Si³owniki elektryczne
Si³ownik skokowy typu SAM

Zastosowanie
Si³owniki elektryczne do zaworów regulacyjnych stosowanych
w instalacjach przemys³owych, szczególnie do zaworów serii
240, 250 i 280.
Si³a zamykania od 2 kN do 25 kN
Skoki
od 15 do 120 mm

Si³owniki te s¹ skokowymi napêdami elektrycznymi wyposa¿onymi w silniki zasilane pr¹dem zmiennym jedno- lub trójfazowym. Ruch obrotowy silnika przenoszony jest poprzez zespó³
przek³adni i odpowiednie elementy na trzpieñ si³ownika.
Si³ownik jest produkowany w wykonaniach z silnikiem na pr¹d
zmienny 230 V lub pr¹d trójfazowy 400 V do pod³¹czenia do
regulatora trójpunktowego. Czas skoku nominalnego wynosi
od 18 s do 144 s. Napêd rêczny stanowi standardowe wyposa¿enie. W si³owniku zmontowane s¹ nastêpuj¹ce modu³y
prze³¹czaj¹ce i sygnalizacyjne:
• dwa momentowe wy³¹czniki krañcowe
• trzy drogowe wy³¹czniki krañcowe
Dodatkowo mo¿na zamówiæ:
• silniki samohamowne (wymagane w wypadku ustawników
pozycyjnych),
• jeden lub dwa nadajniki potencjometryczne 100, 200 lub
1000 W
• elektroniczny sygnalizator po³o¿enia z sygna³em wyjœciowym od 4(0) do 20 mA,
• ustawnik pozycyjny; sygna³y wejœciowe: 4(0) do 20 mA lub
0 do 10 V.

Rys. 1 · Si³ownik elektryczny typu SAM zamontowany
na zaworze regulacyjnym typu 241

Wykonania
Z silnikiem klatkowym z ch³odzeniem powierzchniowym na
pr¹d zmienny 230 V lub pr¹d trójfazowy 400 V. Si³ownik
wyposa¿ony jest w dwa wy³¹czniki momentowe i trzy wy³¹czniki krañcowe. Silnik z czujnikiem temperatury (opcjonalnie dla
typu SAM -01 do -23).
Typ SAM -01 i SAM -1x · Si³ownik elektryczny o skoku nominalnym 30 mm i z nominaln¹ si³¹ nastawcz¹ 2 kN (SAM - 01
i SAM -10) do 6 kN (SAM - 13).
Typ SAM - 2x · Si³ownik elektryczny o skoku nominalnym
30 mm i z nominaln¹ si³¹ nastawcz¹ 6 kN (SAM - 20) do 15 kN
(SAM - 23).
Typ SAM - 3x · Si³ownik elektryczny o skoku nominalnym
60 mm i z nominaln¹ si³¹ nastawcz¹ 6 kN (SAM - 30) do 15 kN
(SAM - 33).
Typ SAM - 4x · Si³ownik elektryczny o skoku nominalnym
60 mm i z nominaln¹ si³¹ nastawcz¹ 15 kN (SAM - 40) do 25 kN
(SAM - 42).
Typ SAM - 5x · Si³ownik elektryczny o skoku nominalnym
120 mm i z nominaln¹ si³¹ nastawcz¹ 15 kN (SAM - 50) do 25 kN
(SAM - 52).
We wszystkich si³ownikach mo¿na zamontowaæ opisane wy¿ej
elementy dodatkowego wyposa¿enia elektrycznego. Szczegó³owe informacje techniczne patrz str. 2.
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Rys. 2 · Si³ownik elektryczny typu SAM zamontowany
na zaworze redukcyjno-sch³adzaj¹cym typu 284
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Sposób dzia³ania
Silnik si³ownika przetwarza impulsy wyjœciowe trójpunktowego
regulatora krokowego w kolejne kroki nastawcze. D³ugoœæ
trwania takich kroków i kierunek obrotu zale¿¹ od uchybu
regulacji.
Ruch obrotowy silnika przenoszony jest za pomoc¹ zespo³u
przek³adni na ko³o zêbate zaciœniête na tulei z gwintowan¹
nakrêtk¹. W gwincie nakrêtki przesuwa siê górna czeœæ trzpienia si³ownika maj¹ca odpowiedni gwint zewnêtrzny. Ruch
obrotowy ko³a zêbatego i tulei powoduje wkrêcanie siê trzpienia si³ownika w gwint nakrêtki i tym samym wykonywanie ruchu
posuwistego (skoku). Po roz³¹czeniu sprzêg³a silnika si³owniki
mog¹ byæ ustawiane rêcznie.
Wszystkie wykonania s¹ wyposa¿one w dwa wy³¹czniki zale¿ne od momentu obrotowego (momentowe) i trzy prze³¹czniki
zale¿ne od skoku (drogowe). Te modu³y elektryczne s¹ oddzielone od zespo³u przek³adni i znajduj¹ siê pod uszczelnion¹
pokryw¹. Dziêki temu chronione s¹ przed wilgoci¹ i kurzem
i s¹ ³atwo dostêpne po uniesieniu pokrywy.
Wy³¹czniki momentowe (S1 i S2 na rys. 4) wy³¹czaj¹ silnik po
osi¹gniêciu zadanej si³y nastawczej, np. po osadzeniu grzyba
na gnieŸdzie lub w wypadku zablokowania ruchu posuwistego
przez obce cia³o. Trzy bezpotencja³owe wy³¹czniki drogowe
(S3 do S5) wysy³aj¹ sygna³ w wypadku przekroczenia zadanej
wartoœci granicznej w górê lub w dó³. Wy³¹cznik (S3) stosowany jest czêsto do ograniczania drogi pokonywanej w kierunku
otwierania zaworu regulacyjnego, natomiast dwa pozosta³e
prze³¹czniki (S4 i S5) do sygnalizowania po³o¿enia poœredniego
lub koñcowego.
Na ¿yczenie klienta si³owniki mog¹ byæ wyposa¿one w dwa
nadajniki potencjometryczne i/lub w sygnalizator po³o¿enia o
sygnale wyjœciowym od 4(0) do 20 mA. S³u¿¹ one do analogowego przesy³ania informacji o po³o¿eniu grzyba zaworu regulacyjnego. Ponadto w wypadku silników samohamownych na
pr¹d zmienny 230 V, 50 Hz mo¿na zamontowaæ ustawnik
pozycyjny o sygnale wejœciowym 4(0) do 20 mA lub 0 do 10 V.
(Ze wzglêdu na niezbêdne dodatkowe zewnêtrzne styczniki
rewersyjne silniki samohamowne na pr¹d trójfazowy wymagaj¹ wiêkszego nak³adu pracy podczas instalacji i rozruchu).

