
Si³ownik elektryczny
Typ 5857

Zastosowanie

Si³ownik elektryczny do zaworów stosowanych w ciep³ownictwie,
wentylacji i klimatyzacji.

Przystosowany do zaworów regulacyjnych (od DN 15 do
DN 25) typu 3222, 3222 N, 3267, 2488 i 2488 N, w wykona-
niu specjalnym tak¿e do zaworów typu 3260 i 3226.

Si³ownik typu 5857 jest si³ownikiem skokowym sterowanym
sygna³em ci¹g³ym lub trzypunktowym.

Si³ownik posiada nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:

• skok 6 mm

• zasilanie

– w wykonaniu dla sygna³ów trzypunktowych
230 V, 50 Hz lub 24 V, 50 Hz

– w wykonaniu z ustawnikiem pozycyjnym:
24 V AC (50 i 60 Hz) lub 24 V DC

• wykonanie dostosowane do sterowania sygna³em trzypunkto-
wym z silnikiem synchronicznym i bezobs³ugow¹ przek³adni¹
lub wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym i silnikiem krokowym

• wy³¹czanie przez momentowe wy³¹czniki krañcowe

• pokrêt³o sterowania rêcznego

• wskaŸnik skoku

Cyfrowy ustawnik pozycyjny

• samoczynna inicjalizacja po doprowadzeniu napiêcia robo-
czego

• zmiana kierunku dzia³ania za pomoc¹ prze³¹cznika suwa-
kowego

• okreœlanie aktualnej pozycji na podstawie czasu przestawienia

• sygnalizacja stanów pracy i awarii za pomoc¹ diod

• mo¿liwoœæ zadania prêdkoœci przestawienia si³ownika
(od 10 s do 30 s)

• rozpoznawanie i znoszenie blokady

• ochrona przed zablokowaniem

• mo¿liwoœæ ustawienia zakresu napiêcia wejœciowego i wyjœ-
ciowego

• mo¿liwoœæ konfigurowania, parametryzacji, realizacji funk-
cji diagnostycznych i prowadzenia komunikacji on-line za
pomoc¹ programu TROVIS-VIEW

– bezpoœrednia wymiana danych poprzez kabel po³¹czeniowy
(po³¹czenie on-line)

– poœrednia wymiana danych za pomoc¹ modu³u pamiêci

Wyposa¿enie dodatkowe si³ownika w wykonaniu
z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

– program TROVIS-VIEW dla si³owników elektrycznych

– zestaw sprzêtowy

– modu³ pamiêci 64

– kabel po³¹czeniowy

– przejœciówka portu USB
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Rys. 1 · Siłownik elektryczny typu 5857

(wykonanie ze sterowaniem trzypunktowym)
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Sposób dzia³ania (rys. 2)

Si³ownik elektryczny w wykonaniu ze sterowaniem trójpunk-
towym sk³ada siê z silnika rewersyjnego i bezobs³ugowej
przek³adni.

W wykonaniu z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym silnik
krokowy umo¿liwia, dziêki zliczaniu kroków, wysy³anie
precyzyjnej informacji o po³o¿eniu do systemu nadrzêdnego.

Si³ownik jest po³¹czony dociskowo z trzpieniem zaworu za
pomoc¹ nakrêtki ko³pakowej (4).

Sygna³ steruj¹cy jest przekszta³cany przez silnik i znajduj¹c¹
siê za nim przek³adniê na si³ê nastawcz¹ przenoszon¹ na
trzpieñ si³ownika.
Je¿eli trzpieñ (3) si³ownika jest wysuwany na zewn¹trz, to za-
wór zamyka siê pokonuj¹c si³ê napiêcia sprê¿yny (7), je¿eli
trzpieñ si³ownika jest wci¹gany do wewn¹trz, to zawór otwiera
siê, a trzpieñ (6) grzyba pod¹¿a za tym ruchem wypychany
przez sprê¿ynê powrotn¹. Po osi¹gniêciu po³o¿eñ skrajnych
lub w przypadku przeci¹¿enia wy³¹czniki momentowe
od³¹czaj¹ silnik.

Za pomoc¹ pokrêt³a (2) mo¿na w stanie beznapiêciowym
rêcznie przestawiaæ zawór w dowolne po³o¿enie.

Skok i kierunek mo¿na odczytaæ dziêki wskaŸnikowi (5).

Si³ownik typu 5857 mo¿e wspó³pracowaæ z nastêpuj¹cymi za-
worami firmy SAMSON: 3222, 3222N, 3267, 2488 i 2488 N,
a w wykonaniu specjalnym z zaworami typu 3226, 3260.

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Si³ownik jest dostêpny tak¿e w wykonaniu z ustawnikiem pozy-
cyjnym.

Ustawniki pozycyjne zapewniaj¹ odpowiednie przypo-
rz¹dkowanie po³o¿enia zaworu i sygna³u steruj¹cego. Sygna³
zwrotny 0 V do 10 V mo¿na pobraæ z ¿y³ “br” (br¹zowa) i “gn”
(zielona).

Wykonanie z ustawnikiem umo¿liwia zmianê charakterystyki
i pozwala na pracê w uk³adach z zakresem dzielonym (tzw.
split-range).

Ustawienia ustawnika pozycyjnego

Ustawienia ustawnika pozycyjnego mo¿na zmieniæ za pomoc¹
programu TROVIS-VIEW.

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

Dowolne, ale si³ownik nie mo¿e byæ skierowany do do³u.

