Si³owniki elektryczne
Typ 5281 · Typ 5822, z po³¹czeniem zatrzaskowym
Typ 5821 · Typ 5822, z po³¹czeniem dociskowym

Typ 5821,
z po³¹czeniem zatrzaskowym

Typ 5822,
z po³¹czeniem dociskowym

Rys. 1 · Si³owniki elektryczne

1. Budowa i sposób dzia³ania
Si³owniki elektryczne sk³adaj¹ siê z rewersyjnego silnika synchronicznego z wirnikiem
magnetycznym z przek³adni¹ nie wymagaj¹c¹ konserwacji. Elementy przekazuj¹ce
moment obrotowy silnika, umieszczone w
obudowie z tworzywa sztucznego, ³¹czy siê
z zaworami regulacyjnymi zatrzaskowo za
pomoc¹ dwóch sprê¿yn trzpienia grzyba i
tulei rygluj¹cej lub dociskowo za pomoc¹
nakrêtki ³¹cz¹cej.

Wydanie luty 1998

Si³owniki z funkcj¹ nastawy awaryjnej (typu
5822) wyposa¿one s¹ w sprê¿ynê pomocnicz¹, która w zale¿noœci od wykonania
zamyka lub otwiera przy³¹czony zawór.
Atest typu
Si³owniki z funkcj¹ awaryjnego zamykania
pracuj¹ce w po³¹czeniu z odpowiednimi
zaworami posiadaj¹ atest typu zgodnie z
DIN 32730. Numer rejestru wybity jest na
tabliczce identyfikacyjnej.

Instrukcja monta†u i obs³ugi
EB 5821/5822 PL
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uruchomionej funkcji nastawy awaryjnej

s
Nominalna si³a
nacisku osiowego
Nominalna si³a zamykania
sprê¿yny pomocniczej
Kolor sprê¿yny pomocniczej

N

600

300

300

N

w wykonaniu z po³¹czeniem zatrzaskowym

24, 110 lub 230 V, 50 do 60 Hz 3)

Przy³¹cze elektryczne
Pobór mocy

silnik: 4 VA
elektromagnes: 5 VA
0 do + 50oC
–20 do + 70oC
0 do + 110oC

Dopuszczalna temperatura otoczenia:
Dopuszczalna temperatura sk³adowania:
Dopuszczalna temperatura na mufie ³¹cz¹cej:
Stopieñ ochrony
Ciê¿ar

1)

IP 44
ok.

1,3 kg

1,5 kg

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Wy³¹czniki krañcowe
Dopuszczalne obci¹¿enie
Nadajnik potencjometryczny
Elektryczny ustawnik pozycyjny
sygna³ steruj¹cy
tryb pracy split-range
1)
3)

2 x drogowe
napiêcie zmienne: 24 do 250 V, 3A
napiêcie sta³e: 24 V, 3A
0 do 1000 W (ok. 870 W przy skoku nominalnym), dopuszczalne obci¹¿enie 0,5 W 2)
tylko w wypadku zasilania 24 V~ i wykonania z nadajnikiem potencjometrycznym
4 do 20 mA, 0 do 20mA, 0 do 10V–
4 do 12 i 12 do 20 mA, 0 do 10 i 10 do 20 mA, 0 do 5 i 5 do 10 V–

w zale¿noœci od rodzaju sprê¿yny w zaworze regulacyjnym (min. 140 N)
60 Hz dla si³ownika typu 5822 na ¿yczenie klienta

2)
4)

inne wartoœci na ¿yczenie klienta
si³a otwierania min. 50 N

Uwaga:

Typ 5821 (rys. 2 i 3)

Si³owniki typu 5822-30, 5822-60 i 5822-70
wymagaj¹ w ca³ym zakresie skoku zaworu
si³y sprê¿yny 140 N lub 50 N, dzia³aj¹cej
"do wewn¹trz" si³ownika. Mo¿na je wiêc
³¹czyæ tylko z zaworami wyposa¿onymi w
odpowiedni¹ sprê¿ynê, np. z zaworami typu
3213, 3214 lub 3222.

