
Elektryczny si³ownik do regulacji przebiegu procesu

Typ 5757-7

dla ogrzewnictwa i ch³odnictwa

Zastosowanie

Si³ownik elektryczny ze zintegrowanym regulatorem cyfrowym
do przestawiania zaworów o œrednicach od DN 15 do DN 25
z po³¹czeniem dociskowym.

Regulator dla ma³ych i œrednich budynków, do prowadzenia
regulacji pogodowej, sta³owartoœciowej lub sta³owartoœciowej
z uwzglêdnianiem temperatury w pomieszczeniu.

Regulator typu 5757-7 jest po³¹czeniem si³ownika skokowego
i regulatora cyfrowego. Urz¹dzenie jest przeznaczone szcze-
gólnie do monta¿u na zaworach firmy SAMSON (DN 15 do
DN 25) typu 3222, 3222 N, 2488, 3267 oraz typu 3226
i 3260 w wykonaniach specjalnych.

Cechy charakterystyczne:

• Pogodowa regulacja obiegu c.o.
Temperatura zasilania jest regulowana odpowiednio do
krzywej grzania w zale¿noœci od temperatury zewnêtrznej.
Poprzez wejœcie binarne mo¿na prze³¹czaæ pomiêdzy prac¹
w trybie nominalnym i zredukowanym lub pomiêdzy prac¹ w
trybie nominalnym i wy³¹czeniem instalacji z zachowaniem
funkcji ochrony przeciwmrozowej. Alternatywnie do wejœcia
binarnego mo¿na za pomoc¹ nastawnika wartoœci zadanej
dla czujnika temperatury w pomieszczeniu typu 5257-2 od-
dzia³ywaæ na krzyw¹ grzania poprzez zmianê nachylenia lub
przesuniêcia.

• Regulacja sta³owartoœciowa · Regulacja odpowiednio do na-
stawionej na sta³e wartoœci zadanej temperatury zasilania.

• Regulacja sta³owartoœciowa z uwzglêdnianiem temperatury
w pomieszczeniu · Dziêki stale realizowanej funkcji adapta-
cji krótkoczasowej iloœæ dostarczanego ciep³a jest regulowa-
na odpowiednio do zapotrzebowania poprzez zmianê tem-
peratury zasilania.

• Ograniczenie temperatury powrotu · Temperatura powrotu
jest nadzorowana odpowiednio do maksymalnej zadanej
wartoœci. W przypadku jej przekroczenia temperatura zasi-
lania jest obni¿ana tak d³ugo, a¿ osi¹gniêta zostanie war-
toœæ graniczna.

• Mo¿liwoœæ pod³¹czenia regulatora pokojowego typu 5257-7

– komfortowy regulator pokojowy umo¿liwiaj¹cy wybór try-
bu pracy (praca w trybie dziennym · praca w trybie noc-
nym · instalacja wy³¹czona/ochrona przeciwmrozowa)

– wejœcie binarne regulatora pokojowego do zdalnego
prze³¹czania funkcji i wartoœci

– mo¿liwoœæ oddzia³ywania na zaimplenetowan¹ w elek-
trycznym si³owniku do regulacji przebiegu procesu funkcjê
adaptacji krótkoczasowej lub krzyw¹ grzania (w przy-
padku regulacji pogodowej nachylenia lub przesuniêcia)

• Nadzór temperatury ochrony przeciwmrozowej i samoczyn-
ne uruchamianie funkcji ochronnych

• Automatyczna ochrona pompy przed zablokowaniem zapo-
biega zatarciu pompy obiegowej

• Konfiguracja, parametryzacja, funkcja diagnostyczna i ³¹cz-
noœæ w trybie „online” dla umo¿liwienia obserwacji pracy
instalacji za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW

– bezpoœrednie przesy³anie danych poprzez kabel po³¹-
czeniowy (tryb online)

– przenoszenie danych za poœrednictwem modu³u pamiêci
(offline)

Wyposa¿enie dodatkowe
– program TROVIS-VIEW do konfiguracji i obs³ugi urz¹dzeñ

dla elektrycznegeo si³ownika typu 5757-7 do regulacji prze-
biegu procesu

– zestaw osprzêtu obejmuj¹cy modu³ pamiêci 64, kabel
po³¹czeniowy i przystawkê modu³ow¹, nr katalogowy
1400-9998

