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• SQK33.00 Napięcie zasilania 230 V AC 
• SQL33.0... Napięcie zasilania 230 V AC 
• SQL83.00 Napięcie zasilania 24 V AC 
• 3-stawny sygnał sterujący 
• Przełącznik pomocniczy i potencjometr do realizacji dodatkowych funkcji 
• Nominalny kąt obrotu 90° 
• Rewersyjny silnik elektryczny 
• Montowane na zaworach obrotowych i klapach odcinających za pomocą łącz-

ników montażowych ASK… 
• Dźwignia sterowania ręcznego i wskaźnik położenia 

Zastosowanie 

Siłowniki przeznaczone do stosowania w instalacjach grzewczych, wentylacyjnych i 
klimatyzacyjnych do sterowania klapami odcinającymi oraz zaworami obrotowymi trój-
drogowymi i czterodrogowymi (zaworami mieszającymi) firmy Siemens, typu K1i..., 
VKF41..., VB... i VC... (patrz „Urządzenia współpracujące”), a także zaworami innych 
producentów. 
Siłowniki można dodatkowo wyposażyć w przełączniki pomocnicze i potencjometr. 
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Działanie 

Jeśli siłownik sterowany jest sygnałem 3-stawnym z regulatora, to wytwarza on ruch 
obrotowy, który przenoszony jest na zawór (klapę odcinającą, zawór obrotowy, zawór 
mieszający trójdrogowy lub czterodrogowy). 

Kierunek obrotu siłownika (ustawiony fabrycznie): 
• Napięcie na Y1 = Obrót zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara 
• Napięcie na Y2 = Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara 
• Bez napięcia = Brak ruchu, siłownik pozostaje w bieżącej pozycji 

W razie potrzeby, kierunek obrotu można odwrócić. 
 
• Siłownik SQK33.00 można wyposażyć w przełącznik pomocniczy. 
• Siłowniki SQL... można wyposażyć w przełącznik pomocniczy, podwójny przełącznik 

pomocniczy lub przełącznik pomocniczy z potencjometrem 1000 Ω. 

Jeżeli w siłowniku zostanie zamontowany przełącznik pomocniczy i/lub potencjometr, to 
musi być to uwzględnione w okablowaniu elektrycznym. Należy zapoznać się ze sche-
matem okablowania pod pokrywą siłownika, a także z rozdziałami „Wskazówki do uru-
chomienia” i „Schematy połączeń” w niniejszej karcie katalogowej. 
 

Zestawienie typów 

Typ Napięcie Sygnał Czas przebiegu Możliwości Funkcja wyposażenia 
 zasilania sterujący 90° przy 50 Hz rozbudowania  
SQK33.00 230 V AC 3-stawny 125 s 1 x ASC9.5 tylko 1 przełącznik pomocniczy 
SQL33.00 230 V AC  125 s 1 x ASC9.5 lub 1 przełącznik pomocniczy 
SQL33.03 230 V AC 3-stawny 30 s 1 x ASC9.4 lub 1 podwójny przełącznik pomocniczy 
SQL83.00 24 V AC  125 s 1 x ASZ7.4 1 przełącznik pomocniczy i potencjometr 1000 Ω�

 
ASK31 Do zaworów obrotowych VBF21… (DN65 ... DN150), serii 01 
ASK32 Do zaworów obrotowych VB… / VC... (DN¾" ... DN1½"), serii 02  

lub VBF21... (DN40 / 50) 
ASK33 Do klap odcinających VKF41… (DN40 ... DN200) oraz K1i... (¾” ... 1¼”) 
ASK40 Do zaworów obrotowych innych producentów, patrz karta katalog. N4291 
ASK41 Do zaworów obrotowych innych producentów, patrz karta katalog. N4291 
 
ASC9.5 1 przełącznik pomocniczy 
ASC9.4 1 podwójny przełącznik pomocniczy 
ASZ7.4 1 przełącznik pomocniczy i potencjometr 1000 Ω 
 

Zamawianie 

Siłownik, zawór obrotowy lub klapę odcinającą, łącznik montażowy ASK... oraz wypo-
sażenie dodatkowe należy zamawiać oddzielnie. 
Przy zamawianiu należy podać ilość, nazwę i oznaczenie typu urządzenia. 

1 siłownik SQL33.03, 1 łącznik ASK31 i  
1 przełącznik pomocniczy z potencjometrem ASZ7.4 
 
Siłownik, zawór obrotowy lub klapa odcinająca, łącznik ASK... i wyposażenie dodatko-
we dostarczane są nie zmontowane, w oddzielnych opakowaniach. 
 

