
INSTRUKCJA MONTAŻU

SIŁOWNIK
       Siłownik KEL 06/230



Zastosowanie zgodne z przeznaczeniem napędu siłownika ST 06/230.                      
Siłownik ST 06/230 stosowany jest do motoryzacji zaworów mieszających. Sterowanie ma 
miejsce za pomocą standardowych systemów regulacji z wyjściem 3-punktowym (230V AC / 
50Hz).

Wskazówki dotyczące bezpieczeństwa.
Niniejsze urządzenie odpowiada właściwym przepisom dotyczących bezpieczeństwa. 
Siłownik ten może być instalowany i eksploatowany tylko w:
suchym, niezagrożonym wybuchem otoczeniu,
pomieszczeniach zamkniętych,
pomieszczeniach o temperaturze pomiędzy 0 °C a + 50 °C.

Rękojmia i odpowiedzialność.
Wszelkie regulacje dotyczące rękojmi i odpowiedzialności zostały ustalone w Ogólnych
Warunkach Handlowych producenta. Roszczenia dotyczące rękojmi i odpowiedzialności
są wykluczone jednoznacznie w następujących przypadkach:
jeżeli szkody powstały w wyniku niezgodnego z przeznaczeniem zastosowania napędu
sterownika,
jeżeli obudowa została otwarta w nieuprawniony sposób, dokonano nieuprawnionych
zmian konstrukcyjnych bądź dokonano ingerencji w oprogramowanie sterujące,
jeżeli specjalista elektryk przeprowadził prace montażowe bądź naprawcze nieprawidłowo,
jeżeli zignorowano wskazówki dotyczące bezpieczeństwa i zalecenia dotyczące             
postepowania znajdujące się w niniejszej instrukcji montażu.

Zagrożenie życia przez porażenie elektryczne!
Jedynie przeszkolony fachowy i autoryzowany personel może wykonywać prace 
montażowe, instalacje elektryczne i prace związane z pierwszym 
uruchomieniem, prace kontrolne i naprawcze napędu sterownika!
Należy przestrzegać wszystkich miejscowych wytycznych i przepisów 
właściwego przedsiębiorstwa zaopatrującego w elektryczność!
Przed rozpoczęciem prac instalacyjnych bądź naprawczych dotyczących 
elektrycznych środków eksploatacji należy zwrócić uwagę na całkowite 
odłączenie od sieci i zabezpieczyć przed ponownym włączeniem!
Nie przeprowadzać prac na częściach przewodzących napięcie!

Uwaga!
Proszę nigdy nie umieszczać łatwopalnych materiałów w pobliżu napędu siłownika!
Proszę chronić napęd przed wilgocią, zimnem, upałem, pyłami i silnym 
naświetleniem słonecznym!
Napęd  może być eksploatowany wyłącznie w nienagannym stanie 
technicznym.
Szkody, mające negatywny wpływ bądź mogące mieć negatywny wpływ na 
bezpieczeństwo lub nienaganne funkcjonowanie napędu sterownika muszą 
zostać bezzwłocznie usunięte przez fachowy i autoryzowany personel!
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Montaż napędu siłownika i przyłącze elektryczne
Siłownik jest mocowany za pomocą śruby przeprowadzanej przez uchwyt nastawczy na 
zaworze mieszającym. Załączony sworzeń stojący należy zamocować jako zabezpiecze-
nie przez przekręcaniem na zaworze mieszającym. Wskaźnik pozycji jest włożony dla 
mieszalnika w strumieniu zasilającym prawym (VR) (kierunek otwierania zgodny z
kierunkiem wskazówek zegara).
W celu zmiany wskaźnika pozycji (kierunek otwierania niezgodny z kierunkiem wskazó-
wek zegara) należy zdemontować uchwyt nastawczy. Wskaźnik pozycji można teraz 
unieść np. za pomocą małego śrubokręta z miejsca jego umieszczenia i włożyć ponow-
nie do strumienia zasilającego lewego (VL). Uchwyt nastawczy może być ponownie 
włożony tylko w jednej pozycji (nie jest konieczne użycie siły!); na wale napędu znajduje 
się znakowanie (szczelina) wskazujące w tym samym kierunku jak uchwyt nastawczy. 
Położenie montażowe siłownika może być wybierane dowolnie w krokach 45°. Kąt 
obrotu jest ograniczony za pomocą wewnętrznych włączników końcowych do 90°. W 
przypadku osiągniecia włącznika końcowego wyłączony zostaje silnik w danym
kierunku obrotu.
W przypadku ewentualnych awarii systemu regulującego można przełączyć napęd 
siłownika na tryb eksploatacji (awaryjnej) ręcznej. Przełączenie ma miejsce za pomocą 
śrubokręta szczelinowego w gałce obrotowej, która jest umieszczona w obudowie w 
pozycji trochę opuszczonej. Tylko w przypadku przełączenia siłownika na eksploatacje 
(awaryjną) ręczną uchwyt nastawczy może być przekręcony ręcznie do dowolnej pozycji
(w obrębie 90° drogi nastawczej).