– pamiêæ przenoœna 64, nr katalogowy 1400-9753
– czujnik przylgowy Pt 1000, typ 5267-2

(Var.-ID: 1058683)
– czujnik Pt 1000 temperatury w pomieszczeniu, typ 5257-2

z nadajnikiem zdalnym (Var.-ID: 1072581)
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Rys. 1 · Regulator kombinowany typu 5757-7 z siłownikiem

skokowym



– regulator pokojowy, typ 5257-7 z nadajnikiem zdalnym
i prze³¹cznikiem wyboru trybu pracy (Var.-ID: 1180319)

– czujnik Pt 1000 temperatury zewnêtrznej, typ 5227-2
(Var.ID: 1043862)

Wskazówka:
szczegó³owe informacje na temat zaworów typu 3222, 3222 N,
3267 oraz typu 3226 i 3260 zawieraj¹ karty katalogowe
4T 5866, 4T 5867 i 4T5894 oraz 4T 5863 i 4T 5861.

Sposób dzia³ania (rys. 3)
Elektryczny si³ownik typu 5757-7 do regulacji przebiegu procesu
jest po³¹czeniem si³ownika elektrycznego i regulatora cyfrowego.
Po stronie wejœcia regulator cyfrowy wymaga zastosowania czuj-
nika temperatury zasilania. Dodatkowo mo¿na tak¿e zamonto-
waæ czujnik temperatury powrotu, zewnêtrznej lub w pomiesz-
czeniu. Oprócz wejœcia czujnika Pt 1000 do rejestracji tempe-
ratury zasilania regulator cyfrowy jest wyposa¿ony w wejœcie
potencjometru (1000 do 1100 W/ 2000 W). W przypadku re-
gulacji pogodowej mo¿na za jego pomoc¹ oddzia³ywaæ na
krzyw¹ grzania, w przypadku regulacji sta³owartoœciowej
z uwzglêdnianiem temperatury w pomieszczeniu – na wartoœæ
zadan¹ temperatury w pomieszczeniu. Krzyw¹ grzania i wartoœæ
zadan¹ mo¿na wprowadziæ za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW.
Sygna³ wyjœciowy regulatora cyfrowego dzia³a jak sygna³ trój-
punktowy na silnik synchroniczny si³ownika i jest przenoszony
przez znajduj¹c¹ siê za nim przek³adniê jako si³a nastawcza
na trzpieñ si³ownika (3). Po osi¹gniêciu po³o¿enia krañcowego
lub w przypadku przeci¹¿enia silnik jest wy³¹czany przez
wy³¹cznik pracuj¹cy w zale¿noœci od momentu obrotowego.
Regulator kombinowany montuje siê na zaworze za pomoc¹
nakrêtki ko³pakowej (4).
Je¿eli trzpieñ si³ownika jest wysuwany na zewn¹trz, to zawór
jest zamykany pokonuj¹c si³ê sprê¿yny (7) zaworu. Je¿eli
trzpieñ si³ownika jest wci¹gany do wewn¹trz, to zawór jest
otwierany wskutek ruchu trzpienia grzyba (6) przesuwanego
przez sprê¿ynê powrotn¹.
W przypadku zaniku napiêcia, za pomoc¹ nastawnika rêczne-
go (2) zawór mo¿na przestawiæ w ¿¹dane po³o¿enie. Kierunek
skoku i ruchu mo¿na odczytaæ na wskaŸniku skoku (5) znaj-
duj¹cym siê na boku regulatora.

Wyposa¿enie dodatkowe

Funkcja kombinowanego regulatora wymaga pod³¹czenia
czujnika typu Pt 1000 do pomiaru temperatury zasilania.
W zale¿noœci od rodzaju prowadzonej regulacji mo¿na
pod³¹czyæ czujnik temperatury zewnêtrznej, czujnik temperatury
w pomieszczeniu lub regulator pokojowy (tylko typu 5257-7).
Generalnie mo¿liwe jest tak¿e pod³¹czenie czujnika tempera-
tury na powrocie.

