z wejœciem sygna³u
trójpunktowego

A2
z pneumatycznym
ustawnikiem pozycyjnym,
ciœnienie steruj¹ce
pst < 6 bar (90 psi)

B2
z ustawnikiem
pozycyjnym i/p,
ciœnienie steruj¹ce
pst < 6 bar (90 psi)

C2
ze stycznikiem rewersyjnym
i silnikiem trójfazowym
380 V ~

C4
si³ownik elektrohydrauliczny
z wejœciem sygna³u
ci¹g³ego

Legenda do rys. A1 do C4
1 regulator pneumatyczny
4 zawór regulacyjny z si³ownikiem
pneumatycznym
2 regulator elektryczny lub system
automatyki z wyjœciem pr¹dowym
5 zawór regulacyjny z si³ownikiem
elektrycznym
3 regulator elektryczny lub system
automatyki z wyjœciem trójpunktowym
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6 zawór regulacyjny z si³ownikiem
elektrohydraulicznym
7 pneumatyczny ustawnik pozycyjny
8 przetwornik i/p

9 elektropneumatyczny ustawnik
pozycyjny
10 elektryczny ustawnik pozycyjny
11 stycznik rewersyjny
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Si³owniki pneumatyczne
Si³owniki pneumatyczne s¹ napêdami membranowymi z membran¹ kr¹¿kow¹ i zamontowanymi wewn¹trz sprê¿ynami.
Si³owniki charakteryzuj¹ siê nastêpuj¹cymi w³aœciwoœciami:
• dostosowane do ciœnienia steruj¹cego do max. 6 bar (90 psi)
• ma³a wysokoœæ zabudowy
• du¿e si³y nacisku przy du¿ych prêdkoœciach nastawy
• ma³e si³y tarcia
• ró¿ne zakresy sygna³ów steruj¹cych
• mo¿liwoœæ zmiany zakresu sygna³ów steruj¹cych i kierunku
dzia³ania bez specjalnych narzêdzi
Po³o¿enie bezpieczeñstwa
W zale¿noœci od wykonania si³ownik mo¿e pracowaæ z dwoma
ró¿nymi po³o¿eniami bezpieczeñstwa przyjmowanymi w wypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany lub zaniku ciœnienia zasilaj¹cego:
"trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz", w wypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany lub zaniku ciœnienia steruj¹cego si³a napiêcia sprê¿yn przesuwa trzpieñ si³ownika w dó³
"trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz", w wypadku odci¹¿enia ciœnieniowego membrany lub zaniku ciœnienia steruj¹cego si³a napiêcia sprê¿yn przesuwa trzpieñ si³ownika w górê

Rys. 1
Si³ownik pneumatyczny typu 3271
z dodatkowym napêdem rêcznym
i zaworem typu 241

Rys. 2
Si³ownik pneumatyczny typu 3271
z zaworem typu 241

Si³ownik pneumatyczny typu 3271 (rys. 1 i 2)
dla skoku nominalnego 7,5 do 120 mm i roboczej powierzchni
membrany 60, 80, 120, 240, 350, 700, 1400 i 2800 cm2.
Powierzchnia membran w podwójnym si³owniku wynosi 2 x
2800 cm2.
Oferujemy tak¿e si³owniki z napêdem rêcznym (o powierzchni
membrany od 120 cm2). W si³ownikach o powierzchni membrany
od 120 do 700 cm2 pokrêt³o napêdu rêcznego znajduje siê na
górnej os³onie membrany (rys. 1), a w si³ownikach o powierzchni
membrany od 1400 do 2800 cm2 pokrêt³o znajduje siê z boku.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8310.
Si³ownik pneumatyczny typu 3277 (rys. 3)
dostosowany do zintegrowanej zabudowy ustawnika pozycyjnego na jarzmie znajduj¹cym siê pod doln¹ os³on¹ membrany.
Robocza powierzchnia membran 120, 240, 350 lub 700 cm2.
Zakres skoku nominalnego od 7,5 do 30 mm. Opcjonalnie pokrêt³o napêdu rêcznego znajduje siê na gónej os³onie membrany.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8311.

