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1. Informacje ogólne dotycz�ce siłowników i ich bezpiecznego 
stosowania 

1.1 Zastosowanie 
Siłowniki sterownicze typu XS i X-MATIK s� przeznaczone 
do nap�du elementów wykonawczych takich jak zawory, zasuwy, 
klapy, przepustnice itp. w układach sterowania automatyki 
przemysłowej, w energetyce, ciepłownictwie, przemy�le 
chemicznym, petrochemicznym, gazowniczym, spo�ywczym, 
oczyszczalniach �cieków oraz instalacjach wodoci�gowych itp. 
Siłowniki XS  mog� pracowa� w pomieszczeniach 
przemysłowych i w terenie otwartym. 
Siłowniki XS i X-MATIK mog� by� oferowane równie� do pracy 
w przestrzeniach zagro�onych wybuchem jako urz�dzenia grupy 
II kategorii 3 do pracy w atmosferach wybuchowych 
spowodowanych obecno�ci� pyłów (D). Siłowniki X 
s� oznaczane wtedy dodatkowo symbolem: 
                           II 3D Ex tD A22 T140ºC 
       II 3D c  T140ºC 
co oznacza: 
II - Grupa II  stanowi� j� urz�dzenia i systemy ochronne 
przeznaczone do u�ytku w innych, ni� zakłady górnicze miejscach 
zagro�onych wyst�powaniem atmosfer wybuchowych, 
3 – kategoria ochrony 3 obejmuje urz�dzenia zaprojektowane tak, 
aby mogły funkcjonowa� zgodnie z parametrami ruchowymi 
ustalonymi przez producenta, zapewniaj�c normalny poziom 
zabezpieczenia, 
D – praca w atmosferach wybuchowych spowodowanych 
obecno�ci� pyłów, 
tD – ochrona za pomoc� obudowy tD, 
A22 – metoda A, strefa 22, 
c – bezpiecze�stwo konstrukcyjne, 
T140ºC - maksymalna temperatura obudowy, 
Temperatura otoczenia podczas pracy wynosi -20° do +60°C 
Producent nie ponosi odpowiedzialno�ci za szkody wynikaj�ce 
z zastosowania siłownika niezgodnie z jego przeznaczeniem. 
Szczegółowe zapoznanie si� z niniejsz� Instrukcj� Obsługi ułatwi 
prawidłowe wykorzystanie siłownika. Rysunki powoływane 
w tre�ci Instrukcji Obsługi, numerowane liczbowo (np. 
Rysunek 2.) s� zamieszczone na ko�cu instrukcji. 

1.2 Opis techniczny 
Stałopr�dko�ciowe siłowniki sterownicze typu XS i X-MATIK 
posiadaj� budow� modułow�. Podstawowym modułem (zespołem 
nap�dowym) siłownika jest moduł obrotowy zawieraj�cy silnik 
trójfazowy 3x400 V, przekładni� główn�, nap�d r�czny, układ 
przeniesienia nap�du,  blok steruj�cy i zł�cze przemysłowe. Moduł 
obrotowy stanowi samodzielny siłownik obrotowy, a w zestawieniu 
z modułem liniowym lub wahliwym – siłownik liniowy lub wahliwy. 
Siłowniki sterownicze XS i X-MATIK ró�ni� si� mi�dzy sob�
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blokiem steruj�cym. Blok steruj�cy jest oferowany w dwóch 
wykonaniach: standardowym i X-MATIK. 
Blok steruj�cy w wykonaniu standardowym zawiera wył�czniki 
drogi, wył�czniki momentowe układu przeci��eniowego 
i mechaniczny wska�nik poło�enia. Blok steruj�cy w tym 
wykonaniu mo�e by� opcjonalnie wyposa�ony w przetwornik 
poło�enia lub generator migu do sygnalizacji ruchu elementu 
wykonawczego. Sterowanie siłownikiem XS odbywa si� przez 
podanie napi�cia zasilaj�cego 3x400V. 
Blok steruj�cy w wykonaniu X-MATIK zawiera dodatkowo 
sterownik z tyrystorowym układem zał�czania silnika i stacyjk�
sterowania lokalnego. Sterowanie siłownikiem X-MATIK odbywa 
si� sygnałem steruj�cym trójstawnym 24VDC lub poprzez 
magistral� MODBUS. 
Wył�czniki układu przeci��eniowego (momentowe) dla siłowników 
sterowniczych XS i X-MATIK s� ustawiane fabrycznie. 
Na obiekcie w razie potrzeby istnieje mo�liwo�� zmiany ustawienia 
momentu w zakresie 50÷110 % momentu znamionowego. 
Zalety 
♦ mały ci��ar i dowolna pozycja pracy pozwalaj� na monta�

siłownika bezpo�rednio na elemencie wykonawczym, 
♦ modułowa budowa siłownika zapewniaj�ca szybki serwis, 
♦ podwy�szony stopie� ochrony IP 67, 
♦ łatwy sposób podł�czania na obiekcie przy pomocy 

wtykowych zł�cz przemysłowych, 
♦ trwało�� i niezawodno�� pracy, 
♦ długie okresy mi�dzyremontowe, 
♦ wymiary przył�czeniowe kołnierzy typu F7, F10, F14 zgodne 

z ISO-5210, DIN-3210 i PN-88/M-42010. 

1.3 Oznaczanie siłowników 
Siłowniki sterownicze typu XS produkowane s� jako obrotowe, 
liniowe i wahliwe. Przy siłowniku obrotowym nale�y zamawia�
tylko moduł obrotowy XS. W przypadku siłowników liniowych 
i wahliwych nale�y zamawia� moduł obrotowy i odpowiedni 
moduł liniowy lub wahliwy. Sposób zamawiania i oznaczania 
poszczególnych typów siłowników przedstawiono w punkcie 11. 
Siłowniki XS i X-MATIK oferowane do pracy w przestrzeniach 
zagro�onych wybuchem jako urz�dzenia grupy II kategorii 3 do 
pracy w atmosferach wybuchowych spowodowanych obecno�ci�
pyłów (D) s� oznaczane dodatkowo symbolem opisanym 
w punkcie 1.1 

1.4 Instalowanie siłownika 
Siłowniki sterownicze mog� pracowa� w pomieszczeniach 
przemysłowych i w terenie otwartym. Siłowniki nie mog�
pracowa� w atmosferze silnie koroduj�cej. Dopuszczalne 
warunki otoczenia okre�lone s� w danych technicznych. 
Przed zainstalowaniem siłownika nale�y sprawdzi� czy jest 
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prawidłowo dobrany do elementu wykonawczego. 
Ostrze�enie Je�eli siłownik jest przeznaczony do pracy w przestrzeni 

zagro�onej wybuchem spowodowanym obecno�ci� pyłu i jest 
oznaczony jako urz�dzenie grupy II i kategorii 3, to przy pracach 
instalacyjnych w przestrzeniach zagro�onych wybuchem nale�y 
stosowa� si� do zalece� i wymaga� normy PN-EN 60079-14 
Urz�dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem -- Cz��� 14: Instalacje elektryczne w obszarach 
ryzyka (innych ni� zakłady górnicze). Prace uruchomieniowe 
przy siłowniku b�d�cym pod napi�ciem mog� by� wykonywane 
tylko w czasie gdy nie wyst�puje zagro�enie wybuchem.

1.5 Konserwacja 
Przestrzeganie zalece� konserwacyjnych podanych w punkcie 9. 
zapewni długotrwał� i bezusterkow� eksploatacj� siłowników.  

Ostrze�enie Je�eli siłownik jest przeznaczony do pracy w przestrzeni 
zagro�onej wybuchem spowodowanym obecno�ci� pyłu i jest 
oznaczony jako urz�dzenie grupy II i kategorii 3, to prace 
konserwacyjne i przegl�dy w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem nale�y wykonywa� zgodnie z zaleceniami 
i wymaganiami normy PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe --
Cz��� 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych.

1.6 Uwagi i ostrze�enia dotycz�ce bezpiecze�stwa 
Uwa�ne zapoznanie si� z tre�ci� niniejszej Instrukcji Obsługi 
zapewni prawidłowe i bezpieczne zainstalowanie siłownika, jego 
uruchomienie i eksploatacj�. 
Je�eli siłownik jest przeznaczony do pracy w przestrzeni 
zagro�onej wybuchem spowodowanym obecno�ci� pyłu, to przy 
wszelkich pracach takich jak transport, składowanie, instalacja, 
podł�czanie do instalacji elektrycznej, rozruch, konserwacja 
nale�y wykluczy� ryzyko wybuchu. Wszelkie tego rodzaju prace 
w przestrzeniach zagro�onych wybuchem powinny by�
przeprowadzane przez pracowników posiadaj�cych stosowne 
uprawnienia. Prace w przestrzeniach zagro�onych wybuchem 
podlegaj� specjalnym przepisom, okre�lonym w normie PN-EN 
60079-17, które musz� by� dotrzymane. 
Prace instalacyjne i uruchomieniowe mog� by� wykonywane 
wył�cznie przez wykwalifikowany personel zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami bezpiecze�stwa, poniewa� siłownik 
jest zasilany napi�ciem niebezpiecznym. 
Ze wzgl�dów bezpiecze�stwa w Instrukcji Obsługi zaznaczono, 
w formie ostrze�e� lub uwag, czynno�ci maj�ce wpływ 
na bezpiecze�stwo pracowników obsługi oraz wyeliminowanie 
uszkodze� siłowników czy układów technologicznych, na których 
s� zamontowane. 
Ostrze�enia pojawiaj� si� w miejscach, w których czynno�ci 
maj� wpływ na bezpiecze�stwo pracowników w trakcie monta�u, 
uruchomienia i eksploatacji.  
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Uwagi s� umieszczone przy czynno�ciach decyduj�cych 
o prawidłowym działaniu siłownika mog�cych mie� wpływ na 
powstanie uszkodze�. 

