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SIŁOWNIKI

ZAKRES  ZASTOSOWAŃ
Siłowniki firmy Honeywell Centra są stosowane do zaworów mieszających oraz klap wentylacyjnych. Odpowiedni moment obrotowy
oraz czas przebiegu - w pełnym zakresie obrotu dopasowany do charakterystyk regulacyjnych nowoczesnych regulatorów - zapewniają
prawidłową współpracę układu regulacji z zaworem mieszającym. Zasadniczo siłowniki te są sterowane sygnałem trójstawnym choć jest
też dostępna wersja sterowana sygnałem ciągłym 0…10V lub 2…10V (VRM20).
W przypadku wykorzystania siłowników VMM do sterowania klap wentylacyjnych niezbędne jest wykorzystanie złącza pośredniego
AT-L4N lub AT-L5N.

Siłowniki - wykonanie
Czas

przebiegu
[min/o]

Moment
obrotowy [Nm] Typ siłownika

do zaworów DR, ZR , V5421B (DN25…65) oraz klap wentylacyjnych

Silnik standardowy 230V
Silnik specjalny 24V
Silnik specjalny 24V

1,6/90o

1,6/90o

3,0/90o
20

VMM20,
VMM20-24

VRM20

do zaworów DR, ZR  (od DN80),  do zaworów V5421B (DN80)

Silnik standardowy 230V
Silnik specjalny 24V 2,3/90o 30 VMM30,

VMM30-24

do zaworów DR, ZR (DN150, 200),  do zaworów V5421B (DN80…200)

Silnik standardowy 230V
Silnik specjalny 24V 3,5/90o 40 VMM40,

VMM40-24

do zaworów V5433, V5442 o średnicach DN20…50

Silnik standardowy 230V
Silnik specjalny 24V

1,6/90o 7 M6063L1009,
M6063A1003

9
7
5

3

1

Wyposażenie dodatkowe do siłowników VMM
LH5G003RP0107 31

Zespolony wyłącznik pomocniczy (2 zestyki)
Potencjometr sprzężenia zwrotnego (10kΩ)
      - do siłowników o kącie obrotu 90o

do siłowników o kącie obrotu 120o

VMS2

VMP10-90
VMP10 120
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Przegląd  typów

M

M

 Zawory mieszające
 DR, ZR

 DN 15 … 65

 DN 80 … 200

 DN 150 … 200

 Zawory klapowe
 V5421B

 DN 15 … 65

yj
ne
VMM20

VMM20-24

VRM20
9
7
5

3

1

VMM30

VMM30-24

VMM40

VMM40-24

6063L1009

6063A1003

 DN 80

 DN 100 … 200

K
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 Zawory mieszające
 V5433A, V5442A

 DN 20 … 50
PLH5G003RP0107
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SIŁOWNIKI  VMM

DANE  TECHNICZNE

Sygnał sterujący: trójstawny
Rodzaj silnika: synchroniczny
Zasilanie: 50/60Hz, 230V lub 24V zależnie od typu siłownika
Pobór mocy: 3,5VA
Moment obrotowy: 7, 20, 30 lub 40 Nm w zależności od typu siłownika
Temperatura otoczenia: max. 60oC
Szczelność obudowy: IP54
Sposób zabudowy: dowolny
Przekładnia zębata: przekładnia stożkowa ze smarowaniem ciągłym, cichobieżna,

uszczelnienie wału głównego - O-ring
Ustawianie ręczne: siłownik można nastawić za pomocą dźwigni ręcznej,

po uprzednim odłączeniu wału od wirnika
Wskaźnik położenia: skala (czerwono/niebieska) umieszczona pod pokrywą
Wyłączniki krańcowe: dwa wbudowane wyłączniki krańcowe, kąt zadziałania jest ustawiony

fabrycznie (istnieje możliwość zmiany)
Zestyki pomocnicze: możliwość wyprowadzenia sygnału sterującego na listwę zaciskową

po osiągnięciu jednego ze skrajnych położeń
Wyposażenie dodatkowe: wyłącznik pomocniczy VMS2; 3A/250V, zamawiany oddzielnie

potencjometr sprzężenia zwrotnego VMP, 10kΩ, zamawiany oddzielnie

Połączenia  elektryczne:

Poluzować śruby mocujące na pokrywie silnika. Po zdjęciu pokrywy dostępna jest listwa zaciskowa.
Silnik należy podłączać zawsze według aktualnego schematu elektrycznego układu sterowania!

Przewód zerowy musi być mocowany na zacisku 1.

Napięcie na zacisku 2 powoduje prawe obroty wału siłownika.

Napięcie na zacisku 3 powoduje lewe obroty wału siłownika.