W wykonaniach jak na rys. 2 trzpien si³ownika
po³¹czony jest zatrzaskowo z trzpieniem grzyba zaworu regulacyjnego za pomoc¹ tulei
rygluj¹cej. W wykonaniu z po³¹czeniem dociskowym (rys. 3) trzpieñ si³ownika nie ma
trwa³ego po³¹czenia z trzpieniem grzyba, a
jedynie styka siê z nim. Trzpieñ si³ownika
wysuwaj¹c siê na zewn¹trz przesuwa trzpieñ
grzyba. Przy wci¹ganiu trzpienia si³ownika
trzpieñ grzyba pod¹¿a za nim dziêki sprê¿ynie
zamontowanej w zaworze.
Regulacja za pomoc¹ pokrêt³a regulacji
rêcznej (3) mo¿liwa jest po wciœniêciu przycisku wyzwalacza (2), co powoduje roz³¹czenie przek³adni i si³ownika.

1.2 Sposób dzia³ania
Uk³ad napêdowy wyposa¿ono w sprzêg³o
sprê¿ynowe pozwalaj¹ce wy³¹czyæ silnik w
po³o¿eniach krañcowych w zale¿noœci od
obci¹¿enia za pomoc¹ dwóch wy³¹czników
momentowych.
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Rys. 2 · Si³ownik typu 5821-1, -2, -3
z po³¹czeniem zatrzaskowym
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Rys. 3 · Si³ownik typu 5821-5, -6
z po³¹czeniem dociskowym

6
6.3
6.1

4.1
7

6.2
1.5

Rys. 4 · Si³ownik z po³¹czeniem zatrzaskowym
typu 5822-10, -20, -30, -40 ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹ o kierunku dzia³ania "na zewn¹trz"
(typu 5822-11, -21, -31, -41 ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹ o kierunku dzia³ania "do wewn¹trz")
1
korpus
1.1 pokrywa korpusu
1.2 d³awik przewodów
elektrycznych
1.3 pokrywa blaszana
1.4 tabliczka identyfikacyjna
2
przycisk wyzwalacza
3
pokrêt³o rêczne

4
trzpieñ si³ownika
4.1 sprê¿yna pomocnicza
w wykonaniu z po³¹czeniem
dociskowym
5
zespó³ dŸwigni
5.1 sprê¿yna trzpienia
5.2 tuleja rygluj¹ca

Typ 5822 (rys. rys. 3 i 4)
Si³owniki typu 5822 przedstawione na rys. 4
odpowiadaj¹ budow¹ i zasad¹ dzia³ania
si³ownikom typu 5821 z rys. 2, a przedstawione na rys. 5 si³ownikom z rys. 3.
Dodatkowo s¹ wyposa¿one w zespó³
dŸwigni ze sprê¿yn¹ pomocnicz¹ (6) i w
elektromagnes. Brak jest pokrêt³a regulacji
rêcznej (3).
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Rys. 5 · Si³ownik typu 5822, -60, -70
z po³¹czeniem dociskowym

6

zespó³ dŸwigni
(tylko dla typu 5822)
6.1 sprê¿yna trzpienia
6.2 tuleja rygluj¹ca
6.3 tuleja sprê¿yny
7
nakrêtka ³¹cz¹ca
12 wy³¹cznik krañcowy
12.1 krzywka tarczowa

W wypadku zaniku napiêcia elektromagnes
w³¹czony w obwód pomocniczy funkcji nastawy awaryjnej od³¹cza przek³adniê oraz
silnik i zwalnia sprê¿ynê pomocnicz¹. (Elektromagnesu nie wolno stosowaæ do celów
regulacji i uruchamiaæ podczas dzia³ania
funkcji nastawy awaryjnej!).
Kierunek dzia³ania funkcji nastawy awaryjnej ("do wewn¹trz" lub "na zewn¹trz")
zale¿y od wykonania tulei sprê¿yny (6.3).
3

