
Instrukcja obsługi elektrozaworu R23

User manual for electrovalve R23
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Air exhuast
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Parametry techniczne 
Technical parameters

Tryb pracy / Operating mode - 3/2 lub/or 2/2
Przepust / Orifice - 1,2mm
Gwint wejścia powietrza / Inlet air thread - 1/8"
Gwint wyjścia powietrza / Outlet air thread - 1/8"
Gwint spustu powietrza / Air exhaust thread - M5 ( w komplecie zaślepka / cover included)
Medium / Medium - przefiltrowane powietrze / filtered air
Ciśnienie pracy / Working pressure - 0-8 bar
Ciśnienie maksymalne / Max. pressure - 16 bar
Temperatura pracy / Working temperature - -20 ÷ 80°C 
Membrana / Membrane - NBR
Klasa izolacji / Isolation class - IP65
Wymiary / Dimensions - patrz rys. 1 / see fig.1 

Zestaw zawiera
Set contains

- zawór / valve
- cewkę z wtykiem DIN i diodą LED / coil with DIN plug 
and LED
- śruba i o-ring do łączenia w grupę / screw and o-ring for joining into group 
- śruba do zmiany trybu pracy z 3/2 na 2/2 / screw to change the operating mode from 3/2 to 2/2

Rys.1. Wymiary zaworu R23 / Fig. 1. Dimensions electrovalve R23

Opis sposobu działania 
Description of how it works

Elektrozawór R23 przeznaczony jest do sterowania dopływem 
powietrza lub gazów. Jego budowa pozwala na łatwe łączenie w grupy 
zaworowe. Może działać w trybach 3/2, 2/2 lub jako NO. W trybie 3/2 
po podaniu napięcia na cewkę, powietrze przepuszczane jest do 
siłownika/odbiornika. Po odłączeniu zasilania z cewki powietrze 
spuszczane jest z siłownika/odbiornika spustem powietrza (rys. 2). 
Aby elektrozawór działał w trybie 2/2 konieczne jest zaślepienie i 
uszczelnienie teflonem spustu powietrza. W tym trybie po podaniu 
nap ięc ia  na  cewkę,  powie t rze  przepuszczane jes t  do 
siłownika/odbiornika, a po odłączeniu zasilania z cewki powietrze 
pozostaje w siłowniku/odbiorniku. Przygotowanie elektrozaworu R23 
do pracy w trybie NO polega na zaślepieniu wejść powietrza. W tym 
przypadku bez napięcia otwarta jest droga między wyjściem i spustem 
powietrza. Po podaniu napięcia na cewkę elektrozawór zamyka 
przepływ powietrza między spustem i wyjściem. 

Elektrozawór R23 posiada również możliwość ręcznego otwarcia. 
Służy do tego śruba która znajduje się nad wyjściem powietrza z 
elektrozaworu (patrz rys. 2.).   

The R23 solenoid valve is designed to control air or gas supply. Its 
design allows easy connection to the valve group. It can operate in 3/2, 
2/2 or NO mode. In the 3/2 mode, when the voltage is applied to the 
coil, the air is passed to the actuator / receiver. After disconnecting the 
power from the coil, the air is drained from the actuator / receiver by the 
air exhaust (fig. 2). For solenoid operated in 2/2 mode, it is necessary 
to seal  the air exhaust with teflon. In this mode, when the voltage is 
applied to the coil, the air is passed to the actuator / receiver, and after 
the power is removed from the coil, the air remains in the actuator / 
receiver. Preparation of the R23 solenoid valve for operation in the NO 
mode consist in closing the air inlet. In this case if is no voltage on coil 
open is way between the outlet and the air exhaust. When the voltage 
is applied to the coil, the solenoid closes the air flow between the 
output and the air exhaust.

The R23 solenoid valve can also be manually opened. To do this 
use the screw that is above the air outlet (see fig. 2).

Rys.2. Opis zaworu R23 / Fig. 2. Description electrovalve R23
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