2. Dane techniczne 

2.1. Dane techniczne siłownika standardowego XS 

  Warto��

Lp. Parametr Siłownik 
obrotowy  XS

Siłownik liniowy 
  XS / mod L

Siłownik wahliwy  
XS / mod W

1 Znamionowa warto�� momentu Mn 
lub siły wyj�ciowej Fn siłownika przy 
napi�ciu zasilania  3x400V AC 
±10%, f=50Hz 

(1) Wy�sze warto�ci momentu lub 
siły uzgadnia� z dostawc�. 

XSa0  -  30 Nm 

XSa1  -  60 Nm 

  XSb  -   120 Nm

  XSc  -   240 Nm

  XSd  -   480 Nm

XSa0/La  -  10 kN 

XSa1/La  -  20 kN 

XSb/Lb  -  40 kN 

(1) 

XSa0/Wa - 250 Nm 

XSa1/Wa - 500 Nm 

XSb/Wb - 1000 Nm 

(1) 

2 Zakres ustawianego układu przeci�-
�eniowego (nastawa fabryczna) 

50  -  110 % Mn 50  -  110 % Fn 50  - 110 % Mn 

3 Napi�cie znamionowe zasilania 
silnika siłownika 
Obci��enie zestyków mikrowył. 

3x400V  AC, ±10%, 50 Hz 

                 2,5A / 230V AC   0,3A / 220V DC 

4 Znamionowa warto�� skoku 16; 22; 30; 45; 
56; 80; 110; 

160; 220; 310 
do 1250 obr. 

40; 50; 80;  

100; 125;150, 
200 mm 

 90°; 120°; 160°

5 Znamionowa pr�dko�� elementu 
wyj�ciowego 

16; 20; 32; 41; 
63, 126 obr/min

80; 100; 160; 
200 mm/min 

1; 1,2; 1,9; 2,4 

obr/min 

6 Rodzaj pracy Praca dorywcza S2 15min 

7 Temperatura pracy -20 ÷ 60°C 

8 Stopie� ochrony siłownika   IP67 

9 Wilgotno�� Do 80% 

10 Pozycja pracy Dowolna 

11 Smarowanie Smar półpłynny 

12 Przył�cze  F07, F10, F14  F7 lub F10  F10 lub F14 

13 Wymiary: [mm]  BxLxh1(h)                          

- typ a   XS (XSM) 

- typ b   XS (XSM) 

- typ c, d    XS (XSM) 
(2) Wymiary zale�� od dobranego 
modułu liniowego lub wahliwego 

360x595x230(340)

390x630x230(340)

460x810x300(380)

360x595x505(575) 

390x630x545(615)

(2)  

610x595x595(710)

705x630x655(770)

(2) 
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14 Masa: - typ a   XS (XSM) 

           - typ b   XS (XSM) 

           - typ c, d  XS (XSM) 

(3) Masa zale�y od dobranego 
modułu liniowego lub wahliwego 

       19 (23) kg 

25 (29) kg 

54 (58) kg 

       25 (29) kg 

31 (35) kg 

(3) 

       41 (45) kg 

54 (58) kg 

(3) 

2.2. Dane sterownika dla siłownika X-MATIK 
  Napi�cie zasilania    3x400VAC, 50Hz 

  Zał�czenie mocy    Tyrystorowe, max 2,2kW (S2 3min); stycznikowe max 5,5 kW 

  Wej�cia steruj�ce 24V DC, z separacj� galwaniczn� (ZDALNE, OTWÓRZ, ZAMKNIJ,    
STOP, RUCH AWARYJNY) napi�cie zasilaj�ce mo�e pochodzi� z 

zasilacza z X-MATIKA; magistrala MODBUS 

Napi�cie na styki 
drogowe i momentowe

   48V, galwanicznie odizolowane 

Styki drogowe i 
momentowe 

   - OTWARTE 
   - ZAMKNI�TE 
   - moment na OTWÓRZ 
   - moment na ZAMKNIJ 

Wyj�cia przeka�nikowe
(styki) 

230VAC / 0,5A 
- GOTOWO	
 ELEKTRYCZNA 
- ZDALNE 
- LOKALNE 

Wyj�cie analogowe
(opcja) 

Poło�enie siłownika 4-20mA - dost�pne w wykonaniu z 
przetwornikiem poło�enia 

Ruch awaryjny - ruch w kierunku na OTWÓRZ, lub 
- ruch w kierunku na ZAMKNIJ w zale�no�ci od ustawienia 
mikroprzeł�czników 

Przył�cze elektryczne    Zł�cze przemysłowe 46 pinów 

2.3. Dane przeciwwybuchowe 

Lp Parametr Warto��

1 Ochrona przeciwwybuchowa 
siłownika obrotowego 

    II 3D Ex tD A22 T140ºC,  

    II 3D c  T140ºC
 znaczenie poszczególnych symboli opisano w p. 1.1 

2 Ochrona przeciwwybuchowa 
modułu liniowego i wahliwego 

  II 3D c  T135ºC modułu wahliwego 

  II 3D c  T150ºC modułu liniowego S2 5minut 

3 Sposób ochrony  Bezpiecze�stwo poprzez obudow� tD (stopie� ochrony IP67) 

Komora przekładni głównej – bezpiecze�stwo konstrukcyjne c 

Moduł liniowy                      - bezpiecze�stwo konstrukcyjne c 

Moduł wahliwy                    - bezpiecze�stwo konstrukcyjne c 

4 Deklaracja zgodno�ci Deklaracja zgodno�ci do pracy w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem pyłu, siłowników XS i X-MATIK jako urz�dze�
grupy II kategorii 3 stanowi Zał�cznik 3 do Instrukcji Obsługi. 
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2.4. Schematy poł�cze� elektrycznych 
Poł�czenia elektryczne siłownika standardowego nale�y 
wykona� zgodnie z projektem technicznym w oparciu o schematy 
aplikacyjne.  
Schemat aplikacyjny dla sterowania z wył�czaniem w pozycji 
„zamkni�te” wył�cznikiem drogi przedstawiono na Rysunku 1. 
Schemat aplikacyjny dla sterowania z wył�czaniem w pozycji 
„zamkni�te” wył�cznikiem momentowym (sterowanie 
z dociskiem) pokazano na Rysunku 2.  
Schemat aplikacyjny siłownika X-MATIK (XSM) został 
zamieszczony na Rysunku 3 str. 1 i 2. Schemat aplikacyjny 
siłownika X-MATIK ze sterownikiem odsuni�tym (XSMO) został 
zamieszczony na Rysunku 3 str. 3 i 4.

3. Monta� siłownika na armaturze 
    Uwaga Przed zamontowaniem siłownika sprawdzi� czy jest on

prawidłowo dobrany do elementu wykonawczego (np. zaworu). 
Sposób sprawdzenia zale�y od rodzaju elementu wykonawczego 
i wynikaj�cego z tego, typu dostarczonego siłownika. W ka�dym 
przypadku sprawdzi� czy podczas transportu siłownik nie został 
uszkodzony.  

W przypadku stwierdzenia uszkodze� skontaktowa� si�
z dostawc� i wymieni� uszkodzone cz��ci na dostarczone 
przez producenta.
Siłowniki mog� pracowa� w dowolnej pozycji pracy. Stosownie 
do pozycji pracy dla siłowników w wersji X-MATIK mo�na obróci�
stacyjk� sterowania lokalnego. Siłowniki nale�y montowa� tak, 
aby zapewni� swobodny dost�p do stacyjki sterowania lokalnego 
i kółka nap�du r�cznego. 
Do celów serwisowych nale�y zapewni� woln� przestrze� około 
50 cm wokół siłownika. 

Monta� siłownika obrotowego lub wahliwego 
W przypadku siłownika obrotowego lub wahliwego montowanego 
bezpo�rednio na elemencie wykonawczym, sposób sprz�gni�cia 
siłownika z trzpieniem elementu wykonawczego zale�y od tego, 
czy element sprz�gaj�cy przenosi tylko moment obrotowy, 
czy dodatkowo ma przenosi� sił� wzdłu�n�. 

Przył�cze typu B1/B3 
Dla przypadku przenoszenia tylko momentu obrotowego, zgodnie 
z norm� ISO 5210,  dla przył�cza typu B1 wałek wyj�ciowy 
siłownika jest bezpo�rednio nakładany na trzpie� zaworu 
z wpustem. Ten sposób poł�czenia pokazano na Rysunku 5. 
Dla przył�cza typu B3 w wale wyj�ciowym siłownika znajduje si�
tuleja przył�czeniowa z wybraniem pod wpust i z t� tulej�
siłownik jest montowany na trzpie� z wpustem. Ten sposób 
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poł�czenia pokazano na Rysunku 6.   
W obydwu tych przypadkach przy monta�u siłownika 
na elemencie wykonawczym nale�y: 
♦ Sprawdzi� czy kołnierz przył�czeniowy jest dopasowany 

do elementu wykonawczego.  
♦ Sprawdzi� czy otwór oraz kanałek pod wpust odpowiadaj�

wymiarom trzpienia  i wpustu w urz�dzeniu nastawczym. 
♦ Pokry� lekko smarem trzpie� armatury i wpust. 
♦ Nało�y� siłownik na element wykonawczy i starannie 

wycentrowa� otwory mocuj�ce w kołnierzach 
przył�czeniowych. 

♦ Mocowa� �rubami o klasie wytrzymało�ci nie gorszej ni� 8.8 
zwracaj�c uwag� na dokr�canie metod� „na krzy�”. 