Montaż siłownika do zaworu trójdrogowego
Dołączone sprzęgło nałożyć w prawidłowej pozycji (wskaźnik sprzęgła i spłaszczenie osi 
zaworu mieszającego korespondują ze sobą) na oś mieszalnika i przekręcić do pozycji
środkowej; tzn. wskaźnik sprzęgła wskazuje na „5” skali zaworu mieszającego.
Zabezpieczenie przed przekręcaniem należy przyśrubować do płytki frontowej mieszalnika.
Siłownik należy wcisnąć na sprzęgło. Należy przy tym zwrócić uwagę, aby uchwyt 
nastawczy napędu przy wysuniętym zespole kół (symbol ‘dłoń’) znajdował się w pozycji 
środkowej i aby zabezpieczenie przed przekręcaniem zaskoczyło do wyżłobienia na
odwrocie napędu nastawnika!
Siłownik należy zamocować za pomocą śruby M5x70 prowadzonej przez uchwyt
nastawczy do mieszalnika. Śruba nie powinna być zbyt mocno dociągnięta!
W celu eksploatacji automatycznej jednej regulacji siłownik musi być ustawiony na
eksploatacje automatyczną (symbol ‘A’).
Przyłącze elektryczne (strumień zasilający prawy, ustawienie fabryczne);
niebieski przewód pleciony [4] kabla przyłączeniowego jest przewodem zerującym.
Należy podłączyć w sterowaniu na zero/szyna zbiorcza zero.
czarny przewód pleciony [3] kabla przyłączeniowego należy podłączyć do fazy (+) na 
„Mischer auf” [mieszalnik otwarty]. (Napęd mieszacza przebiega w prawo dookoła zgo
nie z kierunkiem wskazówek zegara).
brązowy przewód pleciony [2] kabla przyłączeniowego należy podłączyć do fazy (+) na 
„Mischer zu” [mieszalnik zamknięty]. (Napęd mieszacza przebiega w lewo dookoła
niezgodnie z kierunkiem wskazówek zegara).

4.

5.
-

-
-

-

-

-
•

•

•



6. Dane techniczne

Napięcie zasilające 230 wolt AC 50 Hz

Pobór mocy  3,5 VA (3,5 W)

Przyłącze elektryczne kabel ok. 2 m, 3 x 0,75 mm

Moment obrotowy  6 Nm

Czas trwania  135s / 90 °

Ustawianie ręczne po wyprzęgnięciu skrzyni biegów z pomocą guzika nastawczego

Wskaźnik pozycji Dwukolorowy, odwracalny. Strumień zasilający prawy (VR) i strumień zasilający lewy (VL)

Klasa ochrony II izolacja ochronna

Rodzaj ochrony IP40 

Temperatura otoczenia 10 …+ 50 °C

Materiał obudowy PC (poliwęglan) GF10
Masa ok. 250 g

Zgodność  
Siłownik spełnia postanowienia Dyrektywy w sprawie Kompatybilności Elektromagne-

   
tycznej (2004/108/WE), Dyrektywy Niskonapięciowej (2006/95/WE), norm zharmonizo-

   
wanych DIN EN 60730-1, DIN EN 60730-2-9 i posiada oznakowanie CE.

Przyłącze elektryczne (strumień zasilający lewy, ustawienie fabryczne);
niebieski przewód pleciony [4] kabla przyłączeniowego jest przewodem zerującym.
Należy podłączyć w sterowaniu na zero/szyna zbiorcza zero.
brązowy przewód pleciony [2] kabla przyłączeniowego należy podłączyć do fazy (+) na 
„Mischer auf” [zawór otwarty]. (Napęd mieszacza przebiega w lewo dookoła niezgodnie 
z kierunkiem wskazówek zegara).
czarny przewód pleciony [3] kabla przyłączeniowego należy podłączyć do fazy (+) na 
„Mischer zu” [zawór zamknięty]. (Napęd mieszacza przebiega w prawo dookoła zgodnie
z kierunkiem wskazówek zegara).
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Zagrożenie życia przez porażenie elektryczne!
Rodzaj prądu (prąd zmienny) i napięcie muszą być zgodne z danymi na rysunku
przyłączeniowym.