1.3 Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Na ¿yczenie klienta si³owniki wyposa¿ane
s¹ w dwa dodatkowe wy³¹czniki krañcowe,
nadajnik potencjometryczny, a tak¿e ustawnik pozycyjny.
Wy³¹czniki krañcowe
Wy³¹czniki krañcowe uruchamiane s¹ za
pomoc¹ dwóch tarcz krzywkowych.
Nadajnik potencjometryczny
Nadajnik potencjometryczny jest sprzê¿ony
z wa³em przek³adni. Dla nominalnego skoku
zaworu 7,5 lub 15 mm potencjometr zmienia
rezystancjê od 0 do 87% wartoœci nominalnej, np. 1000 W. Dla zaworów o skoku 5 mm
przewidziano inn¹ wartoœæ rezystancji.
Elektryczny ustawnik pozycyjny
Ustawnik
Ustawnik pozycyjny zapewnia utrzymanie
zadanej zale¿noœci pomiêdzy po³o¿eniem
grzyba zaworu a sygna³em steruj¹cym.
Porównuje on sygna³ steruj¹cy z regulatora
elektrycznego (4...20 mA, 0...20 mA lub
0...10V–) z proporcjonalnym do skoku po³o¿eniem nadajnika potencjometrycznego i
wysy³a jako wielkoœæ wyjœciow¹ trójpunktowy sygna³ steruj¹cy.
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2. Monta¿ na zaworze
Si³ownik z zaworem mo¿na po³¹czyæ bezpoœrednio lub za poœrednictwem jarzma,
zale¿nie od wykonania odpowiedniego zaworu regulacyjnego. Mo¿liwoœci po³¹czeñ
przedstawiono na rys. 6.
Przed monta¿em si³ownika nale¿y najpierw
zamontowaæ jarzmo na zaworze.
W wykonaniu z po³¹czeniem dociskowym
si³ownik pod³¹cza siê zawsze bezpoœrednio
do zaworu regulacyjnego.
2.1 Monta¿ jarzma
2.1.1 Zawory regulacyjne serii 240
(do DN 25)
Trzpieñ (6) grzyba przesun¹æ a¿ do zamkniêcia zaworu i sprawdziæ czy wymiar
x = 75 mm. W celu skorygowania wymiaru
poluzowaæ nakrêtkê kontruj¹c¹ (6.2) i przesun¹æ nakrêtkê sprzêg³a (6.1) na trzpieniu
grzyba (6) w dó³ lub w górê. Umieœciæ
³¹cznik (1) w jarzmie zaworu i dokrêciæ za
pomoc¹ nakrêtki (2). Trzpieñ ³¹cznika (3) i
trzpieñ grzyba (6) przykrêciæ za pomoc¹
obejmy sprzêg³a (4).
2.1.4 Zawory serii 3260 i pompa strumieniowa typu 3267 dla temperatury powy¿ej
130oC
Jarzmo (8) umieœciæ na nasadzie zaworu i
mocno dokrêciæ za pomoc¹ obu œrub zaciskowych. Trzpieñ (9) na³o¿yæ na trzpieñ
grzyba i po³¹czyæ wkrêtami bez ³ba (10).
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po³¹czenie
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bezpoœrednio na zaworze
lub jarzmie

bezpoœrednio na zaworze

elementy monta¿owe
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elementy monta¿owe
1070-6837
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nakrêtka sprzêg³a
nakrêtka kontruj¹ca
jarzmo
trzpieñ
wkrêt bez ³ba