Pod³¹czenie elektryczne

Przewód przy³¹czeniowy z zarobionymi ¿y³ami.

Tekst zamówienia

Si³ownik elektryczny typu 5857

Wykonanie sterowane sygna³em trzypunktowym:
230 V, 50 Hz / 24 V, 50 Hz

Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym:
24 V, 50 Hz, 60 Hz i DC
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1 si³ownik
1.1 kabel
2 pokrêt³o napêdu rêcznego
3 trzpieñ si³ownika
4 nakrêtka ko³pakowa
5 wskaŸnik skoku
6 trzpieñ grzyba
7 sprê¿yna zaworu

8 pokrywa, przy³¹cze
interfejsu szeregowego,
prze³¹cznik suwakowy,
przycisk i diody LED
(tylko w wykonaniu
z cyfrowym ustawnikiem
pozycyjnym)

Rys. 2 · Sposób działania

Konfiguracja
Nastawa
fabryczna

Zakres nastawy

Wielkoœæ wejœciowa

Pocz¹tek zakresu 0,0 V 0,0 do 7,5 V

Koniec zakresu 10,0 V 2,5 do 10,0 V

Sygna³ sygnalizacji po³o¿enia

Pocz¹tek zakresu 0,0 V 0,0 do 10,0 V

Koniec zakresu 10,0 V 0,0 do 10,0 V

Funkcje

Rozpoznawanie braku
sygna³u wejœciowego

nie nie/tak

Wartoœæ nastawcza w przypadku
braku sygna³u wejœciowego

wewnêtrzna
wewnêtrzna/
ostatni skok

Wewnêtrzna wartoœæ nastawcza 0,0 % 0,0 do 100,0 %

W po³o¿eniu krañcowym
trzpieñ wysuwany na zewn¹trz

1,0 % 0,0 do 49,9 %

W po³o¿eniu krañcowym
wci¹gany do wewn¹trz

99,0 % 50,0 do 100,0 %

Blokada

Rozpoznawanie blokady nie nie/tak

Usuwanie blokady nie nie/tak

Sygnalizacja blokady nie nie/tak

Ochrona przed zablokowaniem nie nie/tak

Skok

Skok 6,0 mm 2,0 do 8,0 mm

Prêdkoœæ bez-
wzglêdna

bezwzglêdna/
wzglêdna

Prêdkoœæ przestawienia standar-
dowa

standardowa/nor-
malna/du¿a

Strefa martwa
(zakres prze³¹czania)

1,0 % 0,5 do 5,0 %

Rodzaj charakterystyki liniowa

liniowa/sta³opro-
centowa/sta³opro-
centowa odwróco-
na/definiowana
przez u¿ytkownika
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Dane techniczne

Wymiary w mm

wykonanie sterowane sygna³em trójpunktowym

wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

eL trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz

aL trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz

Si³ownik typu 5857 w wykonaniu sterowanym sygna³em 3-punktowym z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym

Po³¹czenie z zaworem dociskowe

Skok nominalny 6 mm

Czas przestawienia dla skoku nominalnego 20 s 30/20 2)/10 s

Si³a si³ownika 300 N

Zasilanie
230 V (±10 %), 50 Hz
24 V (±10 %), 50 Hz

24 V AC (±10 %), 50 Hz, 60 Hz) i DC 2)

Pobór mocy oko³o 3 VA 5 VA

Napêd rêczny tak tak

Dopuszczalna temperatura

otoczenia od 0°C do 50°C

sk³adowania od –20°C do 70°C

na trzpieniu ³¹cz¹cym od 0°C do 120°C

Stopieñ ochrony IP 42 zgodnie  norm¹ EN 60529

Klasa ochrony II zgodnie z norm¹ EN 61140

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

Zgodnoœæ

Ciê¿ar oko³o 0,7 kg oko³o 0,7 kg

Cyfrowy ustawnik pozycyjny

Sygna³ wejœciowy

–

0 do 10 V 1), Ri = 20 kΩ

Zwrotna sygnalizacja po³o¿enia 0 do 10 V 1), RB = 1 kΩ

Charakterystyka liniowa 1), sta³oprocentowa, sta³oprocentowa
odwrócona, definiowana przez u¿ytkownika

1) Nastawa fabryczna · 2) 24 V DC (–0%, +10 %) dla czasu przestawienia dla skoku nominalnego = 10 s



Pod³¹czenie elektryczne

Zmiany techniczne zastrze¿one.
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Uwaga!
Dla zagwarantowania prawid³owej pracy si³ownika pojemnoœæ
kondensatorów przeciwzak³óceniowych Ce regulatora nie mo¿e
przekraczaæ wartoœci 2,5 nF! Dla si³owników, które maj¹ byæ
pod³¹czone do regulatorów z wiêkszymi kondensatorami prze-
ciwzak³óceniowymi, dostarczane jest, na zamówienie, wykona-
nie specjalne.

eL trzpieñ si³ownika
wci¹gany do wewn¹trz

aL trzpieñ si³ownika
wysuwany na zewn¹trz

bi. bia³y

br. br¹zowy

zi. zielony

si³ownik

br. br¹zowy

cz. czarny

zi. zielony

po. pomarañczowy

¿³. ¿ó³ty

ce. czerwony

regu-
lator

bi. br. zi.

po. ¿³. ce. br. cz. zi.

wyjœcie (sygnalizacja
po³o¿enia)wejœcie

Wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym

–       +

po. ¿³. ce. br. cz. zi.

wyjœcie (sygnalizacja
po³o¿enia)wejœcie


