Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem
Typ 5757

Zastosowanie
Si³ownik ze zintegrowanym regulatorem cyfrowym do zaworów
typu 3222, 3226, 2488 w zakresie œrednic DN 15 do DN 25.
Regulacja c.w.u. w systemie przep³ywowym dla ma³ych i œrednich
mieszkañ w budynkach pod³¹czonych do sieci ciep³owniczej.

Si³ownik typu 5757 posiada zintegrowany regulator cyfrowy.
Urz¹dzenie jest przystosowane do regulacji ciep³ej wody u¿ytkowej przygotowywanej w systemach przep³ywowych w ma³ych i œrednich mieszkaniach. Si³ownik mo¿na zabudowywaæ
na zaworach regulacyjnych firmy SAMSON typu 3222,
3222N, 3226 i 2488.
Cechy charakterystyczne:
• Regulacja wg dwóch wartoœci zadanych, np. wartoœæ dla
c.w.u. i wartoœæ dla dezynfekcji termicznej.
Prze³¹czanie miêdzy dwiemia wartoœciami zadanymi za poœrednictwem wejœcia binarnego.
• Funkcja zapobiegaj¹ca wych³odzeniu wymiennika miêdzy
kolejnymi poborami (temperatura dy¿urna).
• Mo¿liwoœæ zmiany dzia³ania:
– zawór przelotowy otwiera przy ruchu trzpienia si³ownika
do wewn¹trz (dzia³anie wprost)
– zawór trójdrogowy otwiera przy ruchu trzpienia si³ownika na zewn¹trz (dzia³anie odwrotne)
• Kontrola wartoœci granicznej:
– przy przekroczeniu nastawialnej górnej wartoœci granicznej zawór zamyka siê
– przy spadku poni¿ej nastawialnej dolnej wartoœci granicznej za³¹cza siê funkcja ochrony przeciwmrozowej
• Konfiguracja, parametryzacja i diagnostyka za pomoc¹
oprogramowania narzêdziowego TROVIS-VIEW
– komunikacja bezpoœrednia (on-line) poprzez kabel
– wymiana danych za pomoc¹ modu³u pamiêciowego (komunikacja poœrednia)
Wyposa¿enie dodatkowe
– Oprogramowanie narzêdziowe TROVIS-View 6661-1062
do konfiguracji i parametryzacji urz¹dzenia typu 5757 –
si³ownika elektrycznego ze zintegrowanym regulatorem
– Zestaw komunikacyjny w sk³adzie: modu³ pamiêciowy, kabel
po³¹czeniowy, adapter (nr zamówieniowy 1400-7704)
– Modu³ pamiêciowy (nr zamówieniowy 1400-7697)
– Czujnik temperatury Pt1000 typu 5207-60
– Tuleja zanurzeniowa czujnika temperatury (nr zamówieniowy 1990-7529)
– Czujnik przep³ywu (nr zamówieniowy 8801-2825); kabel
przed³u¿aj¹cy z wtykiem (nr zamówieniowy 0450-2240)
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Wskazówka:
Wiêcej informacji o zaworach 3222, 3222N, 3226 zob. karty
katalogowe T5866, T5867, T5863.
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Zasada dzia³ania (rys. 2)
Urz¹dzenie sk³ada siê z regulatora cyfrowego zainstalowanego wewn¹trz obudowy si³ownika elektrycznego.
Regulator cyfrowy posiada wejœcie dla doprowadzenia sygna³u
z czujnika temperatury, które opcjonalnie mo¿e byæ uzupe³nione o wejœcie doprowadzaj¹ce sygna³ z czujnika lub detektora
przep³ywu. Oprócz wejœcia temperaturowego regulator posiada
wejœcie pr¹dowe 0(4) - 20 mA. Wejœcie to mo¿e byæ u¿ywane
jako alternatywa do wejœcia temperaturowego, lub jako zewnêtrzna wielkoœæ wiod¹ca.
Wartoœci zadane W1 i W2 s¹ ustawione standardowo w regulatorze na poziomie 60°C i 70°C i mog¹ byæ zmieniane za pomoc¹ oprogramowania TROVIS-VIEW.
Sygna³ wyjœciowy regulatora oddzia³uje jako sygna³ trójpunktowy na silnik synchroniczny i poprzez przek³adniê zamieniany jest na si³ê nastawcz¹ trzpienia si³ownika (3).
Po osi¹gniêciu po³o¿eñ krañcowych lub w przypadku przeci¹¿eñ, silnik jest wy³¹czany przez wy³¹czniki momentowe.
Si³ownik przykrêca siê do zaworu za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (4).
Podczas wysuwania trzpienia (3) si³ownika na zewn¹trz zawór
jest zamykany i pokonywana jest si³a napiêcia sprê¿yny (7).
Podczas ruchu trzpienia si³ownika do wewn¹trz zawór jest
otwierany na skutek przemieszczania trzpienia zaworu (6) odpowiednio do ruchu wywo³ywanego przez sprê¿ynê powrotn¹.
Je¿eli do zaworu nie jest doprowadzane napiêcie elektryczne,
to mo¿na go przestawiæ rêcznie za pomoc¹ pokrêt³a (2). Skok
i kierunek ruchu mo¿na odczytaæ ze wskaŸnika (5).
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Czujnik Pt1000 typu 5207-60
Zoptymalizowany czujnik temperatury z krótk¹ sta³¹ czasow¹
i prostym sposobem monta¿u
Pod³¹czenie