Zmiany kierunku obrotów można dokonać przez zamianę przewodów na zaciskach 2 i 3.
Zero i fazy nie mogą być zamieniane!



MONTAŻ  SIŁOWNIKA

Montaż siłownika VMM (VRM) na zaworach DR, ZR

•  Odkręcić (a) z zaworu pokrywę pierścienia uszczelniającego i zamiast niej przykręcić (b) wspornik siłownika;
•  Zwrócić uwagę na prawidłowe ustawienie zaworu mieszającego (np. czerwone ścięcie na wale zaworu

powinno być skierowane w kierunku zasilania wodnego z kotła przy środkowym położeniu grzyba zaworu);
•  Założyć (c) wskazówkę (2), a sprzęgło (3) nasadzić w ten sposób, by karb na sprzęgle wskazywał w tym samym kierunku

co czerwone ścięcie na wale zaworu;
•  Zamocować dźwignię nastawczą (4) przy pomocy śruby (5) na wale siłownika i ustawić w położeniu środkowym;
•  Siłownik osadzić na wsporniku i dokręcić śrubami (6).

aaa
34 PLH5G003RP0107

Odwrócenie skali położenia siłownika

Po odwróceniu kierunku obrotów (przez
zamianę przewodów na zaciskach 2 i 3)
należy również odwrócić wskaźnik skali
położenia siłownika. W tym celu należy
zdjąć z niebieskiej podkładki przezroczystą
tarczę z czerwonym nadrukiem. Następnie
trzeba ją odwrócić i stroną tylną do przodu
ułożyć z powrotem na podkładce.

a) c)

b)
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Ręczna zmiana położenia grzyba zaworu

Wbudowane sprzęgło pozwala na odłączenie
wału zaworu od silnika siłownika. W tym celu
należy silnie nacisnąć na przycisk znajdujący się
w obudowie siłownika. Trzymając przycisk
wciśnięty można ustawić grzyb obrotowy zaworu
w dowolnym położeniu. W czasie ręcznego
ustawiania położenia grzyba zaworu system
automatycznej regulacji powinien być wyłączony.
Jeżeli regulator pracuje, to po krótkim czasie
ustawi zawór w pozycji optymalnej z punktu
widzenia układu regulacji.

UWAGA!
Gwałtowne poruszanie dźwignią przy zablo-
kowanym grzybie zaworu może prowadzić do
uszkodzenia. W przypadku zablokowania
grzyba zaworu należy zdemontować siłownik
i obracać grzybem chwytając bezpośrednio
za wał zaworu.

ZŁĄCZA  SPECJALNE

Złącze adaptacyjne ATU2040A
Złącze ATU2040A umożliwia współpracę siłownika VMM/VRM z prawie wszystkimi zaworami mieszającymi z grzybem obrotowym,
których pokrywy są mocowane śrubami.

Montaż:

•  W skład kompletu elementów złącza wchodzą trzy
        pary kołków śrubowych (M6, M8 i M10)
•  Wkręcić odpowiednią parę kołków (1) w otwory

gwintowane pokrywy zaworu mieszającego
(na osi poziomej lub przekątnej)

•  Na wał zaworu nasadzić zabierak (2) i mocno
dokręcić śruby mocujące

•  Płaszczyzny ścięte zabieraka powinny być w
położeniu 45o

•  W razie konieczności skrócić zabierak
Przykręcić wspornik zaworu (3) do kołków (1) za
pomocą nakrętek (4), pamiętając o podłożeniu
podkładek

•  Nasadzić sprzęgło (5) na zabierak
•  Ustawić wał siłownika w położeniu środkowym
•  Umocować dźwignię ręczną (6) a stępnie osadzić

siłownik na wsporniku i mocno przykręcić
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SIŁOWNIKI  VRM

DANE  TECHNICZNE

Sygnał sterujący: ciągły, napięciowy 0…10V lub 2…10/0,1mA
Rodzaj silnika: silnik prądu stałego
Zasilanie: 24V (+/- 20%) 47…60Hz
Pobór mocy: 100mA
Moment obrotowy: 20Nm
Temperatura otoczenia: max. 45oC
Szczelność obudowy: IP54
Sposób zabudowy: dowolny
Przekładnia zębata: przekładnia stożkowa ze smarowaniem ciągłym, cichobieżna,

uszczelnienie wału głównego - O-ring
Ustawianie ręczne: siłownik można nastawić za pomocą dźwigni ręcznej,

po uprzednim odłączeniu wału od wirnika
Wskaźnik położenia: skala (czerwono/niebieska) umieszczona pod pokrywą
Ograniczenia obrotu: elektroniczne ograniczenie położenia krańcowego
Wyposażenie dodatkowe: wyłącznik pomocniczy VRS1; 3A/250V, zamawiany oddzielnie

moduł wskazania rzeczywistego położenia siłownika VMU1, zakres napięcia wyjściowego 0…10V,
zamawiany oddzielnie