Rys. 6 · Monta¿
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2.2. Monta¿ si³ownika
W wykonaniu z po³¹czeniem dociskowym
si³ownik nale¿y przykrêciæ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (7).
W wykonaniu z po³¹czeniem zatrzaskowym
nale¿y zawsze przestrzegaæ podanej kolejnoœci monta¿u, tzn. najpierw po³¹czyæ sprê¿yny
trzpienia (5.1 lub 6.1) z trzpieniem grzyba lub
trzpieniem ³¹cznika, a nastêpnie przykrêciæ
si³ownik do zaworu za pomoc¹ œrub (1.5).
Typ 5821
Odkrêciæ tabliczkê znamionow¹ (1.4) si³ownika. W momencie dostawy tuleja rygluj¹ca
(5.2) przesuniêta jest do góry w kierunku
silnika. Sprê¿yny trzpienia (5.1) s¹ rozwarte
i gotowe do zamocowania trzpienia grzyba
lub trzpienia ³¹cznika.
Si³ownik nale¿y nasadziæ na zawór regulacyjny tak, aby sprê¿yny trzpienia (5.1)
œlizga³y siê po g³ówce trzpienia grzyba lub
trzpienia ³¹cznika.
Tulejê rygluj¹c¹ (5.2) przesun¹æ do oporu w
dó³ w kierunku zaworu regulacyjnego tak,
aby zamknê³y siê i zosta³y zablokowane
sprê¿yny trzpienia. (Tulejê rygluj¹c¹ mo¿na
przesun¹æ wk³adaj¹c np. œrubokrêt w otwór
wzd³u¿ny).
Dla u³atwienia monta¿u sprê¿yny trzpienia
mo¿na wsuwaæ na trzpieñ lub zsuwaæ z niego
obracaj¹c pokrêt³em regulacji rêcznej (3) przy
naciœniêtym przycisku wyzwalacza (2). W ten
sam sposób mo¿na skontrolowaæ po³¹czenie.
Po zablokowaniu si³ownik dobrze dokrêciæ
za pomoc¹ obu œrub z ³bem walcowym o
gnieŸdzie szeœciok¹tnym (1.5).
Zdjêcie si³ownika odbywa siê w odwrotnej
kolejnoœci.

Typ 5822
Odkrêciæ tabliczkê identyfikacyjn¹ (1.4) si³ownika. W momencie dostawy tuleja rygluj¹ca (6.2) przesuniêta jest ku górze, w
kierunku silnika. Sprê¿yny trzpienia (5.1) s¹
rozwarte i gotowe do zamocowania trzpienia grzyba lub trzpienia ³¹cznika.
Uwaga:
Nigdy nie przesuwaæ tulei rygluj¹cej ku
do³owi, jeœli si³ownik nie jest zamontowany
na zaworze !
(W przeciwnym razie tuleja rygluj¹ca spada
ze sprê¿yn trzpienia i powoduje zwolnienie
sprê¿yny pomocniczej funkcji nastawy awaryjnej. Ponownego monta¿u mo¿na dokonaæ
tylko przy u¿yciu specjalnego narzêdzia).
Si³ownik nasadziæ na zawór regulacyjny tak,
aby sprê¿yny trzpienia (6.1) œlizga³y siê po
g³ówce trzpienia grzyba lub trzpienia
³¹cznika.
Tulejê rygluj¹c¹ (6.2) przesun¹æ do oporu ku
do³owi, w kierunku zaworu regulacyjnego,
aby zamknê³y siê i zosta³y zablokowane
sprê¿yny trzpienia. (Tulejê rygluj¹c¹ mo¿na
przesun¹æ wsuwaj¹c w otwór wzd³u¿ny np.
œrubokrêt). Po zablokowaniu docisn¹æ si³ownik
do zaworu regulacyjnego (sprê¿yna pomocnicza musi zostaæ nieco napiêta) i dokrêciæ go za
pomoc¹ obu œrub z ³bem walcowym o
gnieŸdzie szeœciok¹tnym (1.5). Jeœli sprê¿yna
pomocnicza nie daje siê ju¿ œcisn¹æ rêcznie
(typ 5822-30), to trzpieñ si³ownika trzeba
wci¹gn¹æ uruchamiaj¹c silnik.
Skontrolowaæ po³¹czenie w³¹czaj¹c silnik i
zamykaj¹c lub otwieraj¹c zawór.
Demonta¿ si³ownika odbywa siê w odwrotnej kolejnoœci.
tuleja
rygluj¹ca