Przył�cze typu A 
Dla przypadku przenoszenia przez siłownik momentu 
obrotowego i siły wzdłu�nej siłownik jest dostarczany 
z przył�czem typu A pokazanym na Rysunku 7. Przył�cze typu A 
mo�e by� dostarczone z gwintem odpowiadaj�cym gwintowi 
trzpienia elementu wykonawczego lub z tulej� do wykonania 
gwintu przez zamawiaj�cego. 
W tym przypadku przed monta�em siłownika nale�y wymontowa�
tulej� z przył�cza typu A i wykona� wła�ciwy gwint. Wykonanie 
otworu i gwintu w tulei wymaga szczególnego zwrócenia uwagi 
na centryczno�� otworu oraz zapewnienie jego prostopadło�ci 
do powierzchni współpracuj�cych z ło�yskami wzdłu�nymi.  
Przy monta�u siłownika z przył�czem typu A na element 
wykonawczy nale�y: 
♦ Sprawdzi� czy kołnierz przył�czeniowy jest dopasowany 

do elementu wykonawczego. 
♦ Sprawdzi� czy gwint w przył�czu typu A odpowiada gwintowi 

trzpienia armatury, zwróci� szczególn� uwag� na skok 
i kierunek uzwoje�. 

♦ Pokry� lekko smarem trzpie� armatury. 
♦ Wkr�ci� siłownik na armatur� i starannie wycentrowa� otwory 

mocuj�ce w kołnierzach przył�czeniowych. 
♦ Mocowa� �rubami o klasie wytrzymało�ci nie gorszej ni� 8.8 

zwracaj�c uwag� na dokr�canie metod� „na krzy�”. 
♦ Je�eli do siłownika dostarczona jest równie� rura ochronna, 

odkr�ci� blaszan� pokrywk� znajduj�c� si� po przeciwnej 
stronie wałka wyj�ciowego i przykr�ci� do siłownika rur�
ochronn�. 

♦ Uzupełni� smar w przył�czu przez smarowniczk� znajduj�c�
si� na obudowie przył�cza. Stosowa� smar stały do ło�ysk. 

    Uwaga  Przy zabudowie siłownika wahliwego nale�y zwróci� uwag� na
poluzowanie w module wahliwym elementów zderzaka. Sposób 
wykonania tej czynno�ci opisano w Zał�czniku 1 (dostarczanym
przy zamówieniu siłownika wahliwego).
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Monta� siłownika liniowego 
Przy monta�u siłownika liniowego na elemencie wykonawczym 
(zawór) nale�y: 
♦ Sprawdzi� czy kołnierz przył�czeniowy jest dopasowany 

do kołnierza zaworu. 
♦ Sprawdzi� czy gwint(y) w ł�czniku odpowiadaj� gwintom 

w module liniowym siłownika i na trzpieniu zaworu. 
♦ Sprawdzi� czy na gwincie modułu liniowego znajduje si�

przeciwnakr�tka. 
♦ Pokry� lekko smarem gwinty modułu liniowego i trzpienia 

zaworu. 
♦ Nało�y� siłownik na element wykonawczy (zawór) i starannie 

wycentrowa� otwory mocuj�ce w kołnierzach 
przył�czeniowych. 

♦ mocowa� �rubami o klasie wytrzymało�ci nie gorszej ni� 8.8 
zwracaj�c uwag� na dokr�canie metod� „na krzy�”, 

     Uwaga    Przy ł�czeniu przył�cza modułu liniowego z trzpieniem zaworu
przy pomocy ł�cznika zwróci� uwag�, aby ograniczenie ruchu 
zwi�zane ze skokiem modułu liniowego siłownika nie ograniczało 
skoku trzpienia zaworu oraz na dokr�cenie przeciwnakr�tki.  

Monta� siłownika X-MATIK z odsuni�tym sterownikiem 
Sposób monta�u siłownika z odsuni�tym sterownikiem (XSMO) 
na armaturze jest identyczny jak opisano powy�ej. 
Monta� sterownika MO (oddzielna obudowa) nale�y przewidzie�
w pobli�u siłownika na słupie lub stojaku tak, aby odległo��
poł�czenia kablem siłownika ze sterownikiem nie przekraczała 
30m. 
Otwory monta�owe w bloku steruj�cym MO pokazano 
na Rys. 11. Rozstawy otworów do mocowania sterownika 
dostosowano do elementów no�nych (płaskowniki, ceowniki) z 
otworami 9x18mm (fasolka) i rozstawem mi�dzy otworami 10mm. 

4. Podł�czenie elektryczne 
Prace elektryczne mog� by� wykonywane wył�cznie przez

    Ostrze�enie wykwalifikowanych elektryków zgodnie z obowi�zuj�cymi
przepisami bhp.
Przy pracach instalacyjnych w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem nale�y stosowa� si� do zalece� i wymaga� normy 
PN-EN 60079-14 Urz�dzenia elektryczne w przestrzeniach 
zagro�onych wybuchem -- Cz��� 14: Instalacje elektryczne 
w obszarach ryzyka (innych ni� zakłady górnicze). Prace 
instalacyjne przy siłowniku nale�y wykonywa� bez podanego 
napi�cia i mog� by� prowadzone tylko w czasie gdy nie 
wyst�puje zagro�enie wybuchem.
Siłownik jest zasilany napi�ciem trójfazowym 3x400 V AC. 
Siłownik wymaga podł�czenia przewodu ochronnego, którego 
zacisk znajduje si� we wtyku zł�cza przemysłowego 
Poł�czenia elektryczne w siłowniku s� realizowane poprzez 
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zł�cze przemysłowe. Obudowa zł�cza posiada dwie dławnice 
kablowe. Od góry dławnic� M25 na kabel zasilaj�cy o �rednicy 
11-17mm oraz z boku dławnic� M20 na kabel o �rednicy 8-13mm 
doprowadzaj�cy sygnały steruj�ce i sygnalizacyjne. Wtyk (cz���
obiektowa zł�cza) jest dostarczany w zestawie: obudowa, 
wkładka stykowa i komplet styków zaciskanych. 
Dla siłownika X-MATIK z odsuni�tym sterownikiem nale�y 
poł�czy� siłownik ze sterownikiem MO kablem ze zł�czami 
przemysłowymi 32 stykowymi dostarczanymi z siłownikiem. 
Nale�y zwróci� uwag�, �e zł�cze przemysłowe tego kabla 
od strony siłownika jest gniazdem a od strony sterownika 
wtykiem. Przy podł�czaniu styków zł�czy ł�czy� ze sob� te same 
numery styków (1-1; 2-2;…32-32). Zwróci� uwag�, aby do styków 
1, 2, 3, przez które jest zasilany silnik siłownika podł�cza�
przewody o wła�ciwym przekroju dla jego mocy.  
Podł�czenie przewodów do wtyku nale�y wykona� zgodnie 
z projektem technicznym lub zalecanym schematem 
aplikacyjnym pokazanym na Rysunkach 1, 2, 3.   

   Ostrze�enie    Po zako�czeniu monta�u wtyku sprawdzi� prawidłowo��
poł�cze� na zgodno�� wyprowadze� ze schematem 
aplikacyjnym. Sprawdzi� skuteczno�� ochrony przeciwpo-
ra�eniowej zgodnie z norm� PN-IEC 60364-4-41 „Instalacje 
elektryczne w obiektach budowlanych. Ochrona dla zapewnienia 
bezpiecze�stwa. Ochrona przeciwpora�eniowa”.

    Uwaga    Zwróci� szczególn� uwag� na prawidłowe dokr�cenie dławnic
przewodów dla zapewnienia stopnia ochrony IP67. Je�eli 
dławnica boczna nie jest wykorzystana, sprawdzi� czy jest
za�lepiona (za�lepka dostarczana z dławnic�).
  

5. Uruchomienie 
Po zamontowaniu siłownika na elemencie wykonawczym, 
wykonaniu i sprawdzeniu poł�cze� elektrycznych mo�na 
przyst�pi� do uruchomienia siłownika. Uruchomienie siłownika 
ma na celu sprawdzenie prawidłowego i bezpiecznego otwierania 
i zamykania elementu wykonawczego zgodnie z projektem. 

Ostrze�enie  Prace uruchomieniowe przy siłowniku b�d�cym pod napi�ciem 
mog� by� wykonywane tylko w czasie gdy nie wyst�puje 
zagro�enie wybuchem.
Nale�y stosowa� si� do zalece� i wymaga� normy PN-EN 
60079-14 Urz�dzenia elektryczne w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem -- Cz��� 14: Instalacje elektryczne w obszarach 
ryzyka (innych ni� zakłady górnicze).

Uwaga  Je�eli jest uruchamiany siłownik z modułem wahliwym
nale�y sprawdzi� czy został poluzowany zderzak modułu 
wahliwego w sposób opisany w Zał�czniku 1. (dostarczanym w 
przypadku zamówienia siłownika wahliwego). Zaleca si� przed 
przyst�pieniem do uruchomienia siłownika ustawi� zderzaki 
modułu wahliwego.
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Dla siłownika liniowego zwróci� uwag�, aby po zamontowaniu 
siłownika na zaworze, skok zaworu był zawarty w obszarze 
skoku modułu liniowego. 
Generalnie proces uruchomienia polega na sprawdzeniu 
działania wył�czników momentowych oraz prawidłowym 
ustawieniu wył�czników drogi w siłowniku, aby sterowanie 
elektryczne do poło�e� OTWARTE i ZAMKNI�TE odpowiadało 
otwarciu i zamkni�ciu elementu wykonawczego. 
W procesie uruchomienia nale�y równie� ustawi� mechaniczny 
wska�nik poło�enia i ewentualnie zderzaki stanowi�ce 
dodatkowe ograniczenie ruchu siłownika. 
Uruchomienie ma na celu równie� ostateczn� weryfikacj�
poł�cze� elektrycznych zarówno w obwodach sterowania 
jak i sygnalizacji na zgodno�� z projektem.  
Poni�ej opisano uruchomienie siłownika sterowniczego w wersji 
standard. 
Uruchomienie siłownika w wersji X-MATIK (M, MO) jest 
analogiczne. Sterowanie w tej wersji mo�na wykonywa�
przy pomocy stacyjki sterowania lokalnego. 
Nale�y równie� skonfigurowa� sterownik X-MATIK zgodnie 
z opisem zawartym w p. 6. 