Połączenia  elektryczne:

Połączenie elektryczne wykonuje się wg schematu obok.
Do listwy zaciskowej można podłączać tylko niskie napięcie !
zaciski 1, 2 - zasilanie 24V
zacisk 3 - sygnał sterujący
zacisk 4 - funkcje specjalne (np. ochrona przed zamarzaniem)
zacisk 5 - sygnał napięciowy Yi w zakresie 0…10V aktualnego położenia wału siłownika

  /funkcja realizowana jeśli zamontowany jest moduł VMU1/
Na zaciski 2 i 4 wyprowadzone są skrajne wartości sygnału sterującego tzn. odpowiednio
0 (masa lub zero pomiarowe) oraz 100%.
Dzięki temu można realizować pewne funkcje specjalne (np. ochrona przed zamarzaniem lub
zamykanie klapy wentylacyjnej). W tym celu należy zastosować przekaźnik typu REL2 lub REL 3
i sterować nim tak, aby odłączyć sygnał sterujący Y od zacisku 3 i następnie zewrzeć zacisk 3
z zaciskiem 4 lub 2 (pełne otwarcie lub zamknięcie).

Funkcje  specjalne:

Ustawienie zakresu sygnału wejściowego
Zwora ST2 ustawiona w położeniu dolnym - sygnał wejściowy 0…10V
Zwora ST2 ustawiona w położeniu górnym - sygnał wejściowy 2…10V

Zmiana kierunku obrotów silnika
Zwora ST1 ustawiona w położeniu dolnym - otwieranie zaworu przy obrocie w prawo
Zwora ST1 ustawiona w położeniu górnym - otwieranie zaworu przy obrocie w lewo

Kalibracja sprzężenia zwrotnego
Pokrętło R służy do regulacji sprzężenia zwrotnego. W środkowym położeniu siłownika
(znak na dźwigni nastawczej nad znakiem na obudowie silnika) kreska na pokrętle R musi
wskazywać na wierzchołek trójkąta na płycie montażowej. Regulacja sprzężenia zwrotnego
jest z reguły wymagana tylko wtedy, gdy dokonano wymiany płyty montażowej.
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SIŁOWNIKI  VRM

WYPOSAŻENIE  DODATKOWE
Wyłącznik pomocniczy VMS2

Elementy składowe: - 2 mikrowyłączniki SPDT zespolone w jednej obudowie
- 2 pierścienie krzywkowe do nałożenia na wał napędowy

Montaż: Po zdjęciu osłony silnika i tarczy skali położenia siłownika 
pierścienie krzywkowe nasadza się na wał napędowy.
Należy przy tym uważać, by już zamontowane i wyregulo-
wane fabrycznie krzywki wyłącznika krańcowego nie zos-
tały przekręcone. Po nasadzeniu pierścieni krzywkowych
na wałek należy wsunąć zespół wyłącznika pomocniczego
we wskazane miejsce na płycie montażowej i przykręcić.

Regulacja: Pierścień zewnętrzny oddziałuje na sprężynę stykową zestyków oznaczonych 7-8-9, zaś pierścień
umieszczony pod nim na sprężynę zestyków 4-5-6. Naciśnięta sprężyna stykowa oznacza:
zaciski oznaczone 4-5 lub 7-8 zwarte a zaciski 5-6 lub 8-9 rozwarte.
Ustawienia punktów zadziałania mikrowyłącznika dokonuje się poprzez przekręcenie pierścienia
krzywkowego. Obowiązuje przy tym reguła, że obracanie pierścienia w kierunku ruchu wału daje
wcześniejszy moment zadziałania, zaś przekręcenie w kierunku przeciwnym opóźnia moment
zadziałania. Poprawność ustawienia krzywek można sprawdzić przestawiając wałek siłownika za
pomocą ręcznej dźwigni.

Potencjometr sprzężenia zwrotnego VMP

Potencjometr VMP 10-90 (kąt obrotu 90o) lub VMP10-120 (kąt obrotu 120o) mocuje się w
oznaczonym miejscu na płycie montażowej poprzez przykręcenie. W celu regulacji należy
ustawić siłownik w położeniu środkowym za pomocą dźwigni, a pokrętło potencjometru
ustawić tak, by kreska na gałce pokrywała się z grotem strzałki.
Potencjometr sprzężenia zwrotnego podłącza się zazwyczaj tak, by przy ruchu siłownika
w kierunku 'OTWARTY' następowało zmniejszenie rezystancji między zaciskami 10-11.
Sprawdzenie poprawności działania potencjometru dokonuje się poprzez pomiar rezystan-
cji w skrajnych położeniach siłownika: - położenie skrajne 'OTWARTY' - 10 kΩ