¿y³y kabla zarobione tulejami
z ko³nierzami plastikowymi

Kabel pod³¹czeniowy

PCW; d³ugoœæ 2000 mm

Dop. temp. otoczenia

–5 do 80°C

Dop. temp. medium

–5 do 90°C

Przy³¹cze mechaniczne

gwint zewnêtrzny G ¼, mosi¹dz
(WNr 2.0401.20)

Tuleja ochronna

stal szlachetna Inconel 600 (WNr: 2.4816)

Czas reakcji

t0,5 < 1 s · t0,9 < 3 s,
w wodzie 0,4 m/s

D³ugoœæ zanurzeniowa

52 mm

Ciœnienie nominalne

PN 16

Tuleja czujnika, nr zamówieniowy 1990-7529

1

Do czujnika temp. Pt1000 typu 5207-60 do monta¿u w wymienniku
dla optymalnego pozycjonowania czujnika
1.1

3

Wyposa¿enie elektryczne
Funkcja regulacyjna wymaga pod³¹czenia czujnika temperatury Pt1000 (np. 5207-60). Czujnik Pt1000 (o krótkim czasie
reakcji) umo¿liwia niemal bezzw³oczn¹ regulacjê do okreœlonej wartoœci zadanej. Mo¿liwe s¹ dwie wartoœci zadane W1
i W2. Prze³¹czanie miêdzy nimi odbywa siê za poœrednictwem
wejœcia binarnego.
Zaleca siê stosowanie czujnika Pt1000 typu 5207-60 razem ze
specjaln¹ tulej¹ zanurzeniow¹ (nr zamówieniowy 1990-7529),
która zapewnia optymalne usytuowanie czujnika w wymienniku.
Wejœcie pr¹dowe 0(4) - 20mA mo¿e byæ stosowane wymiennie
z wejœciem czujnika Pt1000 lub jako zewnêtrzna wartoœæ wiod¹ca.
Dla umo¿liwienia szybkiej reakcji na wyst¹pienie poboru wody
i polepszenia jakoœci regulacji mo¿na dodatkowo zastosowaæ
turbinowy czujnik przep³ywu (nr zamówieniowy 8801-2825)
lub dwustanowy detektor przep³ywu (w³¹cznik ciœnieniowy).

Materia³

mosi¹dz czerwony CC491K
(WNr: 2.1096.01)

Przy³¹cze mechaniczne

gwint zewnêtrzny G ¾
gwint wewnêtrzny G ¼
nakrêtka ko³pakowa G ¾

Ciœnienie nominalne

PN 16
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Czujnik przep³ywu, nr zamówieniowy 8801-2825
Czujnik przep³ywu z turbink¹ dla cieczy
Kabel przed³u¿aj¹cy z wtykiem (nr 0450-2240)
1 do 30 l/min

Dok³adnoœæ pomiaru

±1% górnej granicy zakresu

Przy³¹cze mechaniczne

gwint zewnêtrzny G ¾

Œrednica nominalna

DN 10

Ciœnienie nominalne

PN 10

1

si³ownik

4

nakrêtka ko³pakowa

Max. temp. medium

70°C, chwilowo 90°C

1.1

kabel

5

wskaŸnik po³o¿enia

2

pokrêt³o

6

trzpieñ grzyba

Napiêcie zasilania

4,5 do 24 V DC

3

trzpieñ si³ownika

7

sprê¿yna zaworu

Stopieñ ochrony

IP 54

Przy³¹cze elektryczne

3 pojedyncze przewody zakoñczone
wtykiem (JST), d³ugoœæ ok. 150 mm

Czujnik

czujnik Halla

Spadek ciœnienia

0,25 bar przy 15 l/min

Korpus / turbinka

PPO Noryl

Rys. 2 · Zasada dzia³ania
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Zakres pomiarowy

T 5757 PL

Monta¿
Zanim si³ownik zostanie zamontowany na zaworze, trzpieñ
si³ownika musi byæ wci¹gniêty do wewn¹trz. Dopiero wówczas
mo¿na dokrêcaæ nakrêtkê ko³pakow¹.
Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, oprócz pozycji z si³ownikiem zwisaj¹cym do do³u.