   Uwaga Przedstawiona procedura ustawiania siłownika dotyczy siłownika,
w którym zamykanie elementu wykonawczego odbywa si� przy 
kr�ceniu kółkiem nap�du r�cznego w prawo. W przypadku gdy 
zamykanie odbywa si� przy kr�ceniu kółkiem nap�du r�cznego 
w lewo funkcja opisanych wył�czników ulega zamianie.
Przy uruchamianiu siłownika sterowniczego XS, aby uzyska�
dost�p do nastawianych elementów nale�y zdj�� pokryw� bloku 
steruj�cego z okienkiem, pod którym wida� wska�nik poło�enia. 
Pokryw� zdejmuje si� poprzez odkr�cenie 4 wkr�tów wkr�takiem 
krzy�akowym. Widok zespołu steruj�cego pokazano na Rys. B. 

5.1. Przeł�czanie na tryb pracy r�cznej 
W procesie uruchamiania wykorzystuje si� zarówno tryb pracy 
r�cznej (mo�liwo�� otwierania i zamykania elementu 
wykonawczego przez kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego) 
jak i tryb pracy elektrycznej (otwieranie i zamykanie elementu 
wykonawczego przez sterowanie silnikiem elektrycznym 
siłownika). 

     Uwaga  Przeł�czanie na tryb pracy r�cznej mo�e by� dokonywany
wył�cznie przy wył�czonym silniku siłownika. Przeł�czanie 
przy silniku b�d�cym w ruchu mo�e grozi� uszkodzeniem 
siłownika.
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Rys. A.

Sposób przeł�czania w tryb pracy r�cznej pokazano na Rys. A.  
♦ Nale�y odci�gn�� d�wigni� znajduj�c� si� w osi kółka nap�du 

r�cznego.  
♦ W przypadku wyczuwania oporu nale�y lekko obraca�

kółkiem nap�du r�cznego w lewo i prawo do momentu 
prawidłowego zaz�bienia si� sprz�gła nap�du r�cznego. 

♦ Zwolni� d�wigni�, która powinna wróci� do poło�enia 
spoczynkowego (jak na Rys. A). 

♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego czujemy opór zale�ny 
od obci��enia trzpienia elementu wykonawczego 
i obserwujemy ruch trzpienia. Przy du�ych obci��eniach 
zaleca si� po przesterowaniu obróci� kółkiem nap�du 
r�cznego lekko w stron� przeciwn�. 

♦ Przeł�czanie w tryb pracy elektrycznej odbywa si�
automatycznie w momencie zał�czenia silnika elektrycznego 
siłownika. 

♦ Przy otwieraniu lub zamykaniu armatury kółkiem nap�du 
r�cznego, nie przykłada� nadmiernej siły przy kr�ceniu 
kółkiem, poniewa� mo�e to spowodowa� kilkakrotne 
przekroczenie momentu lub siły znamionowej co mo�e 
skutkowa� zarówno uszkodzeniem podzespołów siłownika 
jak i armatury. Dla siłowników „a” przyło�ona siła do kółka 
r�cznego nie powinna przekroczy� 35N (3,5kG), dla „b” 70N 
(7kG), dla „c” 90N (9kG) a dla siłownika „d” 160N (16kG). 

5.2. Stacyjka sterowania lokalnego  
Dla siłownika sterowniczego w wersji M (X-MATIK) siłownik jest 
wyposa�ony w stacyjk� sterowania lokalnego, która znajduje si�
na siłowniku w obudowie zespołu steruj�cego. W przypadku 
wersji MO (X-MATIK odsuni�ty) stacyjka sterownia lokalnego 
znajduje si� w oddzielnej obudowie bloku steruj�cego 
mocowanej na �cianie lub konstrukcji wsporczej w pobli�u 
siłownika. 
Wygl�d stacyjki, opis jej elementów i obsług� opisano 
w punkcie 6.  „Sterownik siłownika (wersja X-MATIK)”. 
Siłownik sterowniczy XS w wykonaniu standard nie posiada 
stacyjki sterowania lokalnego. 
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5.3. Sprawdzenie działania wył�czników momentowych 
Układ przeci��eniowy (wył�czniki momentowe) jest ustawiany 
fabrycznie na moment znamionowy lub okre�lony w zamówieniu. 
Je�eli moment ustawiony fabrycznie jest niezgodny z momentem 
wymaganym mo�na zmieni� ustawienie momentu korzystaj�c 
ze skali znajduj�cej si� na krzywkach układu momentowego 
(11) Rys. B (krzywka czerwona i zielona). W tym celu nale�y 
okre�li�, która krzywka układu momentowego, czerwona 
czy zielona, zabezpiecza kierunek „zamykanie”. Standardowo, 
gdy kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego w prawo zamyka 
armatur�, jest to krzywka czerwona (dla siłownika X-MATIK 
zawsze jest to krzywka czerwona). 
Nast�pnie nale�y na krzywce w wybranym kierunku (zamykanie, 
otwieranie) poluzowa� dwa wkr�ty opisane (16) lub (17) 
na Rys. B i obróci� skal� w lewo lub prawo tak, aby strzałka (18) 
wskazała wymagany moment, opisany na skali w % momentu 
znamionowego. Dokr�ci� poluzowane wkr�ty. 

Procedura sprawdzania wył�czników polega na funkcjonalnym 
sprawdzeniu ich prawidłowego działania, aby zapewni�
wył�czenie siłownika przy mechanicznym zablokowaniu 
mo�liwo�ci ruchu siłownika w kierunku otwierania lub zamykania. 
Przyst�puj�c do sprawdzenia działania wył�czników 
momentowych nale�y: 
♦ Przeł�czy� na tryb pracy r�cznej. 
♦ Sprawdzi� pokr�caj�c kółkiem nap�du r�cznego, czy siłownik 

prawidłowo współpracuje z elementem wykonawczym. 
♦ Okre�li� kierunek zamykania elementu wykonawczego 

i sprawdzi� czy tabliczka na kółku nap�du r�cznego 
prawidłowo pokazuje ten kierunek. W ustawieniu fabrycznym 
przyjmuje si�, �e kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego w prawo 
jest kierunkiem zamykania. Je�eli jest odwrotnie odkr�ci�
tabliczk� „Z-O” i obróci� aby wskazywała prawidłowo kierunki 
otwierania i zamykania. 

♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego przestawi� element 
wykonawczy w poło�enie po�rednie. 

♦ Poluzowa� wkr�ty dociskowe (1) Rys. B w polu zielonym 
i czerwonym na b�bnie krzywek w celu odblokowania krzywek. 

♦ Sprawdzi� czy krzywki drogi (3) i (4) Rys. B nie najechały 
na wył�czniki drogi (5) lub (6). W razie potrzeby odsun��
krzywki drogi (3), (4) od wył�czników drogi. 

♦ Wł�czy� na chwil� sterowanie elektryczne siłownika w kierunku 
zamykanie (przeł�czenie ze sterownia r�cznego na elektryczne 
odbywa si� automatycznie) i zatrzyma�. 

♦ Je�eli siłownik przestawia element wykonawczy w kierunku 
przeciwnym wył�czy	 zasilanie i zamieni� kolejno�� faz 
zasilaj�cych siłownik. W siłowniku XSM (X-MATIK) zmiana faz 
nie zmienia kierunku obrotów siłownika. 
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♦ Okre�li� czy wył�czniki W5/W7 (12) Rys. B zabezpieczaj�
kierunek zamykania czy otwierania. 

    Uwaga W przypadku gdy kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego zgodnie
 z ruchem wskazówek zegara (w prawo) powoduje zamykanie
elementu wykonawczego, krzywka czerwona układu 
momentowego (11) Rys. B, pokonuj�c opór elementu 
wykonawczego obraca si� w kierunku zgodnym z ruchem 
wskazówek zegara (w prawo), naje�d�a na wył�czniki W5/W7 
(12) Rys. B. Oznacza to, �e w tym siłowniku wył�czniki W5/W7 
zabezpieczaj� kierunek zamykania a wył�czniki W6/W8 
(13) Rys. B zabezpieczaj� kierunek otwierania. 

W przypadku gdy kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego zgodnie 
z ruchem wskazówek zegara (w prawo) powoduje otwieranie
elementu wykonawczego, krzywka czerwona układu 
momentowego równie� naje�d�a na wył�czniki W5/W7 
(12) Rys. B. Oznacza to, �e w tym siłowniku wył�czniki W5/W7 
zabezpieczaj� kierunek otwierania a wył�czniki W6/W8
(13) Rys. B zabezpieczaj� kierunek zamykania.
  
Ustalenie tej zale�no�ci i sprawdzenie działania tych 
wył�czników jest istotne ze wzgl�du na prawidłowe i bezpieczne 
działanie siłownika i elementu wykonawczego.
   
Je�eli mamy sytuacj�, �e kr�cenie kółkiem nap�du r�cznego 
zgodnie z ruchem wskazówek zegara (w prawo) powoduje 
zamykanie elementu wykonawczego nale�y: 
♦ Uruchomi� siłownik z poło�enia po�redniego (około 50% 

otwarcia) w kierunku zamykania i przy poprzez naci�ni�cie 
d�wigni wył�czników W5/W7 np. wkr�takiem spowodowa� ich 
zadziałanie. 