Rys. 7

6

tuleja w górze sprê¿yny trzpienia rozsuniête

tuleja w dole sprê¿yny trzpienia zablokowane
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3. Pod³¹czenie elektryczne
Przy pod³¹czaniu przewodów elektrycznych
nale¿y przestrzegaæ przepisów dotycz¹cych
instalacji elektrycznych.
Pod³¹czeñ elektrycznych dokonuje siê za
pomoc¹ zacisków (1.2), zgodnie ze schematem po³¹czeñ przedstawionym na rys. 8 i
8.1.
Sygna³y steruj¹ce doprowadzane s¹ z regulatora na przemian do zacisków L1 i L2. Jeœli
do zacisku L2 doprowadzone jest napiêcie,
to si³ownik przesuwa zespó³ dŸwigni (5 lub 6)
oraz trzpieñ grzyba zaworu regulacyjnego
w kierunku do wewn¹trz (do œrodka si³ownika). Jeœli natomiast sygna³ steruj¹cy doprowadzony jest do zacisku L1, to zespó³
dŸwigni (5 lub 6) przesuwa siê w dó³ tzn. na
zewn¹trz.

L

kierunek
dzia³ania
"na zewn."

sygna³ steruj¹cy

regulator

Si³owniki pracuj¹ce równolegle musz¹ byæ
sterowane za pomoc¹ osobnych styków,
poniewa¿ wspólny styk "otwieraj¹cy" i "zamykaj¹cy" mo¿e spowodowaæ drgania si³owników.
Na rys. 8.1 przedstawiono odpowiedni
schemat po³¹czeñ dla wykonania z elektrycznym ustawnikiem pozycyjnym. Sygna³y
steruj¹ce 4...20 mA lub 0...20 mA doprowadzane s¹ do zacisków 11 i 12, a sygna³y
0...10V do zacisków 12 i 13. Kierunek
dzia³ania zaworu regulacyjnego mo¿na nastawiæ na ustawniku pozycyjnym.

L2
sygna³ steruj¹cy
**
**
PE 24V~ 24V~

kierunek
dzia³ania
"do wewn."

L1
wy³¹cznik
krañcowy

nadajnik
potencjometryczny

1)

1)
2)

2)

1) seryjne wy³¹czniki

krañcowe od³¹czaj¹ce
si³ownik

2) elektromagnes w³¹czony

w obwód pomocniczy
funkcji awaryjnego zamykania
(tylko w si³ownikach typu 5822)

Rys. 8 · Schemat po³¹czeñ

EB 5821/5822 PL

wy³¹cznik
krañcowy

ustawnik
pozycyjny

** Uwaga:
Przy pod³¹czaniu napiêcia do wiêkszej liczby si³owników,
np. przy eksploatacji w trybie split-range, nale¿y zawsze
³¹czyæ N z N i L z L.

Rys. 8.1 · Schemat po³¹czeñ si³ownika
z ustawnikiem pozycyjnym
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4. Obs³uga si³ownika
4.1 Rêczna nastawa si³ownika
(tylko typu 5821)
Przy wciœniêtym przycisku wyzwalacza (2)
roz³¹czone s¹ silnik i przek³adania. Obrót
pokrêt³em regulacji rêcznej pozwala ustawiæ
zawór regulacyjny w ¿¹danym po³o¿eniu.
4.2 Nastawa wy³¹czników krañcowych
(rys. 9)
Wy³¹czniki krañcowe mog¹ byæ stosowane
jako styki prze³¹czaj¹ce, zwierne lub rozwierne.
Krzywki tarczowe s³u¿¹ce do uruchamiania
wy³¹czników krañcowych mo¿na przestawiaæ po otwarciu blaszanej pokrywy (1.3).
Ka¿demu kierunkowi ruchu si³ownika (zespó³
dŸwigni wysuwany lub wci¹gany) przyporz¹dkowana jest jedna krzywka. Dziêki
przestawieniu odpowiedniej krzywki uzyskuje siê ¿¹dany punkt prze³¹czenia.
Przestawienie krzywki zgodnie z kierunkiem
obrotu spowoduje zadanie wczeœniejszego, a
w kierunku przeciwnym póŸniejszego punkt
prze³¹czania.
4.3 Nastawa nadajnika
potencjometrycznego
W przypadku sygnalizacji skoku zaworu nale¿y dopasowaæ zakres rezystancji czujnika
0...1000 Ohm do skoku zaworu. Wa¿ne jest,
aby po³o¿enie, w którym zawór jest zamkniêty,
odpowiada³o zawsze wartoœci rezystancji 0
lub 1000 Ohm nastawionej jako punkt zerowy.

