
Použití

Použití

Nevýbušné servopohony pro otevření a zavření
Otevření a zavření vícelistých klapek typu JZ a JZ-L-vzduchotěsné
Pro použití v potenciálně výbušném prostředí (ATEX)

NEVÝBUŠNÉ SERVOPOHONY

PRO OTEVŘENÍ A ZAVŘENÍ VÍCELISTÝCH KLAPEK
INSTALOVANÝCH V OBLASTECH S NEBEZPEČÍM
VÝBUCHU (ATEX)

Nevýbušné servopohony pro vícelisté klapky typů JZ a JZ-L-vzduchotěsné

Konstrukce a součásti v souladu s ATEX
Schváleno pro plyn, mlhu a páru v zónách 1 a 2, a pro prach v zónách 21 a
22
Napájecí napětí 24 V AC/DC nebo 230 V AC
Pneumatické servopohony s kroutícím momemtem 8–70 Nm
Elektrický servopohon s kroutícím momentem 15 nebo 30 Nm
Pneumatické: Dvojčinný nebo jednočinný servopohon pro spojení s
vícelistou klapkou
Elektrické: Zpětný pružinový servopohon pro spojení s vícelistou klapkou

Volitelné vybavení a příslušenství

Magnetický ventil 24 V nebo 230 V
Koncové spínače
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Pro vícelisté klapky z oceli nebo nerezové oceli s mosaznými nebo nerezovými ložisky

Zvláštní charakteristické vlastnosti

Značka a certifikace ATEX
Schváleno pro plyn, mlhu a páru v zónách 1 a 2, a pro prach v zónách 21 a 22

Popis

Součásti a vlastnosti

Konstrukce a materiály vyhovují směrnici EU a předpisům pro použití v oblastech s nebezpečím výbuchu (ATEX)

Elektrické

Servopohony s ochranou proti přetížení
Řídící vstupní signál: dvouvodičové ovládání (3 body, otevřeno/zavřeno)
Pružinový servopohon pro bezpečnostní funkci klapky
Pomocný spínač pro signalizaci koncových poloh
Klika pro manuální obsluhu

Pneumatické

Pneumatické servopohony, jednočinné nebo dvojčinné
Řídící vstupní signál: jednovodičové ovládání magnetického ventilu
Volitelný koncový spínač pro signalizaci koncových poloh
Bezpečnostní funkce s dvojčinnými servopohony (bez proudu)
Bezpečnostní funkce s jednočinnými servopohony (bez tlaku)
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