♦ Czynno�� ta powinna spowodowa� zatrzymanie siłownika. 
♦ Je�eli siłownik si� nie zatrzymał sprawdzi� poł�czenia 

elektryczne w układzie sterowania na zamknij. 
♦ Powtórzy� t� czynno�� dla kierunku otwierania i poprzez 

naci�ni�cie d�wigni wył�czników W6/W8 spowodowa� ich 
zadziałanie. 

♦ Powinno nast�pi� zatrzymanie siłownika. 
♦ Je�eli siłownik si� nie zatrzymał sprawdzi� poł�czenia 

elektryczne w układzie sterowania na otwórz. 

5.4. Ustawienie wył�czników drogi 
Zaleca si� nast�puj�c� procedur� ustawiania wył�czników drogi: 
♦ Przeł�czy� na tryb pracy r�cznej. 
♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego przestawi� element 

wykonawczy w poło�enie po�rednie. 
♦ Przy poluzowanych wkr�tach dociskowych (1) Rys. B 

na b�bnie krzywek, wł�czy� sterowanie elektryczne siłownika 
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w kierunku zamykanie (przeł�czenie ze sterowania r�cznego 
na elektryczne odbywa si� automatycznie) i zatrzyma�
w pobli�u poło�enia „zamkni�te”. 

♦ Przeł�czy� siłownik na sterowanie r�czne. Kr�c�c kółkiem 
nap�du r�cznego ustawi� element wykonawczy w poło�eniu 
„zamkni�te”. 

♦ Standardowo ruch w kierunku zamykanie nast�puje przy 
kr�ceniu kółkiem nap�du r�cznego zgodnie z ruchem 
wskazówek zegara (w prawo). W tym przypadku ruch b�bna 
krzywek „drogi” (2) Rys. B jest równie� zgodny z ruchem 
wskazówek zegara. Krzywka czerwona (3) Rys. B ustala w tym 
przypadku poło�enie „zamkni�te” a zielona (4) Rys. B 
„otwarte”.  

Uwaga Je�eli kierunek zamykania odbywa si� przy kr�ceniu kółkiem
nap�du r�cznego przeciwnie do wskazówek zegara (w lewo) 
ustawienia krzywek nale�y dokona� odwrotnie zielona kierunek 
zamykanie i czerwona otwieranie. 

Rys. B. 
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♦ Po ustawieniu elementu wykonawczego w poło�eniu 
„zamkni�te”, przy poluzowanym wkr�cie dociskowym w polu 
czerwonym przestawi� krzywk� czerwon�, współpracuj�c�
z dolnymi wył�cznikami kra�cowymi W1B/W1A (5) Rys. B 
(umieszczonymi pod wskazówk� (10)), aby spowodowa�
przeł�czenie wył�czników kra�cowych i zablokowa� krzywk�
poprzez dokr�cenie wkr�tu dociskowego. Zwróci� uwag�
na poprawno�� działania wył�czników poprzez pokr�cenie 
kółkiem nap�du r�cznego w kierunku otwierania i ponowny 
powrót do poło�enia „zamkni�te”. 

♦ W razie braku wył�czenia skorygowa� ustawienie krzywki. 
♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego przestawi� element 

wykonawczy w poło�enie po�rednie. 
♦ Przesterowa� elektrycznie siłownik w pobli�e poło�enia 

„otwarte” elementu wykonawczego. 
♦ Przeł�czy� siłownik na sterowanie r�czne. 
♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego  ustawi� element 

wykonawczy w poło�eniu „otwarte”. 
♦ Przy poluzowanym wkr�cie dociskowym w polu zielonym 

przestawi� krzywk� zielon�, współpracuj�c� z górnymi 
wył�cznikami kra�cowymi W2B/W2A (6) Rys. B 
(umieszczonymi pod wskazówk� (10)), aby spowodowa�
przeł�czenie wył�czników kra�cowych i zablokowa� krzywk�
poprzez dokr�cenie wkr�tu dociskowego. Zwróci� uwag�
na poprawno�� działania wył�czników poprzez kr�cenie 
kółkiem nap�du r�cznego w kierunku zamykanie i ponowny 
powrót do poło�enia „otwarte”. 

♦ W razie braku wył�czenia skorygowa� ustawienie krzywki. 
♦ Kr�c�c kółkiem nap�du r�cznego przestawi� element 

wykonawczy w poło�enie po�rednie. 
♦ Przesterowa� elektrycznie siłownik w poło�enie około 50% 

otwarcia. 
♦ Wł�czy� siłownik w kierunku zamykania i poprzez naci�ni�cie 

d�wigni wył�cznika „zamkni�te”, np. wkr�takiem sprawdzi�
czy nast�puje wył�czenie siłownika. 

♦ T� sam� czynno�� powtórzy� dla kierunku otwierania 
naciskaj�c d�wigni� wył�cznika „otwarte”. 

♦ Je�eli nie nast�piło zatrzymanie siłownika wył�czy� zasilanie 
siłownika i sprawdzi� czy w aplikacji nie zastosowano 
sterowania „z dociskiem”, w którym sterowanie jest wył�czane 
przez wył�czniki momentowe. W tym przypadku przed prób�
sterowania  siłownika do poło�e� kra�cowych sprawdzi�
działanie wył�czników momentowych wg procedury opisanej 
w punkcie 5.3. 

♦ Je�eli podczas opisanej wy�ej próby wył�czniki drogowe 
wył�czaj� siłownik i jest to zgodne z aplikacj� mo�na sterowa�
elektrycznie w kierunku zamykania i otwierania do momentu 
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zatrzymania si� siłownika w poło�eniach „zamkni�te” 
i „otwarte”. 

5.5. Ustawienie wska�nika poło�enia 
W celu ustawienia wska�nika poło�enia nale�y: 
♦ Sprowadzi� element wykonawczy do poło�enia  „otwarte”  

(do samoczynnego wył�czenia). 
♦ Poluzowa� nakr�tk� (7) Rys. B blokuj�c� wska�niki (8) i (9) 

na b�bnie krzywek „drogi”. Obróci� wska�nik poło�enia 
„otwarte” (8) tak, aby znalazł si� nad nieruchoma wskazówk�
(10) Rys. B. Zablokowa� ustawienie wska�nika nakr�tk� (7). 

♦ Przesterowa� element wykonawczy do poło�enia „zamkni�te”. 
Zwracaj�c szczególn� uwag�, aby przy dalszych 
czynno�ciach nie przestawi� wska�nika „otwarcia” (8) Rys. B, 
ponownie poluzowa� nakr�tk� (7) i ustawi� wska�nik 
poło�enia „zamkni�te” (9) Rys. B nad wskazówk�
nieruchom� (10). 

♦ Zablokowa� wska�niki przez dokr�cenie nakr�tki i steruj�c 
ponownie do poło�e� „otwarte” i „zamkni�te” sprawdzi� ich 
poprawne ustawienie. W razie potrzeby skorygowa�. 

5.6. Inne ustawienia 
W przypadku gdy na elemencie wykonawczym jest montowany 
siłownik z modułem wahliwym  nale�y korzystaj�c z Zał�cznika 1 
wykona� ustawienie zderzaków modułu wahliwego i wska�nika 
poło�enia na module wahliwym. Zał�cznik 1 jest dostarczany 
do siłowników wahliwych. 

5.7. Ustawienie przetwornika poło�enia 
W szczególnych przypadkach siłownik XS lub X-MATIK mo�e 
by� wyposa�ony w przetwornik poło�enia PPT-02C. Sposób 
ustawiania przetwornika poło�enia jest opisany w Zał�czniku 2 
dostarczanym przy zamówieniu  siłownika z  przetwornikiem 
poło�enia. 

6.  Sterownik siłownika (wersja X-MATIK) 

6.1 Zastosowanie 

Sterownik MTC jest elektronicznym sterownikiem nap�dów 
sterowniczych X-MATIK.  Charakteryzuje si� bezstykowym 
zał�czaniem i wył�czaniem silnika. Automatycznie wykrywa 
i koryguje kolejno�� faz zasilaj�cych. Sterownik MTC umo�liwia 
bezpo�redni� współprac� siłownika z nowoczesnymi systemami 
automatyki, regulatorami i sterownikami PLC. Umo�liwia lokalne 
i zdalne sterowanie nap�dem oraz sterowanie awaryjne. 
Sterowanie w trybie zdalnym odbywa si� za pomoc� sygnału 
trójstawnego lub poprzez magistral� MODBUS. 
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Dost�pne s� styki drogowe, momentowe, sygnał gotowo�ci 
oraz potwierdzenia trybu pracy „LOKALNE” i „ZDALNE”. 
W wykonaniu z zabudowanym dwuprzewodowym przetwornikiem 
poło�enia, siłownik udost�pnia pr�d zwrotny w zakresie 4-20mA. 

6.2 Działanie siłownika

Niniejszy opis dotyczy ogólnego algorytmu sterowania siłownika 
X-MATIK w konfiguracji standardowej. Sterowanie mo�e by�
realizowane w trybie zdalnym lub miejscowym. Miejsce sterowania 
zale�y od pozycji przeł�cznika trzypozycyjnego i sygnału ZDALNE 
z systemu. Dokładny opis  ustawie� znajduje si� w rozdziale 6.3 
“Konfigurowanie logiki sterowania”. Ograniczenie ruchu siłownika 
zale�nie od specyfikacji armatury nast�puje w momencie 
otrzymania sygnału z wył�cznika drogowego lub momentowego.  

Sterownik ma wyprowadzone oddzielne napi�cie 24VDC, które 
mo�e posłu�y� do zasilania obwodów sterowania zdalnego. 
Nie nale�y u�ywa� go do zasilania innych obwodów. Przeka�nik 
GOTOWO	
, a wła�ciwie jego styk NO jest dokładnym 
odwzorowaniem logiki lampki GE na stacyjce sterowania 
miejscowego. Styk jest zwierany gdy lampka �wieci. Oprócz tego 
wyprowadzony jest styk NC przeka�nika GOTOWO	
. 