Rys. 3 · Si³ownik elektryczny typu SAM

Tabela 1 · Dane techniczne
Typ
Nominalna si³a
nacisku osiowego
Skok
nominalny

SAM - 01

10

11

12

13

20

21

22

23

30

31

32

33

40

41

42

50

51

52

2

2

3,5

4,5

6

6

8

12

15

6

8

12

15

15

20

25

15

20

25

kN

standardowo

30

60

120

opcjonalnie

15

30

60

Prêdkoœæ
mm/min 15
przesuwu
trzpienia
Gwint przy³¹czeniowy

17 · 25 · 50

17
34

13,5 · 25 · 50

13,5
22
40

13,5 · 25 · 50

M 30 x 1,5

13,5
22
40

25 · 50

M 60 x 1,5

Stopieñ ochrony

M 100 x 1,5

IP 65

Dop. temperatura otoczenia

–20 do +60°C

Tabela 2 · Po³¹czenia elektryczne
Typ

SAM -

01

10 · 11 · 12

13

20 · 21
30 · 31

Prêdkoœæ przesuwu mm/min 15 17 · 25 50
17
34
13,5
25
trzpienia
230 V/50 Hz 0,029 0,16 0,18 0,16 0,18 0,1 0,225
Pobór pr¹du
400 V/50 Hz 0,015 0,11 0,08 0,11 0,08 0,062 0,11
silnika [A]
wykonanie
silnik synchroniczny
pomiar temperatury
1)

2

22 · 23
32 · 33

23
33

20 · 21 · 22
30 · 31 · 32

23
33

13,5

22

50

40

25

50

0,145

0,225

0,7

0,7

0,66

0,93

0,85

0,11

0,29

0,29

0,4

0,7

tylko na ¿yczenie klienta

40 · 41 · 42
50 · 51 · 52

silnik indukcyjny 1)
prze³¹cznik bimetalowy

W przypadku si³owników z ustawnikiem pozycyjnym konieczny silnik samohamowny.
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Tabela 3 · Wyposa¿enie elektryczne
Wykonanie standardowe

