
Regulatory kombinowane z si³ownikiem skokowym
Typ 5724, bez funkcji bezpieczeñstwa
Typ 5725, z funkcj¹ bezpieczeñstwa

dla instalacji przygotowania c.w.u.

Zastosowanie

Si³owniki elektryczne ze zintegrowanych regulatorem cyfrowym
przeznaczone dla instalacji ogrzewczych, wentylacyjnych
i klimatyzacyjnych
Dla zaworów przelotowych i 3-drogowych, np. typu 3213, 3214,
3222 lub 3226, 3260 o œrednicach nominalnych DN15 do DN50.

Si³owniki typu 5724 i typu 5725 stanow¹ po³¹czenie si³ownika
skokowego i regulatora cyfrowego
Takie rozwi¹zanie zosta³o opracowane specjalnie dla
przep³ywowych systemów przygotowania c.w.u.
w mieszkaniach oraz dla sta³owartoœciowych obiegów
regulacyjnych stosowanych w instalacjach maszynowych. Reg-
ulatory te nadaj¹ siê zw³aszcza do wspó³pracy z zaworami
firmy SAMSON typu 3213, 3214, 3222, 3226 i 3260.
Si³ownik typu 5724 nie jest, a si³ownik typu 5725 jest
wyposa¿ony w funkcjê bezpieczeñstwa. Si³ownik typu 5724
jest wyposa¿ony w nastawnik rêczny umo¿liwiaj¹cy
w przypadku zaniku napiêcia rêczne przestawienie zaworu
w okreœlone po³o¿enie.
Cechy charakterystyczne:
• regulacja dwóch ró¿nych wartoœci zadanych, np

temperatury c.w.u. i temperatury c.w.u. dla realizacji funkcji
dezynfekcji termicznej

• mo¿liwoœæ nastawy wartoœci zadanej rêcznie za pomoc¹
potencjometru lub za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW do
konfiguracji i obs³ugi urz¹dzeñ

• funkcja podtrzymywania temperatury dla unikniêcia
wych³odzenia wody w okresach przerwy pomiêdzy
kolejnymi poborami c.w.u.

• mo¿liwoœæ wykorzystania wyjœcia przeznaczonego do
sterowania prac¹ pompy obiegowej lub cyrkulacyjnej tak¿e
jako wyjœcia sygna³u alarmowego

• mo¿liwoœæ zmiany kierunku dzia³ania
– zawór przelotowy otwiera siê, gdy trzpieñ si³ownika jest

wci¹gany do wewn¹trz (rosn¹cy/rosn¹cy)
– mieszaj¹cy zawór trójdrogowy otwiera siê, gdy trzpieñ

si³ownika jest wysuwany na zewn¹trz (rosn¹cy/malej¹cy)
• nadzór wartoœci granicznych:

– w przypadku przekroczenia zadanej górnej wartoœci
granicznej zawór jest zamykany

– w przypadku spadku wartoœci sygna³u poni¿ej zadanej
dolnej wartoœci granicznej uruchamiana jest funkcja
ochrony przeciwmrozowej

• konfiguracja, parametryzacja, funkcja diagnostyczna
i ³¹cznoœæ w trybie “on-line” dla umo¿liwienia obserwacji
pracy instalacji za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW
– bezpoœrednie przesy³anie danych poprzez kabel

po³¹czeniowy (tryb online)
– przenoszenie danych za poœrednictwem pamiêci

przenoœnej

Wykonanie z atestem typu

Kombinowane regulatory typu 5725 z si³ownikiem skokowym
posiadaj¹ w po³¹czeniu z ró¿nymi zaworami firmy SAMSON
atest typu niemieckiego urzêdu dozoru technicznego (TÜV)
zgodnie z norm¹ DIN 32730. Numer atestu udostêpniany jest
po z³o¿eniu stosownego zapytania.

Wskazówka:
Szczegó³owe informacje na temat zaworów regulacyjnych typu
3213, 3214 i 3222 zawieraj¹ karty katalogowe T 5768,
T 5769 i T5766.

