
Schematy podłączenia siłowników elektrycznych A80 i A82
Connection diagrams for electric actuator A80 and A82

     PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 2-przewody odbywa się przy użyciu 2 przewodów. Otwarcie 
realizowane jest momencie podania zasilania na przewód czerwony natomiast zamknięcie w momencie zaniku 
zasilania. Siłownik musi być pod napięciem minimum 5 min ponieważ posiada wbudowany kondensator który musi 
się naładować. W przypadku częstszych cykli zawór może się nie domykać.

- otwarcie - odbywa się w momencie podania fazy „L”  na przewód czerwony. Przewód czarny jest przewodem 
neutralnym „N”.

- zamkniecie - następuje w momencie zaniku zasilania.

EN The control of electic actuators A80 2-wires is carried out using 2 wires. The opening is carried out when the 
power supply is applied to the red wire. Closing is done at the moment when power disappears. The actuator must be 
supplied  minimum 5 minutes because it has a built-in capacitor that needs to be charged. In the case of more 
frequent cycles, the valve may not close.

- opening - takes place when the "L" phase is fed into the red wire. The black wire is the neutral wire "N".
- closing -  takes place when supply disappears.

Faza / Phase (L)

Neutralny / Neutral (N) 

Siłownik elektryczny A80 2-przewody / Electric actuator A80 2-wires 

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 12V DC 
Available in two voltage variants: 230V AC i 12V DC 

Masa (-) / Ground (-) 

Zasilanie (+) / Power (+)

Siłownik elektryczny A80 4-przewody / Electric actuator A80 4-wires 

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 9-24V DC 
Available in two voltage variants: 230V AC i 9-24V DC        PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 4-przewodów odbywa się przy użyciu 4 

przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest poprzez zwarcie lub rozwarcie 
niebieskiego oraz zielonego przewodu. Zasilanie podajemy na stałe na przewody czerwony 
(„L” lub „+”) oraz czarny („N” lub „-”).

- otwarcie - zwarcie przewodu niebieskiego i zielonego
- zamkniecie - rozwarcie przewodu niebieskiego i zielonego

EN The control of electic actuators A80 4-wires is carried out using 4 wires. Opening and 
closing is carried out by shorting or opening the blue and green wire. Supply we provide 
permanently on red („L” or „+”) and black („N” lub „-”) wires.

- opening - connecting wires blue and green
- closing - diconnecting wires blue and green 

Czarny / Black

Zielony
 Green

Czerwony / Red
Zasilanie (+)/ Power (+)

Masa (-) / Ground (-)

Niebieski 
Blue

Neutralny / Neutral (N) 

Faza / Phase (L)

       PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 7-przewodów odbywa się przy użyciu 
3 przewodów. Otwarcie i zamknięcie realizowane jest poprzez zwarcie lub rozwarcie 
czerwonego oraz zielonego przewodu zasilającego. Dodatkowe 4 przewody 
znajdujące się w wiązce elektrycznej służą do sygnalizacji otwarcia / zamknięcia 
zaworu kulowego.

- otwarcie - podania napięcia (+) 9 ÷ 24V DC na przewód czerwony i zielony oraz 
masy (-) na przewód czarny.

- zamkniecie - podania napięcia (+) 9 ÷ 24V DC na przewód czerwony oraz masy 
(-) na przewód czarny.

EN The control of electic actuators A80 7-wires is carried out using 3 wires. 
Opening and closing is carried out by shorting or opening the red and green power 
cord. The additional 4 wires in the wiring harness are used to signal the opening / 
closing of the ball valve.

- opening - supplying voltage (+) 9 ÷ 24V DC to the red and green wires and 
ground (-) for the black wire.

- closing - supplying voltage (+) 9 ÷ 24V DC to the red wire and ground (-) for the 
black wire.

Biały 
White

Czarny / Black

Zielony / Green

Czerwony / Red Zasilanie / Power (+)
9 ÷24V DC

Masa / Ground (-)

Niebieski 
Blue

Żółty
Yellow

Pomarańczowy
Orange

Sygnalizacja otwarcia
Opening signaling

Sygnalizacja zamknięcia
Closing signaling

Siłownik elektryczny A80 7-przewodów / Electric actuator A80 7-wires 

Siłownik elektryczny A80 ECO 230V AC 3-przewody / Electric actuator A80 ECO 230V AC 3-wires 

     PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 ECO 3-przewody odbywa 
się przy użyciu 3 przewodów. 

- otwarcie - podanie „L” na przewód czerwony i „N”  na przewód czarny 
- zamkniecie - podanie „L” na przewód niebieski i „N”  na przewód 

czarny 

EN The control of electic actuators A80 ECO 3-wires is carried out using 
3 wires.  

- opening - applying "L" to the red wire and "N" to the black wire 
- closing - applying "L" to the blue wire and "N" to the black wire 

Czarny / Black

Niebieski / Blue

Czerwony / Red
Faza „L”

Phase „L”

Neutralny „N”
Neutral „N”

Zielony / Green

Uziemienie / Ground

Siłownik elektryczny A80 24V DC 3-przewody / Electric actuator A80 24V DC 3-wires 

Czarny / Black

Zielony/ Green

Czerwony / Red Zasilanie / Supply
 (+ 24V DC)

Masa 
Ground (-)

    PL Sterowanie elektrycznych napędów A80 3-przewody odbywa się przy 
użyciu 3 przewodów. 

- otwarcie - podanie „+” na przewód czerwony i „-”  na przewód czarny 
- zamkniecie - podanie „+” na przewód zielony i „-”  na przewód czarny 

EN The control of electic actuators A80 3-wires is carried out using 3 wires.  
- opening - applying "+" to the red wire and "-" to the black wire 
- closing - applying "+" to the green wire and "-" to the black wire 

Siłownik elektryczny A80 3-przewody / Electric actuator A80 3-wires 

Dostępny w dwóch wariantach napięcia: 230V AC i 24V AC 
Available in two voltage variants: 230V AC i 24V AC      PL Sterowanie elektrycznych napędów A82 3-przewody odbywa się przy 

użyciu 3 przewodów. 
- otwarcie - podanie „L” na przewód czerwony i „N”  na przewód czarny 
- zamkniecie - podanie „L” na przewód biały i „N”  na przewód czarny 

EN The control of electic actuators A82 3-wires is carried out using 3 wires.  
- opening - applying "L" to the red wire and "N" to the black wire 
- closing - applying "L" to the white wire and "N" to the black wire 

Czarny / Black

Biały / White

Czerwony / Red
Faza „L”

Phase „L”

Zielony / Green
Uziemienie / Ground

Neutralny „N”
Neutral „N”