Poprzez wejœcie potencjometru mo¿na oddzia³ywaæ na prze-
bieg regulacji. Wyjœcie potencja³owe do sterowania prac¹
pompy mo¿na wykorzystaæ jako wyjœcie binarne dla zapotrze-
bowania zg³aszanego z zewn¹trz.
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1 elektryczny si³ownik
do regulacji przebiegu
procesu

1.1 kabel przy³¹czeniowy
2 nastawnik rêczny
3 trzpieñ si³ownika

4 nakrêtka ko³pakowa
5 wskaŸnik skoku
6 trzpieñ grzyba
7 sprê¿yna zaworu
8 interfejs szeregowy

Rys. 2 · Krzywe grzania

Zależność pomiędzy temperaturą zewnętrzną (tA)

i temperaturą zasilania (tVL) w przypadku regulacji

pogodowej

Rys. 3 · Sposób działania

8

Czujnik przylgowy Pt 1000 typu 5267-2
(zob. karta katalogowa4T 5220)

Dop. temperatura medium –20 do 120°C

Dop. temperatura otoczenia –20 do 120°C

Stopieñ ochrony IP 42

Czujnik temp. w pomieszczeniu, typ 5257-2 z nadajnikiem zdalnym
(zob. karta katalogowa4T 5220)

Dop. temperatura medium –35 do 70°C

Dop. temperatura otoczenia –35 do 70°C

Stopieñ ochrony IP 20

Regulator pokojowy typu 5257-7 z nadajnikiem zdalnym i prze-
³¹cznikiem wyboru trybu pracy (zob. karta katalogowa4T 5220)

Prze³¹cznik wyboru
trybu pracy

praca w trybie dziennym,
praca w trybie nocnym, instalacja
wy³¹czona/ochrona przeciwmrozowa

Zakres pomiarowy –20 do 60°C

Dop. temperatura otoczenia –20 do 60°C

Stopieñ ochrony IP 30

Czujnik Pt 1000 temperatury zewnêtrznej, typ 5227-2
(zob. karta katalogowa4T 5220)

Zakres pomiarowy –35 do 85°C

Dop. temperatura otoczenia –35 do 85°C

Stopieñ ochrony IP 44



Nastawy regulatora cyfrowego

Nastawy regulatora cyfrowego mo¿na zmieniæ za pomoc¹ programu TROVIS-VIEW.

Funkcja Nastawa
fabryczna

F01 – Sposób regulacji

0: regulacja sta³owartoœciowa

1: regulacja w oparciu o wartoœæ zadan¹

1

F02 – Wybór wartoœci zadanej

0: czujnik temperatury zewnêtrznej

1: czujnik temperatury w pomieszczeniu

0

F03 – Kierunek dzia³ania (sterowanie)

0: rosn¹co/rosn¹co >

1: rosn¹co/malej¹co

0

F04 – OpóŸniona rejestracja temperatury
zewnêtrznej

0: bez opóŸnionej rejestracji temperatury
zewnêtrznej

1: z opóŸnion¹ rejestracj¹ temperatury
zewnêtrznej

0

F05 – Wejœcie potencjometru

0: nieaktywne, wejœcie binarne 1 aktywne

1: aktywne

0

F06 – Zakres rezystancji potencjometru

0: regulator pokojowy typu 5257-7

1: nastawnik zdalny typu 5257-2

0

F07 – Funkcja potencjometru

0: przesuniêcie krzywej grzania

1: nachylenie krzywej grzania

0

F08 – Funkcja wejœcia binarnego BE1

0: wejœcie BE1 zwarte: WY£. z funkcj¹
ochrony przeciwmrozowej

1: wejœcie BE1 zwarte: praca w trybie zredu-
kowanym

0

F09 – Funkcja wyjœcia prze³¹czaj¹cego

0: wyjœcie BA steruje prac¹ pompy
obiegowej

1: wyjœcie BA jest wykorzystywane do
zg³aszania zapotrzebowania (ZA£. podczas
pracy w trybie nominalnym)

0

F10 – Funkcja ochrony pompy przed zatarciem

0: bez funkcji ochrony pompy przed
zatarciem

1: dla pompy wy³¹czonej: uruchomienie co
24 h na 1 min.