6.2.1 Sterowanie lokalne (opis stacyjki sterowania lokalnego) 

Na Rys. C przedstawiono widok stacyjki sterowania lokalnego 
siłownika X-MATIK. W zale�no�ci od wykonania stacyjka ta jest 
zabudowana w siłowniku (M – X-MATIK ze sterownikiem 
w siłowniku) lub jest montowana jako oddzielny element w pewnej 
odległo�ci od siłownika (MO – X-MATIK ze sterownikiem 
odsuni�tym). 

Rys. C. Widok stacyjki sterowania lokalnego 
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Sterowanie. Do wyboru miejsca sterowania słu�y trzypozycyjny 
przeł�cznik trybu pracy. Przeł�cznik ten mo�na zablokowa�
w ka�dym poło�eniu za pomoc� np. kłódki. 

W pozycji LOKALNE mo�na sterowa� siłownikiem ze stacyjki 
sterowania lokalnego za pomoc� przycisków OTW, STOP, ZAM.  
W pozycji ZDALNE, kontrol� nad siłownikiem ma system 
nadrz�dny – zazwyczaj sterownik PLC, nastawnia itp..  

Zdalnie mo�na równie� przeł�czy� siłownik w sterowanie lokalne. 
Sposób wyboru miejsca sterowania jest nast�puj�cy: Je�li tryb 
sterowania lokalnego jest wymuszony przeł�cznikiem trybu pracy 
"lub" sygnałem z systemu wówczas siłownik jest w sterowaniu 
lokalnym. Siłownik jest natomiast w sterowaniu zdalnym wtedy 
i tylko wtedy, gdy przeł�cznik trybu pracy jest w poło�eniu 
ZDALNE "i" sygnał zdalnego wyboru miejsca sterowania ZDALNE 
jest aktywny (24V na pin 30 w wielowtyku) 

W pozycji „0” sterowanie lokalne, sterowanie zdalne 
oraz standardowe sterowania awaryjne (SW4 - ON) nie powoduje 
ruchu siłownika.  
Je�li jednak u�ytkownik uzna, �e istnieje potrzeba sterowania 
awaryjnego siłownikiem nawet przy ustawieniu przeł�cznika trybu 
pracy w pozycji „0” to mo�e tak� funkcj� wł�czy� poprzez 
ustawienie SW4 w pozycji  OFF. 

           Ostrze�enie   Nale�y mie� �wiadomo��, �e o takiej konfiguracji powinna by�
poinformowana obsługa i serwis, armatury i siłownika 
przed przyst�pieniem do jakichkolwiek prac przy nap�dzie.

Sterowanie siłownikiem jest mo�liwe gdy sygnalizowana jest 
gotowo�� elektryczna – GE. 

Sygnalizacja. Zapalona lampka niebieska �wiadczy o gotowo�ci 
elektrycznej siłownika  do pracy.  
♦ Ruch siłownika w kierunku otwieranie sygnalizowany jest 

miganiem lampki zielonej. Po osi�gni�ciu poło�enia „otwarte” 
lampka zielona �wieci �wiatłem ci�głym. 

♦ Ruch siłownika w kierunku zamykanie sygnalizowany jest 
miganiem lampki pomara�czowej. Po osi�gni�ciu poło�enia 
„zamkni�te” lampka pomara�czowa �wieci �wiatłem ci�głym. 

♦ Gotowo�� elektryczna GE jest tracona w nast�puj�cych 
przypadkach: 
• brak co najmniej jednej z faz zasilaj�cych, 
• zadziałanie wył�cznika termicznego (bimetalu) w silniku, 
• przekroczenie momentu gdy nie zostało osi�gni�te 

poło�enie kra�cowe (konfigurowalne przeł�cznikiem SW6 
i SW7), 

• gotowo�� ga�nie równie� przy ustawieniu przeł�cznika 
wyboru w pozycj� „0”. 



Instrukcja Obsługi                                                                                                   
                                                                                                                
                                   Siłowniki sterownicze XS  i  X-MATIK               

                                                                                                                                      21                                                  

6.2.2 Sterowanie zdalne 
Sterowanie trójstawne. Standardowym trybem sterowania 
zdalnego w przypadku siłownika X-MATIK jest sterowanie 
sygnałem trójstawnym. 
Sterowanie poprzez magistral� MODBUS jest sterowaniem 
opcjonalnym. 

6.2.3 Sterowanie awaryjne (Ruch awaryjny) 
W siłowniku przewidziano mo�liwo�� awaryjnego ruchu siłownika 
do poło�e� kra�cowych. Mo�liwy jest ruch w kierunku otwieranie, 
zamykanie lub zatrzymywanie siłownika w zale�no�ci 
od konfiguracji.  Ruch awaryjny odbywa si� zarówno w trybie 
pracy lokalnej jak i zdalnej, nie jest natomiast standardowo 
aktywny przy ustawieniu przeł�cznika trybu pracy w poło�enie „0”. 

6.3 Konfigurowanie logiki sterowania 
Konfiguracja odbywa si� za pomoc� mikroprzeł�czników 
znajduj�cych si� na module elektroniki wewn�trz siłownika. 
Dost�p do nich uzyskuje si� przez wyj�cie osłony stacyjki 
po odkr�ceniu 4 �rub imbusowych kluczem 5. Widok modułu 
wraz z rozmieszczeniem przeł�czników pokazuje Rys. D. 

          Ostrze�enie   Przed wysuni�ciem osłony stacyjki nale�y bezwzgl�dnie odł�czy�  
zasilanie siłownika. 

Podtrzymanie sterowania (SW5, SW8). Opcja dotyczy dla SW5 
sterowania zdalnego z systemu (trójstawnego) a dla SW8 
sterowania lokalnego.  
♦ Domy�lnie (ustawienie fabryczne) czyli przy ustawieniu SW5 

w poło�eniu OFF ruch siłownika nast�puje ju� po chwilowym 
(min. 0,2s) trwaniu sygnału zdalnego z systemu, zatrzymanie 
po podaniu sygnału zdalnego STOP. Dla SW8 w poło�eniu 
OFF ruch siłownika nast�puje ju� po chwilowym naci�ni�ciu 
przycisku OTW lub ZAM. Przerwanie ruchu nast�pi 
po osi�gni�ciu warunków ograniczenia ruchu lub 
po naci�ni�ciu przycisku STOP, ewentualnie po przeł�czeniu 
przeł�cznika wyboru w pozycj� inn� ni� sterowanie 
LOKALNE. 

♦ Przy ustawieniu SW5 w poło�eniu ON sterowanie zdalne 
z systemu trwa tak długo jak długo trwa sygnał zdalny 
z systemu a dla SW8 w poło�eniu ON wygl�da tak, �e aby 
sterowa� silnikiem nale�y trzyma� naci�ni�ty przycisk OTW 
lub ZAM na stacyjce sterowania lokalnego. 

Ograniczenie ruchu (SW1, SW6, SW7). Sposób wył�czania – 
wył�cznikiem drogowym lub momentowym musi by� okre�lony 
przez producenta armatury. Wyboru sposobu ograniczenia ruchu 
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siłownika dokonuje si� mikroprzeł�cznikami. Przeł�cznik SW7 
dotyczy kierunku otwieranie a SW6 kierunku zamykanie. 
Poło�enie mikroprzeł�cznika w pozycji OFF oznacza ograniczenie 
ruchu na poło�enie a w pozycji ON oznacza ograniczenie ruchu 
na moment. 
Przy ograniczeniu ruchu na poło�enie zadziałanie wył�cznika 
momentowego powoduje zatrzymanie silnika i zgłoszenie Braku 
Gotowo�ci Elektrycznej. 
Przy ograniczeniu ruchu na moment zadziałanie wył�cznika 
momentowego oczekiwane jest nie wcze�niej ni� zadziałanie 
wył�cznika drogowego. Taka sekwencja jest poprawna. 
Wcze�niejsze zadziałanie wył�cznika momentowego spowoduje 
zgłoszenie Braku Gotowo�ci Elektrycznej. Je�li u�ytkownik 
nie �yczy sobie takiego sposobu działania w powy�szej sytuacji 
to powinien przestawi� mikroprzeł�cznik SW1 w poło�enie OFF. 

Ruch awaryjny (SW2, SW3, SW4). Sygnał podany na wej�cie 
RUCH AWARYJNY powoduje ruch siłownika w kierunku 
otwieranie gdy mikroprzeł�cznik SW3 jest w pozycji ON 
a mikroprzeł�cznik SW2 w pozycji OFF lub ruch w kierunku 
na zamykanie przy odwrotnym ustawieniu w/w przeł�czników. 
Ustawienie obydwu przeł�czników w pozycj� OFF powoduje 
zatrzymywanie siłownika w chwili podania sygnału RUCH 
AWARYJNY.  Tak samo b�dzie skutkowało ustawienie obydwu 
przeł�czników w poło�enie ON. 
Ustawienie SW4 w poło�enie OFF spowoduje, �e sterowanie 
awaryjne b�dzie si� odbywało nawet przy ustawieniu przeł�cznika 
trybu pracy w poło�eniu wył�czenia „0”.  
Poni�sza tabela przedstawia wszystkie mo�liwe ustawienia 
przeł�czników. Wytłuszczonym drukiem zaznaczono fabryczne 
ustawienia. 
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SW5 - STER. ZDAL. BEZ PODTRZYMANIA

SW1 - MOMENT NIE GASI GE
SW2 - RUCH AWARYJNY - Z
SW3 - RUCH AWARYJNY - O
SW4 - RUCH AWARYJNY L/Z

SW6 - MOMENT-Z
SW7 - MOMENT-O
SW8 - STER. LOK. BEZ PODTRZYMANIA

1

1

1

ZL5

SW1

ZL6

ZL4

Rys. D.  Rozmieszczenie zł�czy i mikroprzeł�czników na płytce elektroniki 

 Pozycja Opis działania Uwagi 

SW1

ON 
Zadziałanie wył. momentowego 
wcze�niej ni� wył. drogowego nie 
gasi Gotowo�ci Elektrycznej. 