Rozszerzenie funkcji 
siłownika 

Łączniki montażowe 

Wyposażenie dodatkowe 

Przykład: 

Dostawa 
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Urządzenia współpracujące 

Poniższa tabela przedstawia możliwości współpracy siłowników z zaworami obrotowy-
mi i klapami odcinającymi, a także pokazuje odpowiedni typ łącznika montażowego. 
 

    Siłowniki  
 
Zawory 

 Klasa  
PN 

Karta 
katalog.

SQK33.00 SQL33.00 
SQL83.00 

SQL33.03 Łącznik 

    Średnica nominalna (DN)  
 
Zawory obrotowe 3-drog. 

 
(Mieszające) 

     

VBF21... (40...50) PN6 N4241 40 / 50 40 / 50 40 / 50 ASK32 
 (65...150) PN6 N4241 --- 65...150 65...150 ASK31 
VBI31... (¾”...1½”) PN10 N4232 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” ASK32 
VBG31... (¾”...1½”) PN10 N4233 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” ASK32 
Zawory innych 
producentów 

 PN6... --- ¾”...1½” ¾”...2" ¾”...2" ASK40 *)

ASK41 *) 
 
Zawory obrotowe 4-drog. 

 
(Mieszające) 

     

VCI31... (¾”...1½”) PN10 N4252 ¾”...1½” ¾”...1½” ¾”...1½” ASK32 
Zawory innych 
producentów 

 PN6... --- ¾”...1½” ¾”... ¾”...2" ASK40 *)

ASK41 *) 
 
Klapy odcinające 

       

K1i... (¾”...1¼”) PN6 N4111 ¾”...1¼” ¾”...1¼” --- ASK33 
VKF41... (40...200) PN16 N4131 40 40...200 40...200 ASK33 

 
*) Łączniki ASK40 i ASK41 do zaworów innych producentów – patrz karta katalogowa N4291 
 

Budowa 

Bezobsługowe siłowniki elektryczne z rewersyjnym silnikiem synchronicznym i prze-
kładnią redukcyjną z samosmarującymi łożyskami z materiałów spiekanych. Dolna 
część obudowy i podstawa wykonane są z ciśnieniowego odlewu aluminiowego, a 
pokrywa z tworzywa sztucznego. 

Tryb pracy „AUTO” lub „MANUAL” ustawiany jest pokrętłem znajdującym się w dolnej 
części obudowy. W pozycji „MANUAL” siłownik i zawór sterowany jest za pomocą 
dźwigni sterowania ręcznego. W trybie ręcznym kąt obrotu ograniczony jest mecha-
nicznie. 

Siłowniki dostarczane są z fabrycznie ustawionym kątem obrotu na 90°, dopasowanym 
do zaworów Siemens. Podczas pracy automatycznej kąt obrotu ograniczony jest przez 
dwa wbudowane wyłączniki krańcowe. Do współpracy z zaworami innych producentów, 
kąt obrotu można ustawić w zakresie 70°...180° odpowiednio ustawiając krzywkę. 

Kierunek obrotów siłownika można odwrócić (patrz „Wskazówki do uruchomienia”). 
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Przełącznik „AUTO” / „MAN” 

Dźwignia sterowania ręcznego 

Podstawa (np. łącznik ASK31) 

 

Listwa zacisków 
Podwójny wyłącznik krańcowy (wbudowany fabrycznie) 
Zwora do odwracania kierunku obrotu 

 
 
1 przełącznik pomocniczy 
 
do SQK33.00 
 SQL33.0... 
 SQL83.00 

 

45
54

Z0
4

 
 
1 podwójny przełącznik pomocniczy 
 
do SQL33.0... 
 SQL83.00 

 

45
54

Z0
6

 
 
1 przełącznik pomocniczy i  
1 potencjometr 1000 Ω 
 
do SQL33.0... 
 SQL83.00 

45
54

Z0
5

 
 

Wskazówki do projektowania 

• Klapy odcinające – patrz karty katalogowe N4100 ... N4199 
• Zawory trójdrogowe i czterodrogowe – patrz karty katalogowe N4200 ... N4299 
• Dopuszczalne temperatury otoczenia – patrz „Dane techniczne” 
 
Połączenie elektryczne musi być wykonane zgodnie z lokalnymi przepisami i ze sche-
matami połączeń. 

Przestrzegać przepisów i wymagań dotyczących bezpieczeństwa osób i mienia. 