1

F11 – Czujnik temperatury powrotu

0: nieaktywne, wejœcie binarne 2 aktywne

1: aktywne, z ograniczeniem temperatury po-
wrotu

1

F12 – Funkcja wejœcia binarnego BE2

0: wejœcie BE2 zwarte: WY£. z funkcj¹
ochrony przeciwmrozowej

1: wejœcie BE2 zwarte: praca w trybie
zredukowanym

0

F13 – Praca w trybie obs³ugi rêcznej

0: bez pracy w trybie obs³ugi rêcznej

1: praca w trybie obs³ugi rêcznej (priorytet
absolutny)

0 1)

1) Na poziomie #2 wprowadzono nastawê fabryczn¹ F13 - 1.

Funkcja Nastawa
fabryczna

P01 – Wartoœæ zadana temperatury zasilania
od 0°C do 150°C

70°C

P02 – Obni¿enie temperatury zasilania dla pracy
w trybie zredukowanym
od 0 K do 50 K

15 K

P03 – Minimalna temperatura zasilania

od 0°C do 150°C
20°C

P04 – Maksymalna temperatura zasilania
od 0°C do 150°C

120°C

P05 – Nachylenie krzywej grzania
od 0,2 do 3,2

1,6

P06 – Przesuniêcie krzywej grzania
od -30 K do 30 K

0 K

P07 – Zakres zmiany nachylenia krzywej grzania
za pomoc¹ potencjometru
od 0,0 do 1,5

1,0

P08 – Zakres zmiany przesuniêcia krzywej grzania
za pomoc¹ potencjometru
od 0 K do 30 K

15 K

P09 – Kp (wzmocnienie) regulacji temperatury zasilania
od 0,1 do 50,0

2,0

P10 – Tn (czas zdwojenia) regulacji temp. zasilania
od 0 s do 999 s

120 s

P11 – Ty (czas przestawienia) si³ownika dla pokona-
nia skoku zaworu
od 10 s do 240 s

24 s

P12 – Strefa martwa (zakres prze³¹czania)

od 0,5% do 5,0%

2,0%

P13 – Maksymalna temperatura powrotu

od 10°C do 90°C

50°C

P14 – Kp (wzmocnienie) ograniczenia temp. powrotu

od 0,1 do 50,0

1,0

P15 – Tn (czas zdwojenia) ograniczenia temperatury
powrotu

od 0 s do 999 s

400 s

P16 – OpóŸnienie rejestracji temperatury zewnêtrznej

od 1,0°C do 6,0°C/h

3,0°C/h

P17 – Wartoœæ graniczna temperatury zewnêtrznej
dla pracy w trybie nominalnym

od 0°C do 50°C

22°C

P18 – Wartoœæ graniczna temperatury zewnêtrznej
dla pracy w trybie zredukowanym

od 0°C do 50°C

15°C

P19 – Wartoœæ zadana temperatury w pomieszcze-
niu dla pracy w trybie nominalnym

od 10°C do 40°C

20°C

P20 – Wartoœæ zadana temperatury w pomieszcze-
niu dla pracy w trybie zredukowanym

od 10°C do 40°C

15°C

P21 – Wzrost temperatury w pomieszczeniu powo-
duj¹cy wy³¹czenie instalacji ogrzewania

od 1 K do 6 K

2 K

P22 – Czas odczytu dla funkcji adaptacji krótkoczasowej

od 0 min do 100 min

10 min

P23 – Czas dobiegu pompy

od 1 min do 999 min

5 min
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Monta¿

Przed zamocowaniem regulatora na zaworze trzpieñ si³owni-
ka nale¿y wci¹gn¹æ do wewn¹trz. Dopiero wtedy wolno
doci¹gaæ nakrêtkê ko³pakow¹.

Po³o¿enie monta¿owe jest dowolne, jednak kombinowanego
regulatora nie wolno montowaæ zwisaj¹cego do do³u.

