
Instrukcja obsługi napędu zaworu kulowego A250

Opis 

Siłownik A250 posiada trwały i mocny silnik klasy przemysłowej zgodny z normami ISO5211. Napęd elektryczny A250 
przeznaczony jest do współpracy z zaworami o obrocie 90 stopni zgodnymi z normą ISO5211. Zgodność z normą ISO to 
gwarancja współpracy z zaworami wielu firm i potwierdzenie wysokiej jakości. Maksymalny moment manewru wynosi 
25Nm. Kompaktowa budowa sprawia, że A250 doskonale sprawdza się jako napęd zaworów kulowych oraz motylowych 
o dużych średnicach.

Parametry techniczne 

Napięcie zasilania  - 230V AC 
Typ sterowania - 3 przewodowe
Pobór mocy - 30W. Tylko w momencie obrotu. 
Styki krańcowe - Tak 
Dodatkowe styki sygnalizacyjne - Tak
Moment obrotowy - 25 Nm
Czas otwarcia/zamknięcia - 15s
Płyta zaworu - ISO5211 F03, F05, F07 
Materiał mechanizmu - Stal
Temperatura pracy - -30 ÷ 60°C 
Klasa izolacji / Isolation class - IP65
Ręczne otwarcie - Tak. Za pomocą klucza imbusowego 
dołączonego do napędu 

Wymiary

Rys. 1. Wymiary 

Schemat podłączenia

  Sterowanie elektrycznych napędów A250 odbywa się przy 
użyciu 3 przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest 
poprzez stałe podanie fazy „L” na styk otwarcia - 3 rys. 2 bądź 
zamknięcia - 2 rys. 2. Dodatkowe 3 styki służą do sygnalizacji 
otwarcia / zamknięcia zaworu.

- otwarcie - podanie na stałe fazy „L” na styk 2 (patrz - rys. 2)
- zamkniecie - podanie na stałe fazy „L” na styk 3 (patrz - rys. 2)
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Gwarancja / Warranty

  Urządzenie objęte jest 24-ro miesięczną gwarancją producenta (gwarancja dla podmiotów nie będących 
konsumentami wynosi 12 miesięcy). Reklamacja będzie rozpatrywana w ramach gwarancji po przedstawieniu przez 
Klienta niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w 
formie elektronicznej za pomocą email info@hpcontrol.pl lub w formie pisemnej na adres SPRZEDAWCY. Koszty 
bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi KUPUJĄCY.