Jeżeli siłownik powinien realizować dodatkowe funkcje, to należy zastosować wyposa-
żenie dodatkowe ASC9... (przełącznik pomocniczy) lub ASZ7.4 (przełącznik pomocni-
czy / potencjometr). Punkt(y) przełączania przełącznika(ów) oraz położenie 0 Ω poten-
cjometru należy zapisać w dokumentacji instalacji. 
 

Wyposażenie ASC9.5 

Wyposażenie ASC9.4 

Wyposażenie ASZ7.4 

!  

Instalacja elektryczna 
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Wskazówki do montażu 

Łączniki montażowe dostarczane są z instrukcją montażu. 
Siłownik, zawór i łącznik dostarczane są w oddzielnych opakowaniach. Montaż zaworu 
i siłownika można go wykonać na miejscu instalacji. Nie są przy tym wymagane żadne 
specjalne narzędzia ani kalibracja. 
Aby prawidłowo wykonać montaż klapy odcinającej lub zaworu – patrz odpowiednia 
instrukcja montażu zaworu (klapy odcinającej lub zaworu obrotowego). 
 

90°

43
62

Z0
1

90°

 
 

Wskazówki do uruchomienia 

Podczas uruchamiania zaworu (klapy odcinającej lub zaworu obrotowego) z zamonto-
wanym siłownikiem wraz z łącznikiem montażowym, sprawdzić okablowanie oraz prze-
prowadzić kontrolę działania. Dotyczy to także każdego wyposażenia dodatkowego 
(np. przełącznik pomocniczy lub potencjometr). 
 
Zawory obrotowe Siemens do średnicy DN 50 mogą być uruchamiane bez siłownika. 
W takim wypadku regulację przepływu wykonuje się ręcznie za pomocą dźwigni stero-
wania ręcznego fabrycznie montowanej na zaworze. 
 
Do pracy automatycznej pokrętło zmiany trybu pracy musi by w położeniu „AUTO”. 
 

  
„AUTO” = Praca automatyczna „MAN” = Praca ręczna 

 
Kierunek obrotu siłownika jest fabrycznie ustawiony na zgodny z kierunkiem ruchu 
wskazówek zegara (patrząc od góry siłownika). 
Kierunek obrotu można odwrócić odpowiednio przełączając zworę znajdującą się pod 
pokrywą (patrz „Budowa”). 
Okablowanie do sygnałów sterujących OTWÓRZ i ZAMKNIJ pozostaje niezmienione. 
 

 
Ustawienie fabryczne Odwrócony kierunek obrotu 
 

Położenie 

Wskazówka 

Tryb pracy 

Pokrętło do przełączania 
trybu pracy 

Odwracanie kierunku 
obrotu 



6/8 

Siemens Building Technologies Siłowniki elektryczne SQK33.00, SQL33..., SQL83... CM1N4506pl 
HVAC Products  07.06.2004 

Kąt obrotu jest fabrycznie ustawiony na 90°. Można go jednak zmienić ustawiając inną 
wartość w zakresie 70°...180°. Może to być potrzebne przy stosowaniu siłowników z 
zaworami innych producentów. Informacje na ten temat podane są w instrukcji montażu 
łączników montażowych ASK40 i ASK41 do zaworów innych producentów. 
 

Obsługa 

Siłowniki są urządzeniami bezobsługowymi. 
Przy pracach serwisowych przy zaworze i/lub siłowniku należy: wyłączyć pompę 
i napięcie zasilające, zamknąć główny zawór odcinający, zlikwidować ciśnienie w 
rurociągu i odczekać do jego całkowitego ostygnięcia. 
W razie potrzeby, przyłącza elektryczne odłączyć od zacisków. 
 

Złomowanie 

 

Elementy wchodzące w skład urządzenia należy złomować w odpowiedni sposób,  
dotyczy to w szczególności elementów elektrycznych i elektronicznych. 
Należy przestrzegać lokalnych przepisów. 

 

Gwarancja 

Podane dane techniczne obowiązują wyłącznie, gdy siłowniki stosowane są z zawora-
mi Siemens (klapami odcinającymi i zaworami obrotowymi) lub zaworami innych pro-
ducentów z łącznikami ASK40 / ASK41, podanymi w rozdziale „Urządzenia współpra-
cujące”. 
Stosowanie zaworów innych niż zalecane przez Siemens powoduje utratę gwarancji. 
 

Dane techniczne 

Zasilanie Napięcie zasilania 
   SQK33.00, SQL33.00, SQL33.03 
   SQL83.00 

 
230 V AC ± 15 % 
24 V AC ± 20 % 

 Częstotliwość 50/60 Hz 
 Sygnał sterujący 3-stawny 
 Pobór mocy *) 

   SQK33.00 
   SQL33.00, SQL83.00 
   SQL33.0... 