W tym celu nale¿y po³¹czyæ zaciski z
odpowiednim urz¹dzeniem pomiarowym albo bezpoœrednio ze wskaŸnikiem nastawy w
regulatorze (rys. 8). Przemieszczaj¹c trzpieñ
si³ownika w ca³ym zakresie skoku tak wyregulowaæ nadajnik potencjometryczny, aby
wartoœæ rezystancji lub wskaŸnik na regulatorze odpowiada³y dok³adnie po³o¿eniu
krañcowemu. Potencjometr mo¿na przestawiaæ przez otwór boczny (rys. 10) przesuwaj¹c za pomoc¹ œrubokrêtu p³askie koñcówki
lutownicze.
4.4 Wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym – nastawa
W tym wykonaniu si³ownik jest sterowany
przez wymuszony sygna³ pr¹du sta³ego lub
napiêcia sta³ego bêd¹cy wartoœci¹ zadan¹ .
Tej wartoœci zadanej, mieszcz¹cej siê zwykle
w zakresie 4...20 (0...20 mA) lub 0...10 V,
musi byæ przyporz¹dkowany nominalny
skok zaworu (skok 0...100%).
W przypadku pracy w trybie split-range
si³owniki s¹ sterowane odpowiednio mniejszym sygna³em steruj¹cym. W tym celu sygna³
z regulatora, steruj¹cy dwoma zaworami
regulacyjnymi dzieli siê tak, aby przy po³owie
jego wartoœci si³owniki wykona³y pe³ny skok
(np. pierwszy zawór regulacyjny wykonuje
pe³ny skok przy zmianie sygna³u steruj¹cego w
zakresie 4...12 mA, a drugi w zakresie 12...20
mA). Dla unikniêcia nak³adania siê skoku
zaworów nale¿y przyj¹æ strefê nieczu³oœci
0,5 mA, zgodnie z rys. 12.

odpowiednia
krzywka tarczowa
prze³¹cznik S1

11 14 12

21 24 22

prze³¹cznik S2

kierunek obrotu pokrêt³a rêcznego
wci¹gany — trzpieñ si³ownika — wysuwany
do wewn¹trz
na zewn¹trz
2 — zacisk przy³¹czeniowy — 1

Rys 9 · Wy³¹cznik krañcowy
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p³askie
koñcówki
lutownicze

Rys 10 · Nadajnik potencjometryczny
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Nastawnik
Pod blaszan¹ pokryw¹ w górnej czêœci
si³ownika znajduj¹ siê nastawniki s³u¿¹ce do
przyporz¹dkowywania wartoœci zadanej i
zakresu skoku zaworu:
25

50

75

0

100
Zero

nastawnik punktu zerowego dla
pocz¹tkowej wartoœci sygna³u
steruj¹cego
prze³¹cznik kierunku dzia³ania
si³ownika

Wirkr.

>> wzrost wartoœci zadanej powoduje wci¹ganie trzpienia
si³ownika do wewn¹trz

Nastawa wstêpna:
Wtyczkê kierunku dzia³ania si³ownika ustawiæ na >>, poniewa¿ wraz ze wzrostem
natê¿enia pr¹du trzpieñ si³ownika musi zostaæ wci¹gniêty do wewn¹trz, aby zawór siê
otworzy³.
Nastawnik punktu zerowego ustawiæ na
wartoœæ 20% (= 4 mA) a nastawnik zakresu
na najmniejsz¹ wartoœæ.
Przy zerowej wartoœci sygna³u steruj¹cego
trzpieñ grzyba zaworu regulacyjnego musi
znajdowaæ siê w dolnym po³o¿eniu krañcowym, tzn. zawór zamkniêty.