2 prze³¹czniki momentowe
3 prze³¹czniki drogowe
Zwój silnika z czujnikiem temperatury (patrz tab. 2)

Do wyboru

1 lub 2 nadajniki potencjometryczne 100, 200 lub 1000 W
1 sygnalizator po³o¿enia z wyjœciem 4(0) do 20 mA
1 ustawnik pozycyjny, wejœcie 4(0) do 20 mA; 0 do 10 V (tylko w wypadku silnika samohamownego
lub synchronicznego)
1 oporowy element grzejny z czujnikiem temperatury

Pod³¹czenie elektryczne
Si³owniki mog¹ byæ pod³¹czane na pomoc¹ umieszczonych
wewn¹trz listw zaciskowych (wykonanie standardowe), za pomoc¹ 32-biegunowych listw zaciskowych umieszczonych
w skrzynce zaciskowej lub za pomoc¹ zespolonego wtyku.
10-biegunowa wtyczka ma posrebrzane gniazda i wtyki (wtyk
do pod³¹czenia prze³¹czników i sygnalizatorów jest 24-biegunowy i ma posrebrzane lub poz³acane styki).

SAM -01
do -33

SAM -20
do -52

SAM -20
do -33

Je¿eli w wypadku pod³¹czenia za pomoc¹ wtyku ma byæ
zamontowany czwarty wy³¹cznik drogowy (S6), mo¿na pod³¹czyæ tylko jeden nadajnik potencjometryczny (R1). Wy³¹cznik
drogowy (S3) nale¿y ustawiæ w taki sposób, ¿eby poprzez
wy³¹czanie silnika ogranicza³ on skok cz³onu nastawczego
w kierunku otwierania.

SAM -40
do -52

po³¹czenie zaciskowe

po³¹czenie zaciskowe
po³¹czenie wtykowe

po³¹czenie wtykowe do 380 V

po³¹czenie wtykowe do 500 V

DE
ES

wy³¹cznik momentowy
elektroniczny sygnalizator po³o¿enia
a pod³¹czany za pomoc¹ przewodu cztero-/trój¿y³owego
b pod³¹czany za pomoc¹ przewodu dwu¿y³owego
HZ oporowy element grzejny z czujnikiem temperatury
POT nadajnik potencjometryczny

TW
WE

czujnik temperatury
wy³¹cznik drogowy
S 3 do ograniczania drogi nastawy
S 4 do S 6 do sygnalizacji po³o¿eñ poœrednich

Wa¿ny jest zawsze schemat po³¹czeñ naklejony na pokrywie si³ownika!
Rys. 4 · Schematy po³¹czeñ
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Wymiary i ciê¿ar
Typ

SAM -01 do -13 1)

SAM -20 do -23

SAM -30 do -33

SAM -40 do -42

SAM -50 do -52

Skok nominalny

30

30

60

60

120

H

248

319

304

385

395

H4 max.

90

90

165

165

315

H6

34

34

54

54

92

ØD

144

188

188

216

216

Ø D2
Ø d (gwint)
Ciê¿ar ok. kg

16

22

40

40

M 30 x 1,5

M 60 x 1,5

M 60 x 1,5

M 100 x 2

5

6

7

15

19

Bez ustawnika pozycyjnego i sygnalizatorapo³o¿enia ES, poza tym jak SAM -20

Dane zamówieniowe
Si³ownik elektryczny
Silnik na pr¹d zmienny
silnik samohamowny na pr¹d zmienny
Silnik na pr¹d trójfazowy
silnik samohamowny na pr¹d trójfazowy
zamontowany na zaworze regulacyjnym
Skok zaworu
Opcjonalnie:
nadajniki potencjometryczne

typu SAM -...
230 V, 50 Hz
230 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
400 V, 50 Hz
typu ...
15/30/60/120 mm

1 lub 2
100, 200 lub 1000 W

1 elektroniczny sygnalizator po³o¿enia,
wyjœcie
4(0) do 20 mA
1 ustawnik pozycyjny,
wejœcie
4(0) do 20 mA
0 do 10 V

Zmiany techniczne zastrze¿one

DF 12/04

1)

16
M 30 x 1,5
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