Dane techniczne
Si³ownik Typ 5757
Rodzaj po³¹czenia z zaworem

dociskowe

Skok nominalny

6 mm

Czas przestawienia

20 s

Si³a zamykania

Wskazówka dla instalacji bez cyrkulacji
W celu ochrony przed poparzeniem gor¹c¹ wod¹ oraz przed
osadzaniem kamienia, wymiennik nale¿y zamontowaæ w pozycji le¿¹cej z przy³¹czami na bokach.
Taki sposób monta¿u nale¿y jednak bezwzglêdnie omówiæ
wczeœniej z producentem wymiennika.

300 N

Zasilanie

230 V (±10%)/50 Hz

Pobór mocy

ok. 3 VA

Napêd rêczny

tak

Temperatura otoczenia

0 do 50°C

Temperatura sk³adowania

–20 do 70°C

Stopieñ ochrony

IP 42

Monta¿
ciep³a woda

zimna woda

zasilanie
z sieci

powrót
do sieci

dowolny, ale nie z si³ownikiem
zwisaj¹cym do do³u

Odpornoœæ na zak³ócenia

EN 61000-6-2

Emisja zak³óceñ

EN 61000-6-3

Ciê¿ar

ok. 0,7 kg

Wejœcia regulatora cyfrowego
Temperaturowe

Pod³¹czenie elektryczne
Si³ownik posiada wyprowadzone dwa kable, ka¿dy o d³ugoœci
2.5 m z zarobionymi ¿y³ami.

Czujnik przep³ywu

tak 1)

Wejœcie pr¹dowe

zestyk bezpotencja³owy
do prze³¹czania wewnêtrznych
wartoœci zadanych,
wzglêdnie wy³¹czania
utrzymywania podgrzewu

Wejœcie binarne BE2

detektor przep³ywu
(w³¹cznik ciœnieniowy)

Mo¿na pomin¹æ w uk³adach przep³ywowych podgrzewu wody
z ci¹g³¹ cyrkulacj¹.

powrót

zasilanie

4 (0) do 20 mA

Wejœcie binarne BE1

1)

1

530 impulsów/l

Detektor przep³ywu (turbinowy)

Tekst zamówienia
Typ 5757 – si³ownik ze zintegrowanym regulatorem.

2

Pt 1000
(zakres: 1 do 150°C)

2
3

c.w.u.

1

cyrkulacja

4+7

4

1 wymiennik ciep³a

5

zimna woda

2 czujnik temperatury typ 5207-60 z tulej¹ nr 1990-7529, VSTW

5

3 zasilanie z sieci
4 si³ownik z zintegrowanym regulatorem typ 5757

7

6

5 czujnik przep³ywu (nr 8801-2825 z kablem (nr 0450-2240)
6 powrót do sieci
7 zawór, np. typ 3222

Rys. 3 · Przyk³ad zastosowania: typ 5757 z czujnikiem Pt1000 typu 5207-60 z tulej¹ i czujnikiem przep³ywu
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Po³¹czenia elektryczne

1)

Wejœcie 4 (0) … 20 mA

BE22)

4(0)... 20mA

zaciski nie wchodz¹
w zakres dostawy
po.

¿³.

GND

5V

ce.

br

230V, 50Hz

GND
zi.

L

1)

czujnik przep³ywu (turbinowy)

2)

detektor przep³ywu
(w³¹cznik ciœnieniowy)

N

cz.

1)

Czujnik Pt 1000
BE22)

BE1

zaciski nie wchodz¹
w zakres dostawy
po.

¿³.

GND

5V

ce.

br

230V, 50Hz

GND
zi.

L

N

cz.

po.

– pomarañczowy

¿³.

– ¿ó³ty

ce.

– czerwony

br.

– br¹zowy

zi.

– zielony

cz.

– czarny

BE

– wejœcie binarne

Wymiary w mm
Wyposa¿enie elektryczne

Typ 5757

G¾

80

10,5

65

2,5 m

55

G¾

2000

11

ok. 50

Ø 12

G¼
35

114

Ø5,4

52 ±1

eL – do wewn.

tuleja czujnika
(nr 1990-7529)

15

70

32

aL – na zewn.

Ø3,3

G¾

G¾

70

czujnik temperatury
Typu 5207-60
(Pt1000)

13

13
50

Zmiany techniczne zastrze¿one
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