
Si³ownik elektryczny
Typ 5857

Zastosowanie
Si³ownik elektryczny do zaworów stosowanych w ciep³ownic-
twie, wentylacji i klimatyzacji.
Przystosowany do zaworów regulacyjnych typu 3222, 3222N,
3226, 3260, 3267 i 2588 w zakresie œrednic DN 15 - DN 25.

Si³ownik typu 5857 jest si³ownikiem liniowym o sterowaniu
ci¹g³ym lub trójpunktowym.
Posiada nastêpuj¹ce w³aœciwoœci:
• skok 6 mm
• zasilanie 230V, 50 Hz lub 24V, 50 Hz
• wykonanie dostosowane do sterowania sygna³em trójpunk-

towym lub wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym
• silnik synchroniczny z bezobs³ugow¹ przek³adni¹
• wy³¹czniki momentowe
• pokrêt³o sterowania rêcznego
• wskaŸnik skoku

Wykonanie z ustawnikiem pozycyjnym (w przygotowaniu)
Si³ownik w wykonaniu na 24 V AC mo¿e byæ opcjonalnie wy-
posa¿ony w cyfrowy ustawnik pozycyjny, który cechuje:
• Inicjalizacja wzorcowania za pomoc¹ przycisku
• Okreœlenie aktualnej pozycji w oparciu o czas przestawienia
• Korekta wartoœci sygna³u zwrotnego przy zbli¿eniu siê do

po³o¿eñ krañcowych (sygna³ < 2% lub > 98%) lub przesta-
wienie w po³o¿enia krañcowe (ustawialne)

• Dziêki komunikacji istnieje mo¿liwoœæ konfiguracji, parame-
tryzacji, diagnostyki i kontroli z poziomu programu kompu-
terowego TROVIS-VIEW
– bezpoœrednie po³¹czenie za pomoc¹ kabla komunikacyj-

nego (po³¹czenie on-line)
– poœrednia wymiana danych za pomoc¹ modu³u pamiê-

ciowego.

Wyposa¿enie ustawnika pozycyjnego
– Oprogramowanie konfiguracyjne TROVIS VIEW 6661-1061

do si³ownika typu 5857
– Komunikacyjny zestaw przy³¹czeniowy w sk³adzie: modu³

pamiêciowy, kabel komunikacyjny, adapter; numer zamó-
wieniowy: 1400-7704

– Modu³ pamiêciowy; numer zamówieniowy: 1400-7697.
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Zasada dzia³ania (rys. 2)
Si³ownik elektryczny sk³ada siê zasadniczo z silnika rewersyj-
nego i bezobs³ugowej przek³adni. Si³ownik jest po³¹czony do-
ciskowo z trzpieniem zaworu (6) za poœrednictwem nakrêtki
ko³pakowej (4). Sygna³ steruj¹cy jest zamieniany za poœrednict-
wem silnika i przek³adni na si³ê nastawcz¹ przenoszon¹ na
trzpieñ si³ownika (3).
Podczas wysuwania trzpienia si³ownika (3) na zewn¹trz nastê-
puje zamykanie zaworu i pokonywanie si³y pochodz¹cej od
sprê¿yny (7) w zaworze. Podczas ruchu trzpienia si³ownika do
wewn¹trz nastêpuje otwieranie zaworu na skutek rozprê¿ania
siê sprê¿yny (7) zapewniaj¹cej sta³y kontakt trzpienia grzyba
zaworu (6) z trzpieniem si³ownika.
Po osi¹gniêciu po³o¿eñ skrajnych lub w wypadku przeci¹¿enia
nastêpuje od³¹czenie silnika za poœrednictwem wy³¹czników
momentowych.
Za pomoc¹ pokrêt³a (2) mo¿na w stanie beznapiêciowym rêcz-
nie przestawiaæ zawór w dowolne po³o¿enie.
Skok i kierunek s¹ widoczne dziêki wskaŸnikowi (5).
Si³ownik typu 5857 mo¿e wspó³pracowaæ z nastêpuj¹cymi za-
worami firmy SAMSON: 3222, 3222N, 3226, 3260, 3267
i 2488.

Elektryczne wyposa¿enie dodatkowe
Si³ownik w wykonaniu 24 V mo¿na wyposa¿yæ w ustawnik po-
zycyjny. Ustawnik zapewnia œcis³e przyporz¹dkowanie stop-
nia otwarcia zaworu do sygna³u steruj¹cego.
Sygna³ zwrotny 0 – 10V mo¿na pobraæ z ¿y³ "ce." i "po."
Wykonanie z ustawnikiem umo¿liwia zmianê charakterystyki
i pozwala na pracê w uk³adach z dzielonym zakresem stero-
wania (tzw. split-range) w przedziale 0 do 5 V lub 5 do 10 V.

Dane techniczne

Si³ownik Typ 5857

Rodzaj po³¹czenia zaworu dociskowe

Skok nominalny 6 mm

Czas przestawienia 20 s

Si³a zamykania 300 N

Zasilanie 230 V/24 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

Odpornoœæ na zak³ócenia EN 61000-6-3

Emisja zak³óceñ EN 61000-6-2

Ciê¿ar ok. 0,7 kg

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne

Ustawnik pozycyjny (tylko 24 V AC) 1)

Sygna³ wejœciowy 0 (2) do 10 V

Sygna³ zwrotny 0 do 10 V

1) Ustawnik na zapytanie

Monta¿
Zanim si³ownik zostanie zamontowany na zaworze, trzpieñ
si³ownika musi byæ wci¹gniêty do wewn¹trz. Dopiero wówczas
mo¿na dokrêcaæ nakrêtkê ko³pakow¹.

Pod³¹czenie elektryczne
Si³ownik posiada wyprowadzony kabel o d³ugoœci 2.5 m z za-
robionymi ¿y³ami.

Tekst zamówienia
Si³ownik elektryczny Typ 5857
230 V/24 V, 50 Hz
Si³a zamykania 300 N dla skoku nominalnego 6 mm

Dodatkowe wyposa¿enie elektryczne
Ustawnik pozycyjny na zapytanie.
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Rys. 2 · Sposób dzia³ania

1 si³ownik
1.1 kabel
2 pokrêt³o sterowania

rêcznego
3 trzpieñ si³ownika

4 nakrêtka ko³pakowa
5 wskaŸnik po³o¿enia
6 trzpieñ grzyba
7 sprê¿yna zaworu



Pod³¹czenia elektryczne

Wymiary w mm

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
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Wykonanie z cyfrowym ustawnikiem pozycyjnym
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SAMSON Sp. z o.o.
AUTOMATYKA I TECHNIKA POMIAROWA
02-180 Warszawa · Al. Krakowska 197
Tel. (0 22) 57 39 777 · Fax (0 22) 57 39 776
www.samson.com.pl

SAMSON AG
MESS- UND REGELTECHNIK
D-60019 Frankfurt am Main 1
Weismüllerstraße 3 · Postfach 10 19 01
Tel. (0 69) 4 00 90
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