Przyk³ad:

Justowanie
Nastawa pocz¹tku zakresu
Powoli zwiêkszaæ sygna³ wejœciowy nadajnika. Dok³adnie przy wartoœci 4 mA musi
zaœwieciæ siê dioda umieszczona powy¿ej
nastawnika zera sygnalizuj¹ca pracê si³ownika, a trzpieñ grzyba przesun¹æ siê z
po³o¿enia krañcowego.
Zbyt wczesny lub zbyt póŸny pocz¹tek pracy
skorygowaæ nieznacznie nastawnikiem zero.
Za ka¿dym razem nale¿y ustawiæ sygna³
wejœciowy ponownie na wartoœæ zero i
odczekaæ a¿ trzpieñ grzyba znajdzie siê w
po³o¿eniu wyjœciowym.

Sygna³ wejœciowy 4...20 mA powinien przestawiæ zawór z po³o¿enia zamkniêtego w
otwarte (skok zaworu w zakresie 0...100%),
patrz rys. 11. charakterystyka >>.

Nastawa krañca zakresu
Sygna³ wejœciowy nadajnika ustawiæ na
¿¹dan¹ wartoœæ krañcow¹ (20 mA). W za-

<> wzrost wartoœci zadanej powoduje wysuwanie trzpienia
si³ownika na zewn¹trz
nastawnik zakresu
Span

Nastawa na zaworze
Do wejœcia sygna³u steruj¹cego w si³owniku
pod³¹czyæ nadajnik pr¹dowy lub napiêciowy (lub regulator).

trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz

trzpieñ si³ownika
do wewn¹trz

<>

<<

<>

skok

skok

trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz

trzpieñ si³ownika
na zewn¹trz

<<

zawór 2
4

sygna³ steruj¹y
sygna³ znormalizowany

Rys. 11 · Przyk³ad charakterystyki rosn¹cej
i malej¹cej
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20 mA

4
strefa nieczu³oœci

zawór 1
12

20 mA

Rys. 12 · Przyk³ad pracy w trybie Splitrange,
zawory o przeciwnych kierunkach dzia³ania

9

le¿noœci od czasu przestawienia trzpieñ
grzyba przesuwa siê w po³o¿enie krañcowe.
Obserwowaæ ruch trzpienia na wskaŸniku
skoku. Po osi¹gniêciu ¿¹danej wartoœci skoku nastawnik zakresu obracaæ powoli w lewo
do momentu zgaœniêcia diody. Wówczas
silnik wy³¹czy siê, a trzpieñ grzyba zatrzyma
siê w po³o¿eniu krañcowym.
Wskazówka:
Pocz¹tek zakresu zaworu regulacyjnego dotyczy zawsze po³o¿enia, w którym zawór jest
zamkniêty (rys. 11). Przy przeciwnym kierunku dzia³ania (np. 20...4 mA = 0...100%
skoku, prze³¹cznik na <>) zawór jest zamkniêty przy wartoœci sygna³u 20 mA.
Nastawnik zera nale¿y wtedy nastawiæ na
wartoœæ 100%. Nastêpnie nastawia siê wartoœæ krañcow¹ (4mA) za pomoc¹ nastawnika
zakresu postêpuj¹c w wy¿ej opisany sposób.
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5. Wymiary w mm

60

150
6

80

12 3

4

156

Ø70

0

178

57

tylko dla
typu 5821

wykonanie
z po³¹czeniem zatrzaskowym
56

60

150
57

6

80

23

4
122

Ø70

01

tylko dla
typu 5821
SW36 (rozwartoœæ klucza)

M32x1,5

wykonanie
z po³¹czeniem dociskowym
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