MOMENT NIE GASI 
GE 

OFF 
Zadziałanie wył. momentowego 
wcze�niej ni� wył. drogowego gasi 
Gotowo�� Elektryczn�

SW2

ON 

Je�li jednocze�nie SW3-OFF to 
podanie sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje ruch siłownika na 
zamykanie. Je�li SW3-ON to podanie 
sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje zatrzymanie siłownika. 

RUCH AWARYJNY –Z 
(ZAMKNIJ) 

OFF 
Je�li SW2 i SW3 w pozycji OFF to 
podanie sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje zatrzymanie siłownika. 
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SW3

ON 

Je�li jednocze�nie SW2-OFF to 
podanie sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje ruch siłownika na 
otwieranie. Je�li SW2-ON to podanie 
sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje zatrzymanie siłownika. 

RUCH AWARYJNY -O 
(OTWÓRZ) 

OFF
Je�li SW2 i SW3 w pozycji OFF to 
podanie sygnału RUCH AWARYJNY 
powoduje zatrzymanie siłownika. 

SW4

ON 

Sterowanie sygnałem RUCH 
AWARYJNY odnosi skutek tylko przy 
ustawieniu przeł�cznika trybu pracy 
w pozycjach LOKALNE lub ZDALNE 

RUCH AWARYJNY 
–  L/Z       

OFF 

Sterowanie sygnałem RUCH 
AWARYJNY odnosi skutek nawet 
przy ustawieniu przeł�cznika trybu 
pracy w pozycj� „0” 

SW5

ON 

Siłownik nap�dzany jest tak długo jak 
długo dostaje sygnał steruj�cy z 
systemu. Po zaniku sygnału 
steruj�cego siłownik zatrzymuje si�. 
Dotyczy sterowania zdalnego. 

STEROWANIE Z 
SYSTEMU BEZ 

PODTRZYMANIA 

OFF 

Wystarczy krótkotrwały (min. 0,2s)  
sygnał steruj�cy z systemu aby 
spowodowa� ruch siłownika w 
wybranym kierunku. W celu 
zatrzymania siłownika nale�y poda�
sygnał STOP. Dotyczy sterowania 
zdalnego. 

SW6
ON 

Ograniczenie ruchu w kierunku 
zamykanie na moment .Zaleca si�
przeł�czy� SW1 w poz. ON. 

MOMENT – Z 
(ZAMKNIJ) 

OFF Ograniczenie ruchu w kierunku 
zamykanie na poło�enie 

SW7
ON 

Ograniczenie ruchu w kierunku 
otwieranie na moment. Zaleca si�
przeł�czy� SW1 w poz. ON. 

MOMENT – O 
(OTWÓRZ) 

OFF Ograniczenie ruchu w kierunku 
otwieranie na poło�enie 

SW8

ON 

Siłownik nap�dzany jest tak długo jak 
długo dostaje sygnał steruj�cy ze 
stacyjki. Po zaniku sygnału 
steruj�cego siłownik zatrzymuje si�. 
Dotyczy sterowania lokalnego. 

STEROWANIE ZE 
STACYJKI BEZ 

PODTRZYMANIA 

OFF 

Wystarczy krótkotrwały (min. 0,2s)  
sygnał steruj�cy ze stacyjki aby 
spowodowa� ruch siłownika w 
wybranym kierunku. W celu 
zatrzymania siłownika nale�y poda�
sygnał STOP. Dotyczy sterowania 
lokalnego. 

(Mikroprzeł�cznik SW8 
aktywny od nr fabr. 
sterownika 600) 

6.3.1 Konfigurowanie sterowania poprzez MODBUS (opcja) 
W przypadku gdy sterownik jest wykonany z opcj� ze sterowaniem 
poprzez magistral� MODBUS, konfigurowanie płytki MODBUS 
sterownika nale�y wykona� zgodnie z opisem zawartym 
w Zał�czniku 5. 
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Sterowanie siłownikiem poprzez magistral� MODBUS wyklucza 
mo�liwo�� sterowania zdalnego sygnałem trójstawnym 24VDC. 

6.4 Podł�czenie i aplikacja
Schemat aplikacyjny siłownika X-MATIK (XSM) został 
zamieszczony na Rysunku 3 str. 1 i 2. Schemat aplikacyjny 
siłownika X-MATIK ze sterownikiem odsuni�tym (XSMO) został 
zamieszczony na Rysunku 3 str. 3 i 4. 
Opis funkcji sygnałów dla obydwu wykona� siłownika X-MATIK 
znajduje si� na Rysunku 3 strona 5. 
Rozmieszczenie pinów w wielowtyku pokazano na Rysunku 4. 
Nale�y pami�ta�, �e przewód ochronny ł�czy si� do zacisku  
ochronnego wtyku zł�cza przemysłowego. 

7. Zabezpieczenia zewn�trzne siłownika 
Siłownik wymaga zastosowania zewn�trznego zabezpieczenia 
silnikowego. Nastawa zabezpieczenia termicznego powinna by�  
zgodna z warto�ciami okre�lonymi w tabeli na Rys. E.  

Rys. E. 

W przypadku siłowników X-MATIK (XSM) bezwzgl�dnie 
wymagane jest zbiorcze zabezpieczenie przeciwprzepi�ciowe 
klasy D oraz C lub BC zgodnie z aktualnymi normami 
dotycz�cymi ochrony przeciwprzepi�ciowej. 
W przypadku wykorzystania wył�czników drogi i momentu 
znajduj�cych si� wewn�trz siłownika do współpracy 
z klasycznymi układami przeka�nikowymi, nale�y zwróci� uwag�
na zabezpieczenie zwarciowe tych obwodów (zalecany wył�cznik 
instalacyjny do 2A). Cewki przeka�ników musz� by� wyposa�one 
w układy gasikowe.   

Pr�dko�� XS(M)a0 XS(M)a1 XS(M)b0 XS(M)b1 XS(M)c0 XS(M)c1 XS(M)d1

[obr/min] 
In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

In 

[A] 

IT 

[A] 

16 0,9 1,1 1,7 1,9 1,7 1,9 2,4 2,7 2,4 2,7 3,4 3,8 4 4,4 

20 0,9 1,1 1,4 1,6 1,35 1,5 2,3 2,6 2,3 2,6 3,2 3,6 5,6 6,2 

32 0,95 1,1 1,6 1,9 2 2,2 2,9 3,2 4,3 4,8 5,2 5,8 6,5 7,2 

41 1,4 1,6 2,3 2,6 2,3 2,6 3,2 3,6 3,2 3,6 5,6 6,2 6,7 7,4 

63 1,6 1,9 2,9 3,2 4,3 4,8 5,2 5,8 5,2 5,8 9,2 10,2 11,3 12,5

126  --   --  2,5 2,8  --   --  5,2 5,8  --   --  10,7 11,8  --   --  
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8. Eksploatacja 
Jest konieczne aby pracownicy odpowiedzialni za eksploatacj�
siłowników zapoznali si� szczegółowo z Instrukcj� Obsługi 
i stosowali si� do wszystkich ostrze�e� i uwag zawartych w jej 
tre�ci. 
Szczególn� uwag� nale�y zwraca� na zmiany warunków 
otoczenia w jakich s� eksploatowane siłowniki oraz na okresowe 
kontrole opisane w punkcie Konserwacja w Instrukcji Obsługi, jak 
równie� w wewn�trznych przepisach obowi�zuj�cych na danym 
obiekcie. 
Przy przeł�czaniu siłownika na nap�d r�czny przy wyczuwalnym 
oporze podczas odci�gania d�wigni, nale�y pami�ta� o lekkim 
poruszaniu kółka w lewo lub prawo aby ułatwi� zaz�bienie 
sprz�gła nap�du r�cznego. 
Przy otwieraniu lub zamykaniu armatury kółkiem nap�du 
r�cznego, nie przykłada� nadmiernej siły przy kr�ceniu kółkiem, 
poniewa� mo�e to spowodowa� kilkukrotne przekroczenie 
momentu lub siły znamionowej co mo�e skutkowa� zarówno 
uszkodzeniem podzespołów siłownika jak i armatury. 
Dla siłowników „a” przyło�ona siła do kółka r�cznego nie powinna 
przekroczy� 35N (3,5kG), dla „b” 70N (7kG), dla „c” 90N (9kG) 
a dla siłownika „d” 160N (16kG). 

9. Konserwacja 
Prace konserwacyjne mog� by� wykonywane wył�cznie przez

Ostrze�enie   do�wiadczonych i przeszkolonych pracowników posiadaj�cych
 dopuszczenie do prac przy urz�dzeniach elektrycznych 
w przestrzeniach zagro�onych wybuchem, zgodnie 
z obowi�zuj�cymi przepisami bhp.
Przy pracach konserwacyjnych w przestrzeniach zagro�onych 
wybuchem nale�y stosowa� si� do zalece� i wymaga� normy 
PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe -- Cz��� 17: Kontrola 
i konserwacja instalacji elektrycznych.
W przypadku konieczno�ci wykonania prac w siłownikach 
z otwart� obudow� i z wł�czonym zasilaniem, nale�y mie�
pewno��, �e na czas trwania prac nie ma zagro�enia wybuchem.