Wyposa¿enie dodatkowe:

– Program TROVIS-VIEW 6661-1060 do konfiguracji i obs³ugi
urz¹dzeñ dla regulatorów kombinowanych z si³ownikiem
skokowym typu 5724/5725
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Rys. 1 · Regulator kombinowany typu 5724/5725 z si³ownikiem
skokowym



– zestaw osprzêtu obejmuj¹cy pamiêæ przenoœn¹, kabel
po³¹czeniowy i przystawkê modu³ow¹, nr katalogowy
1400-7704

– pamiêæ przenoœna, nr katalogowy 1400-7697
– czujnik Pt 1000 typu 5207-0060
– pochewka czujnika, nr katalogowy 1400-9249
– czujnik przep³ywu wody i kabel przed³u¿aj¹cy z wtyczk¹,

nr katalogowy 1400-9246

Sposób dzia³ania

Urz¹dzenie sk³ada siê z regulatora cyfrowego zabudowanego
w korpusie si³ownika.
Po stronie wejœcia regulator cyfrowy jest wyposa¿ony w czujnik
temperatury. Oprócz niego mo¿na opcjonalnie zamontowaæ
czujnik przep³ywu wody lub wy³¹cznik ciœnieniowy.
Wartoœæ zadan¹ regulatora cyfrowego mo¿na ustawiæ rêcznie
lub za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW.
Si³ownik sk³ada siê z rewersyjnego silnika synchronicznego
i przek³adni nie wymagaj¹cej konserwacji. Silnik synchro-
niczny jest wy³¹czany w po³o¿eniach krañcowych przez
wy³¹cznik w zale¿noœci od momentu obrotowego lub
w przypadku przeci¹¿enia.
Si³a silnika jest przenoszona poprzez przek³adniê i tarczê
mimoœrodow¹ na trzpieñ si³ownika (3). Trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz naciska na trzpieñ grzyba (10).
W przypadku wci¹gania trzpienia si³ownika do wewn¹trz
trzpieñ grzyba porusza siê w tym samym kierunku popychany
si³¹ sprê¿yny powrotnej zaworu. Si³ownik i zawór po³¹czone
s¹ ze sob¹ za pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (4).

Regulator typu 5724

Regulator kombinowany si³ownikiem skokowym bez funkcji
bezpieczeñstwa jest wyposa¿ony w nastawnik rêczny (2), za
pomoc¹ którego zawór regulacyjny mo¿na przestawiæ w ¿¹dane
po³o¿enie (tylko po od³¹czeniu napiêcia zasilaj¹cego). Kierunek
pracy i skok mo¿na odczytaæ na skali (9).

Regulator typu 5725

Regulator kombinowany z si³ownikiem skokowym z funkcj¹
bezpieczeñstwa jest w du¿ym stopniu taki sam jak regulator
typu 5724, ale jest dodatkowo wyposa¿ony w sprê¿ynê (8) i
elektromagnes, który w przypadku zaniku napiêcia powoduje
przestawienie zaworu regulacyjnego w po³o¿enie
bezpieczeñstwa. Dostêpne jest tylko wykonanie z trzpieniem
si³ownika wysuwanym na zewn¹trz.
Brak jest nastawnika rêcznego (2). Po wy³¹czeniu si³ownika i
zdjêciu pokrywy obudowy (1.1.) mo¿na przestawiæ zawór
rêcznie za pomoc¹ klucza ko³kowego. Po wyjêciu klucza
si³ownik natychmiast powraca do po³o¿enia wyjœciowego.

Wyposa¿enie elektryczne

Funkcja si³ownika wymaga pod³¹czenia czujnika temperatury
typu Pt 1000 (np. typu 5207-0060). Alternatywnie w
instalacjach maszynowych mo¿na zastosowaæ czujnik
wykorzystuj¹cy sygna³ miliamperowy.
Czujnik Pt 1000 o krótkim czasie reakcji umo¿liwia prawie
natychmiastowe wyregulowanie wartoœci zadanej. Wartoœæ
zadana jest ustawiona fabrycznie (nastawa fabryczna =
60°C). Za pomoc¹ zintegrowanego potencjometru mo¿na j¹
zmieniæ w zakresie od 10 do 100°C.
Zmiany mo¿na dokonaæ tak¿e za pomoc¹ programu
TROVIS-VIEW za poœrednictwem interfejsu RS-232.

Opcja umo¿liwiaj¹ca zwiêkszenie komfortu pracy ma³ych
wêz³ów

Zaleca siê stosowanie czujnika Pt 1000 typu 5207-0060 wraz
z pochewk¹, poniewa¿ takie rozwi¹zanie umo¿liwia
umieszczenie czujnika temperatury w wymienniku ciep³a w
optymalnej pozycji.
W celu szybkiej reakcji na pobór c.w.u. i dalszej poprawy
jakoœci regulacji mo¿na dodatkowo pod³¹czyæ czujnik
przep³ywu wody (np. nr katalogowy 1400-8246) lub czujnik
ciœnieniowy.
Cyrkulacja c.w.u. znacznie poprawia w³asnoœci regulacyjne.

Wyjœcie binarne

Wyjœcie binarne mo¿na skonfigurowaæ jako wyjœcie do
sterowania prac¹ pompy lub jako wyjœcie sygna³u
alarmowego. Je¿eli wyjœcie bêdzie skonfigurowane do obs³ugi
pompy to mo¿na je przyporz¹dkowaæ do pompy obiegowej
lub cyrkulacyjnej.