Pod³¹czenie elektryczne

2 kable po 2,5 m; koñce kabli zabezpieczone koñcówkami

Tekst zamówienia

Kombinowany regulator typu 5757-7 z si³ownikiem skokowym

Dane techniczne

Kombinowany regulator typu 5757-7 z si³ownikiem skokowym

Czujnik temperatury maks. 3 x Pt 1000

zakres nastawy 0 do 150°C

Wejœcie potencjometru 1000 do 1100 Ω lub
1000 do 2000 Ω

Wyjœcie binarne 230 V/50 Hz/1 A
pompa obiegowa lub zewnêtrzny
sygna³ zapotrzebowania

Po³¹czenie z zaworem dociskowe

Skok nominalny 6 mm

Czas przestawienia dla skoku
nominalnego

20 s

Nomin. si³a nacisku osiowego 300 N

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

Pobór mocy oko³o 3 VA

Klasa ochronna II

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

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

Stopieñ ochrony IP 42

Monta¿ dowolny, ale nie do do³u

Zgodnoœæ elektromagnetyczna zgodnie z normami
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
i EN 61326

Ciê¿ar oko³o 0,7 kg
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Pogodowa regulacja temperatury zasilania z ograniczeniem temperatury powrotu;
zmiana trybu pracy poprzez wejœcie binarne

Regulacja sta³owartoœciowa z uwzglêdnianiem temperatury w pomieszczeniu
i ograniczeniem temperatury powrotu; zmiana trybu pracy

za pomoc¹ regulatora pokojowego RS (typu 5257-7)

AS czujnik temperatury zewnêtrznej

RS czujnik temperatury
w pomieszczeniu/regulator pokojowy

RüS czujnik temperatury powrotu

VS czujnik temperatury zasilania

UP pompa obiegowa

RL powrót do sieci ciep³owniczej

VL zasilanie z sieci ciep³owniczej

Rys. 4 · Przykładowe instalacje



5 T 5757-7 PL

Copyright © 2015 by SAMSON Sp. z o.o. do wydania polskiego · Powielanie jakimikolwiek metodami wy³¹cznie za zgod¹ SAMSON Sp. z o.o. AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA · Warszawa

Pod³¹czenie elektryczne

Instalacja z czujnikiem
temperatury zasilania
(VS), temperatury powrotu
(RüS), temperatury zew-
nêtrznej (AS) i potencjo-
metrem jako nastawni-
kiem wartoœci zadanej

Instalacja z czujnikiem
temperatury zasilania
(VS), temperatury powrotu
(RüS), temperatury zew-
nêtrznej (AS) i z wejœciem
binarnym do zmiany try-
bu pracy

Instalacja z czujnikiem
temperatury zasilania (VS)
i temperatury zewnêtrznej
(AS)

Instalacja z czujnikiem
temperatury zasilania
(VS), temperatury powrotu
(RüS) i z czujnikiem
temperatury w pomiesz-
czeniu, z prze³¹cznikiem
do zmiany trybu pracy
i z nastawnikiem
temperatury zadanej
w pomieszczeniu

regulator pokojowy
typu 5257-7

Uwaga:
zaciski nie s¹ czêœci¹ dostawy
i nale¿y je dostarczyæ
we w³asnym zakresie

pom. pomarañczowy
¿ó³. ¿ó³ty
cze. czerwony
br. br¹zowy
cza. czarny
zie. zielony
nie. niebieski

Uwaga!
¿y³a pod napiêciem

Uwaga!
¿y³a pod napiêciem

Uwaga!
¿y³a pod napiêciem

Uwaga!
¿y³a pod napiêciem



Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Kombinowany regulator typu 5757-7 z si³ownikiem skokowym

Wyposa¿enie dodatkowe do regulacji instalacji ogrzewania
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czujnik Pt 1000 temperatury zewnêtrznej,
typ 5227-2
kolor: RAL 9016
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czujnik Pt 1000 temperatury w pomieszczeniu,
typ 5257-2, z nastawnikiem zdalnym

czujnik przylgowy Pt 1000 typ 5267-2
(do pomiaru temperatury zasilania i powrotu)

regulator pokojowy typu 5757-7 z czujnikiem Pt 1000

sta³a praca w trybie dziennym (nominalnym)

sta³a praca w trybie nocnym (zredukowanym)

instalacja wy³¹czona/ochrona przeciwmrozowa

Wymiary w mm