- położenie skrajne 'ZAMKNIĘTY' -   0 kΩ
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Moduł wskazania rzeczywistego położenia wału – VMU1
Moduł VMU1 umożliwia uzyskanie zwrotnego sygnału napięciowego proporcjonalnego do
rzeczywistego położenia wału napędowego siłownika. Po zdjęciu pokrywy siłownika moduł
VMU1 mocuje się na wcisk w oznaczonym miejscu na płycie montażowej. Przełącznik
umieszczony na krawędzi obudowy modułu służy do ustawiania kierunku obrotów silnika.
Musi być on ustawiony w ten sam sposób co zwora ST1 (str. 38). Na potencjometrze
Yi należy nastawić odpowiedni zakres ruchu obrotowego siłownika. Potencjometr ma
naniesioną skalę od 60 do 120o . Najczęściej spotykane zakresy obrotu są specjalnie
oznaczone symbolem        .
Nastawa potencjometru Yi nie jest dowolna i zależy od nastaw potencjometrów PL i PR ,
które definiują zakres obrotu wału.

Wyłącznik pomocniczy – VRS1

VRS1 to mikrowyłącznik SPDT, umieszczony w małej obudowie. Po zdjęciu pokrywy
siłownika umieszcza się wyłącznik w oznaczonym miejscu na płycie i przykręca.

Przyciśnięta sprężyna wyłącznika oznacza:
zaciski 7-8 zwarte, zaciski 8-9 rozwarte.

W celu zmiany p
przekręcić krzyw
przy pomocy śru
Przekręcanie krz
powoduje wcześ
Przekręcanie krz
do kierunku ruc
zadziałanie wyłą
38

unktu zadziałania siłownika należy
kę umieszczoną na wale siłownika
bokręta.
ywki w kierunku ruchu wału
niejsze zadziałanie wyłącznika.
ywki w kierunku przeciwnym
hu wału powoduje późniejsze
cznika.



Dopasowanie charakterystyki siłownika do układu regulacji
Potencjometr K na płycie montażowej umożliwia kształtowanie charakterystyki siłownika.
Charakterystyka ta jest zdefiniowana jako zależność kąta obrotu wału od wartości sygnału
sterującego.
Charakterystykę można kształtować w sposób dowolny zmieniając jej kształt od wypukłej
przez liniową do wklęsłej. Potencjometr posiada naniesioną skalę od 1 do 9. Nastawa
potencjometru K=5 odpowiada liniowej charakterystyce silnika.

Przykłady:
Przy zastosowaniu siłownika do sterowania elementem nastawczym o charakterystyce
liniowej możemy nastawić za pomocą potencjometru R wartość K=3 i otrzymamy
stałoprocentową charakterystykę zespołu wykonawczego. W przypadku przewymiarowania
zaworu mieszającego również korzystna jest zmiana charakterystyki siłownika i ustawienie
wartości K<5.
W przypadku sterowania klapą mieszającą powietrza w komorze mieszającej korzystny jest
dobór K>5 (np. K=7). Jednakże przy sterowaniu klapą powietrza wylotowego lub
zewnętrznego należy wybrać charakterystykę odpowiadającą K=3.

Zakres obrotu wału siłownika
Zakres obrotu wału siłownika jest zadawany za pomocą dwóch potencjometrów PL i PR na
płycie montażowej. Przy tym maksymalny i minimalny kąt obrotu wału mogą być ustawione
niezależnie.
Siłowniki VRM20 mają maksymalny zakres obrotu wału równy 90o. Potencjometry
PL i PR są nastawione fabrycznie na wartości 15 i 105. Wartości te są specjalnie oznaczone
za pomocą znaku       .
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Kąt nastawienia 120o Kąt nastawienia 90o

Zakres obrotu wału nie może być dowolnie zwiększany ponieważ wał może poruszać się
tylko w zakresie kąta obrotu wyznaczonego przez zderzaki ograniczające zakres ruchu
dźwigni.

Maksymalny zakres obrotu wału wynosi 120o i jest symetryczny względem położenia
środkowego. Minimalny zakres obrotu wału wynosi 60o . Żądany zakres obrotu wału można
ustawić dowolnie ustawiając maksymalne i minimalne położenie wału za pomocą
potencjometrów:
Ustawienie minimalnego położenia kątowego wału – potencjometr PL; zakres nastawy
0…60o. Ustawienie maksymalnego położenia kątowego wału – potencjometr PR; zakres
nastawy 60o …120o.

Montaż siłownika

Montaż siłowników VRM przebiega tak samo jak montaż siłowników VMM (patrz str. 34).
Aktualne są również uwagi dotyczące odwracania skali siłownika.
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