Monta¿

Przed zamocowaniem si³ownika na zaworze trzpieñ si³ownika
nale¿y wci¹gn¹æ do œrodka. W si³owniku typu 5725 nale¿y w
tym celu zdj¹æ pokrywê obudowy i obracaj¹c za pomoc¹
wkrêtaka szeœciok¹tnego 4 mm oœ nastawcz¹ w kierunku
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, wci¹gn¹æ trzpieñ
si³ownika do wewn¹trz i przytrzymaæ go w tym po³o¿eniu.
Dopiero wtedy wolno doci¹gaæ nakrêtkê ko³pakow¹.

Tekst zamówienia

Regulator kombinowany z si³ownikiem skokowym
Bez funkcji/z funkcj¹ bezpieczeñstwa: typ 5724/typ 5725

Si³a zamykania … N
Skok zaworu … mm
Napiêcie 230 V, 50 Hz

2 T 5724

Rys. 2 · Sposób dzia³ania

1 si³ownik
1.1 pokrywa obudowy
1.2 przepust kablowy
2 nastawnik rêczny

(tylko typ 5724)
3 trzpieñ si³ownika
4 nakrêtka ko£pakowa
8 sprê¿yna (tylko

niku typu 5725)
9 skala do wskazywania

skoku
10 trzpieñ si³ownika
11 potencjometr do nastawy

wartoœci zadanej
12 interfejs szeregowy

(gniazdo RJ 12)
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VL RL

Czujnik Pt 1000 typu 5207-0060 · Zoptymalizowany czujnik
temperatury o krótkim czasie reakcji i prostym sposobie monta¿u

Przy³¹cze Końce przewodów zakończone
końcówkami z kołnierzem
z tworzywa sztucznego

Przewód przy³¹czeniowy PCW; d³ugoœæ 2000 mm

Dop. temp. otoczenia –5°C do 80°C

Dop. temp. medium –5°C do 90°C

Przy³¹cze mechaniczne gwint zewnêtrzny G ¼, mosi¹dz
(nr materia³u: 2.0401.20)

Os³ona stal nierdzewna Inconel 600
(nr materia³u: 2.4816)

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

D³ugoœæ wkrêcania 52 mm

Ciœnienie nominalne PN 16

Pochewka czujnika, nr katalogowy 1400-9249 · Dla czujnika
Pt 1000 typu 5207-0060 montowanego w wymienniku ciep³a,
s³u¿¹ca do zapewnienia optymalnego po³o¿enia czujnika
w przep³ywowym systemie przygotowania c.w.u.

Materia³ mosi¹dz czerwony CC491K
(nr materia³u: 2.1096.01)

Przy³¹cze mechaniczne

gwint zewnêtrzny G ¾ przy³¹cze rurowe dla rur ½”

gwint wewnêtrzny G ¼ przy³¹cze czujnika

nakrêtka ko³pakowa G ¾ przy³¹cze wymiennika ciep³a

Ciœnienie nominalne PN 16

Czujnik przep³ywu wody, nr katalogwy 1400-9246 · Czujnik z
turbin¹ osiow¹ przeznaczony dla cieczy

Zakres pomiarowy 1 do 30 l/min

Dok³adnoœæ pomiaru ±1 % wartoœci koñcowej zakresu
pomiarowego

Przy³¹cze mechaniczne gwint zewnêtrzny G ¾

Œrednica nominalna DN 10

Ciœnienie nominalne PN 10

Maks. temp. medium 70°C, krótkotrwale 90°C

NapiÊcie zasilaj¹ce 4,5 do 24 V DC

Stopieñ ochrony IP 54

Pod³¹czenie elektryczne 3 pojedyncze ¿y³y z wtykami (JST)
d³ugoœæ oko³o 150 mm

Czujnik czujnik hallotronowy

Strata ciœnienia 0,25 bar przy przep³ywie 15 l/min

Rurka/wirnik skrzyde³kowy PPO Noryl
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Rys. 3 · Podgrzewanie c.w.u. w systemie przep³ywowym, przyk³adowa instalacja z regulatorem typu 5724/5725

1 wymiennik ciep³a
2 czujnik temperatury typu 5207-0060 wraz z pochewk¹ czujnika, VSTW

3 zasilanie z sieci ciep³owniczej (VL)
4 regulator kombinowany typu 5724/5725 z si³ownikiem skokowym
5 czujnik przep³ywu wody z kablem przed³u¿aj¹cym
6 powrót do sieci ciep³owniczej (RL)
7 zawór, np. typu 3222
8 czujnik temperatury bezpieczeñstwa, np. typu 5313