 
3 VA 
4 VA 
6,5 VA 

Dane funkcjonalne Czas przebiegu kąta 90° przy 50 Hz przy 60 Hz 
    SQK33.00, SQL33.00 

   SQL83.00 
   SQL33.03 

125 s 
125 s 
30 s 

105 s 
105 s 
25 s 

 Kąt obrotu 
   Nastawa fabryczna 
   Zakres nastaw 

 
90° ± 2° 
70° ... 180° 

 Moment obrotowy *) nominalny rozruchowy 
    SQK33.00 

   SQL33.03 
   SQL33.00, SQL83.00 

5 Nm 
10 Nm 

12,5 Nm 

10 Nm 
12 Nm 
25 Nm 

 Wyłącznik krańcowy 
   Obciążalność styków 
   Histereza przełączania 

 
250 V, AC 6 (2) A 
ok. 1° 

Ustawianie kąta obrotu 

Uwaga! 
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Materiały Dolna część obudowy i podstawa odlew ciśnieniowy z aluminium 
 Pokrywa tworzywo sztuczne 
Wymiary / Waga Wymiary patrz „Wymiary” 
 Dławiki kablowe ∅20,5 (M20) (4x) 
 Waga 

   SQK33.00 
   SQL33.00, SQL83.00 
   SQL33.03, SQL35.00, SQL85.00 

 
1,25 kg 
1,35 kg 
1,40 kg 

Warunki środowiskowe Maks. dopuszczalna temperatura czynnika  
w podłączonym zaworze 

 
> 120 °C 

 Praca 
   Warunki klimatyczne 
      Temperatura 
      Wilgotność 

wg IEC 721-3-3 
klasa 3K5 
–15 ... +55 °C 
5 ... 95 % r.h. 

 Transport 
   Warunki klimatyczne 
      Temperatura 
      Wilgotność 

wg IEC 721-2-3 
klasa 3K2 
– 30 ... +65 °C 
< 95 % r.h. 

 Składowanie 
   Warunki klimatyczne 
      Temperatura 
      Wilgotność 

wg IEC 721-1-3 
klasa 3K1 
–15 ... +55 °C 
0 ... 95 % r.h. 

Normy i standardy Zgodność CE 
   Dyrektywa EMC 
   Dyrektywa dotycząca niskich napięć 

 
89/336/EEC 
73/23/EEC 

 Stopień ochrony obudowy IP44 wg IEC529 / DIN40050 
Wyposażenie dodatkowe ASC9.5 Przełącznik pomocniczy 
 ASC9.4 

   Obciążalność styków 
   Histereza przełączania 

Podwójny przełącznik pomocniczy 
250 V AC, 10 A rez. / 3 A ind. 
ok. 1° 

 ASZ7.4 
   Obciążalność styków 
   Histereza przełączania 
   Zmiana rezystancji 

Przeł. pomocniczy z potencjometrem
250 V AC, 10 A rez. / 3 A ind. 
ok. 1° 
0 ... 90° odpowiada 0 ... 1000 Ω 

 
*) Wartości te obowiązują przy pracy z napięciem nominalnym, w temperaturze otoczenia 20 °C i przy 

podanym nominalnym czasie przebiegu 
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Schematy połączeń 

SQK33.00 SQL33.00, SQL33.03 

  
 
SQL83.00  

 

Cm1 Wyłącznik krańcowy 
Cm2 Wyłącznik krańcowy 
c1 1 przełącznik pomocniczy 

ASC9.5 lub 
c1, c2 1 podwójmy przełącznik 

pomocniczy ASC9.4 lub 
c1, 1000Ω 1 przełącznik pomocniczy z 

1 potencjometrem ASZ7.4 

 

Wymiary 

Wszystkie wymiary w mm 
 

 

 
Wymiar montażowy H* 
siłownika z łącznikiem 
ASK31 162 mm 
ASK32 132 mm 
ASK33 162 mm 

 

 

 
Wymiar montażowy H* 
siłownika z łącznikiem 
ASK31 188 mm 
ASK32 158 mm 
ASK33 188 mm 

 
 
= Wymiar klapy odcinającej lub zaworu obrotowego liczony od środka rurociągu 
+ Wymiar montażowy H* siłownika z łącznikiem montażowym 
+ Minimalny odstęp od stropu lub ściany umożliwiający montaż, podłączenie, działanie, 

czynności serwisowe itp. ∆ >100 mm 
� ∆�∆ >200 mm 
 

SQK33.00 

SQL33.0...  
SQL83.00 

Całkowita wysokość 
zaworu i siłownika 
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