Rys. 3
Si³ownik pneumatyczny
typu 3277 z zaworem
typu 241

Rys. 4
Si³ownik pneumatyczny
typu 204-1

Rys. 5
Si³ownik obrotowy typu 3278
z klap¹ regulacyjn¹ typu 3331
i zabudowanym ustawnikiem
pozycyjnym typu 3767

Si³ownik pneumatyczny z dŸwigni¹
Typ 204-1 (rys. 4) i typ 204-7
Pneumatyczne si³owniki membranowe do zaworów z obrotowym elementem wykonawczym, szczególnie do klap regulacyjnych i ¿aluzjowych. Nominalny k¹t obrotu 90°, powierzchnia
membran 350 lub 700 cm2. Opcjonalnie z napêdem rêcznym.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8316.
Pneumatyczny si³ownik obrotowy typu 3278 (rys. 5)
Si³ownik obrotowy prosty ze sprê¿yn¹ zwrotn¹ do klap i innych
elementów regulacyjnych z obrotowym organem wykonawczym. Nominalny k¹t obrotu 70° lub 90°, powierzchnia membrany 160 lub 320 cm2. Opcjonalnie z napêdem rêcznym.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8321.
Pneumatyczny si³ownik obrotowy typu AT firmy Pfeiffer (rys. 6)
Si³ownik obrotowy prosty lub dwustronny do elementów regulacyjnych z obrotowym organem wykonawczym. Maksymalny
k¹t obrotu 90°. Opcjonalnie z napêdem rêcznym. Do regulacji
ci¹g³ej lub zamknij/otwórz.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 9929.
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Rys. 6
Si³ownik obrotowy
typu AT firmy Pfeiffer
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Si³owniki elektrohydrauliczne
i elektryczne
Elektrohydrauliczny si³ownik skokowy
typu 3274-11 do -23 (rys. 7)
Si³ownik o sile nacisku do 7,3 kN i skoku nominalnym 15 lub
30 mm.
Sterowany sygna³em trójpunktowym lub ci¹g³ym o zakresie od
4(0) do 20 mA lub 0(2) do 10 V, w przypadku regulacji
trójpunktowej czas przestawienia od 60 s.
Opcjonalnie z elektryczn¹ lub mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹.
Oferujemy wykonania z funkcj¹ awaryjnego zamykania.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8340.
Si³owniki elektryczne typu SAM (rys. 8)
Samohamowne si³owniki skokowe wyposa¿one w silniki zasilane pr¹dem zmiennym jedno- lub trójfazowym. Nominalna si³a
nacisku osiowego wynosi od 2 do 25 kN, skok nominalny od
15 do 120 mm. Sterowany sygna³em trójpunktowym lub ci¹g³ym o zakresie od 4(0) do 20 mA lub 0 do 10 V, w przypadku
zastosowania ustawnika pozycyjnego. Czas przestawienia od
30 s. Si³owniki wyposa¿one s¹ seryjnie w mechaniczn¹ nastawê rêczn¹, dwa wy³¹czniki momentowe i trzy wy³¹czniki drogowe.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8330.
Si³owniki elektryczne innych producentów, np. firmy AUMA na
¿yczenie klienta.

Rys. 7
Elektrohydrauliczny si³ownik
t³okowy typu 3274-...
z mechaniczn¹ nastaw¹ rêczn¹

Rys. 8
Zawór regulacyjny
typu 241-2
z si³ownikiem elektrycznym
typu SAM

Si³ownik elektryczny typu 3374 (rys. 9)
Si³ownik elektryczny przeznaczony dla instalacji procesowych,
grzewczych, wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Opcjonalnie z
lub bez funkcji bezpieczeñstwa, równie¿ wykonania z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8331.

Rys. 9
Si³ownik elektryczny
typu 3374

Napêd rêczny typu 273 (rys. 10)
Do zabudowy na zaworach nastawianych rêcznie.
Szczególnie dostosowane do zabudowy na zaworach serii
240, 250 i 260. Skok nominalny 15 i 30 mm, nominalna si³a
steruj¹ca do 32 kN.
Szczegó³owe informacje patrz karta katalogowa T 8312.
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Rys. 9
Napêd rêczny
typu 273 zamontowany
na zaworze regulacyjnym
typu 241

Zmiany techniczne zastrze¿one
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