(tylko dla regulatora typu 5725)

8
3 6



Dane techniczne

Si³ownik typu 5724 5725

-10 -13 -20 -23 -30 -33 -10 -13 -20 -23 -30 -33

Funkcja bezpieczeństwa brak tak

Połączenie z zaworem dociskowe zatrzaskowe dociskowe zatrzaskowe

Skok nominalny 6 mm 6 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm 6 mm 6 mm 12 mm 12 mm 15 mm 15 mm

Czas przestawienia dla skoku
nominalnego

35 s 18 s 70 s 35 s 90 s 45 s 35 s 18 s 70 s 35 s 90 s 45 s

Czas przestawienia w sytuacji
awaryjnej

– 4 s 6 s 7 s

Położenie bezpieczeństwa,
trzpień siłownika

– wysuwany na zewnątrz

Nominalna siła nacisku

osiowego

700 N 500 N 280 N

Napiêcie zasilaj¹ce 230 V (±10 %), 50 Hz 230 V (±10 %), 50 Hz

Pobór mocy oko³o 3 VA 7 VA 3 VA 7 VA 3 VA 7 VA 5 VA 9 VA 5 VA 9 VA 5 VA 9 VA

Przestawienie rêczne tak mo¿liwe 1)

Dop. temperatura otoczenia 0°C do 50°C 0°C do 50°C

Dop. temperatura sk³adowania –20°C do  70°C –20°C do 70°C

Dop. temperatura na trzpieniu
po³¹czeniowym 0°C do 130°C 0°C do 130°C

Stopieñ ochrony (monta¿
w po³o¿eniu pionowym)

IP 54 IP 54

Odpornoœæ na zak³ócenia zgodnie z norm¹ EN 61000-6-1 zgodnie z norm¹ EN 61000-6-1

Emisja zak³óceñ zgodnie z norm¹ EN 61000-6-3 zgodnie z norm¹ EN 61000-6-3

Ciê¿ar oko³o 1,1 kg oko³o 1,3 kg

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Czujnik temperatury Pt 1000

Czujnik przep³ywu wody 530 impulsów/l

Wy³¹cznik ciœnieniowy tak 2) · alternatywa dla czujnika przep³ywu wody

Wejœcie binarne BE1 3) zestyk bezpotencja³owy do prze³¹czania wewnêtrznych wartoœci zadanych lub wy³¹czania funkcji
utrzymywania temperatury

Wejœcie binarne BE2 3) wy³¹cznik ciœnieniowy

Wyjœcie binarne 230 V/50 Hz, maks. 1 A

1) Przestawienie rêczne za pomoc¹ wkrêtaka szeœciok¹tnego 4 mm (po zdjêciu pokrywy obudowy), brak mo¿liwoœci utrzymania po³o¿enia
po uruchomieniu funkcji bezpieczeñstwa.

2) W przypadku przygotowania wody w systemie przep³ywowym z ci¹g³¹ cyrkulacj¹ mo¿na zrezygnowaæ z wy³¹cznika ciœnieniowego lub
czujnika przep³ywu wody.

3) Zalecenie: z zestykami poz³acanymi

4 T 5724
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Pod³¹czenie elektryczne
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1) czujnik przep³ywu wody
2) wy³¹cznik ciœnieniowy
3) wyjœcie do sterowania prac¹ pomp lub sygna³u awaryjnego
4) elektromagnes, tylko w regulatorze typu 5725

1)

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz
3)

4)

z czujnikiem Pt 1000
i czujnikiem przep³ywu wody

BE1

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz
3)

4)

z czujnikiem Pt 1000 i zestykiem binarnym
do prze³¹czania wartoœci zadanej

BE22)

4)

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz
3)

z czujnikiem Pt 1000
i czujnikiem ciœnieniowym

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz

+ –4(0) ... 20mA

3)

4)

Zastosowanie w instalacjach maszynowych

z czujnikiem Pt 1000 i regulacj¹ wartoœci zadanej
za pomoc¹ sygna³u miliamperowego

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz

+ –4(0) ... 20mA

3)

4)

z czujnikiem miliamperowym

LL1 N 5V INS1 S2

230V, 50Hz
3)

4)

z czujnikiem Pt 1000

Przygotowanie c.w.u. w systemie przep³ywowym



Wymiary w mm
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eL trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz
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wysuwany na zewn¹trz

eL trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz

aL trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz

eL trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz

aL trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Wyposa¿enie dodatkowe
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13 13

czujnik przep³ywu wody z
kablem przed³u¿aj¹cym
(1400-9246)
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pochewka czujnika temperatury
(z uszczelk¹) dla wymiennika
ciep³a z przy³¹czem G 1
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