Zgodnie z norm� PN-EN 60079-17 Atmosfery wybuchowe -- 
Cz��� 17: Kontrola i konserwacja instalacji elektrycznych jest 
wymagane okresowe, regularne wykonywanie kontroli i 
konserwacji  
Zaleca si� raz w miesi�cu dokona� kontroli wzrokowej siłownika, 
która powinna obejmowa�: 

•  Sprawdzenie, czy nie ma zewn�trznych uszkodze�, 
odprysków powłoki lakierniczej, wycieków, 

• Ogl�dziny poł�cze� �rubowych zł�czy ognioszczelnych, 
• Sprawdzenie szczelno�ci i mocowania wpustów 

kablowych i za�lepek, 
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• Ogl�dziny kabli przył�czeniowych i mocowania przewodu 
ochronnego. 

• Sprawdzenie czy na siłowniku nie zgromadziła si�
warstwa pyłu w�glowego. Nie dopuszcza si� warstwy 
powy�ej 5mm. 

Okresowo, zgodnie z zaleceniami wewn�trznymi, nale�y 
dokonywa� kontroli szczegółowej, która oprócz kontroli 
wzrokowej powinna obejmowa�: 

• Zdj�cie osłony zł�cza przemysłowego i obejrzenie 
poł�cze� przewodów na zaciskach, czy nie ma 
przebarwie� oznaczaj�cych zbyt wysoki poziom 
temperatury, 

• sprawdzenie momentów dokr�cania poł�cze� �rubowych 
szczególnie w miejscach gdzie wyst�puj� drgania, 

W przypadku zauwa�enia usterek nale�y je bezzwłocznie 
naprawi�. Stosowa� wył�cznie oryginalne cz��ci zamienne. 
W przypadku w�tpliwo�ci skontaktowa� si� z dostawc�. 

10. Transport i przechowywanie 
Zaleca si� transport siłowników osłoni�tych foli� na paletach 
zabezpieczaj�c je przed przesuwaniem. 
Siłowniki nale�y przechowywa� w pomieszczeniach 
magazynowych. Siłowników nie nale�y przechowywa�
w atmosferze silnie koroduj�cej. 

11. Kodowanie siłownika 
Sposób zamawiania siłowników sterowniczych XS opisano  
poni�ej  
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 SIŁOWNIK STEROWNICZY XS - - - Ex
OBROTOWY

��Un = 3x0,4 kV, praca S2 15 min. WYPOSA
ENIE  STANDARDOWE:

Wykonanie - stopie� ochrony IP67
STANDARD - - podwójne wył�czniki drogi
X-MATIK ze sterownikiem w siłowniku M - podwójne wył�czniki momentu
X-MATIK ze sterownikiem odsuni�tym MO - optyczny wska�nik poło�enia

 Wymiary / Wielko�	 przył�cza  Moment znam. - automatyczne zasprz�glanie
h=340, B=360, L=595, h1=230 / F07 30Nm a0   nap�du
h=340, B=360, L=595, h1=230 / F07 60Nm a1
h=340, B=390, L=630, h1=230 / F10 60Nm b0
h=340, B=390, L=630, h1=230 / F10 120Nm b1 WYPOSA
ENIE STANDARDOWE
h=380, B=460, L=810, h1=300 / F14 120Nm c0

h=380, B=460, L=810, h1=300 / F14 240Nm c1

h=380, B=460, L=810, h1=300 / F14 480Nm d - sterowanie sygn. zdalnym 24V DC

Pr�dko�	 - praca z podtrzymaniem sygnału
In [A] IT [A] In [A] IT [A] In [A] IT [A] In [A] IT [A] In [A]IT [A] ����[obr/min]   lub bez

0,9 1,1 1,7 1,9 2,4 2,7 3,4 3,8 4,0 4,4 16 5 - tryb pracy zdalnej, lokalnej
0,9 1,1 1,4 1,6 2,3 2,6 3,2 3,6 5,6 6,2 20 6 - przeł�czanie trybu pracy na 
1,0 1,1 1,6 1,9 2,9 3,2 5,2 5,8 6,5 7,2 32 7   stacyjce siłownika lub zdalnie
1,4 1,6 2,3 2,6 3,2 3,6 5,6 6,2 6,7 7,4 41 8 - mo�liwo�� blokowania
1,6 1,9 2,9 3,2 5,2 5,8 9,2 10,2 11,3 12,5 63 9   przeł�czania Z / L
 --  -- 2,5 2,8 5,2 5,8 10,7 11,8  --  -- 126 11 - separacja galwaniczna sygnałów

Droga [obroty] - sygnalizacja ruchu i poło�e�
4 1   kra�cowych

5,6 2 - sygnalizacja gotowo�ci
8 3   elektrycznej

11 4 - ł�cznik bezstykowy
16 5 - elektryczne odzyskowe 
22 6   hamowanie silnika

Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 30 7 - zabezpieczenie termiczne silnika
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 45 8 - zabezpieczenie zanikowo-fazowe
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 56 9 - automatyczna korekta faz
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 80 10
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 110 11
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 160 12
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 220 13
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 310 14
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 500 15
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 800 16
Uwaga przy przył�czu A wymagana rura ochronna 1250 17

Sygnał zwrotny        WYPOSA
ENIE X-MATIK Z
Bez sygnału zwrotnego 0   ODSUNI�TYM STEROWANIEM:
Impulsator - sygnał beznap. (styk) pulsuj�cy podczas ruchu 1 - posiada wszystkie funkcje X-MATIK
Sygnał 4 – 20 mA 2 - sterownik wraz ze stacyjk�

Przekroje przewodów [mm2]   posiada obudow� do monta�u
Zasilaj�cy 1,5mm2, sterowniczy 0,5mm2 0   �ciennego
Zasilaj�cy 2,5mm2, sterowniczy 1,5mm2 1 - odległo�� od siłownika do 30 m
Inne (poda� w zamówieniu jakie) 2

Dodatkowe wyposa�enie elektryczne In – pr�d znamionowy silnika
bez grzałki 0 IT – pr�d zabezpieczenia
z grzałk� i termostatem 1

Typ przył�cza

tuleja przył�czeniowa B1 (wg normy ISO 5210) 0

tuleja przył�czeniowa B3 (wg normyISO 5210) 1 UWAGA:
tuleja przył�czeniowa adaptowana do armatury 2 Dla siłownika X-MATIK dodatkowa
przył�cze typu A z gwintem TR (poda� gwint) 3 litera na ko�cu kodu oznacza:

Dodatkowe wyposa�enie mechaniczne M −  X-MATIK z modułem
bez rury ochronnej 0 komunikacyjnym MODBUS
z rur� ochronn� 250 mm 1 P −  X-MATIK z modułem
z rur� ochronn� 500 mm 2 komunikacyjnym PROFIBUS
z rur� ochronn� 750 mm 3
inna długo�� (poda� w zamówieniu jaka) 4

Mechaniczny wska�nik poło�enia
bez wska�nika 0
ze wska�nikiem 1

 sierpie� 2011

d

X- MATIK:57 kg

60 kg

65 kg

a0 a1 b1

Masa

22 kg

22 kg
27 kg

27 kg

c1
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KODOWANIE MODUŁU WAHLIWEGO SIŁOWNIKA X

W - - -     Ex

Moment znamionowy
Regulacyjny 250Nm
Sterowniczy 500Nm
Regulacyjny 500Nm
Sterowniczy 1000Nm

Rodzaj wykonania
Lewe (mocowanie siłownika obrotowego) L 0
Prawe (mocowanie siłownika obrotowego) R 1
Lewe (mocowanie siłownika obrotowego) R 2
Prawe (mocowanie siłownika obrotowego) L 3

 Sposób monta�u
Bez podstawy 0
Z podstaw� 1

Typ przył�cza do urz�dzenia nastawczego
tuleja przył�czeniowa B1 (wg normy ISO 5210) 0
tuleja przył�czeniowa B3 (wg normyISO 5210) 1
tuleja przył�czeniowa adaptowana do armatury 2
wałek do przył�czenia korby 3

Wyposa�enie dodatkowe
Bez wyposa�enia 0
Korba stała 1
Korba regulowana 2
Korba stała + ci�gno 3
Korba regulowana + ci�gno 4

Mocowanie ci�gna do urz�dzenia wykonawczego
Bez 0
Nakładka ze sto�kiem Morse'a 1
Tulejka ze sto�kiem Morse'a 2

                     Rodzaj modułu
sterowniczy 0
regulacyjny 1

UWAGI:  maj 2010
1. Ilo�� obrotów na 90 stopni wynosi 4,25.

2. Od strony nap�du moduł Wa posiada przył�cze F07, Wb - F10.

3. Od strony urz�dzenia nastawczego moduł Wa posiada przył�cze F10, Wb - F14.

4. Moduł wahliwy jest dostarczany z tulej� przył�czniow� do siłownika obrotowego.

5. Wykonanie prawe i lewe opisuje rysunek.

Wykonanie lewe-L Wykonanie prawe-R
Obracanie kółkiem nap�du r�cznego Obracanie kółkiem nap�du r�cznego
w prawo, powoduje obrót wału wej�ciowego w prawo, powoduje obrót wału wej�ciowego
modułu wahliwego w prawo i obrót korby w lewo. modułu wahliwego w prawo i obrót korby w prawo.

Wykonanie lewe-R Wykonanie prawe-L
Obracanie kółkiem nap�du r�cznego Obracanie kółkiem nap�du r�cznego
w prawo, powoduje obrót wału wej�ciowego w prawo, powoduje obrót wału wej�ciowego
modułu wahliwego w prawo i obrót korby w prawo. modułu wahliwego w prawo i obrót korby w lewo.

a

b
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  Przykład zamawiania: 

1.Siłownik sterowniczy obrotowy: 

XSa1-64-000-100 Ex     co oznacza:

Siłownik sterowniczy obrotowy w wersji standard, moment 
znamionowy 60 Nm, pr�dko�� 20 obr/min, droga 11 obrotów, 
z tulej� przył�czeniow� B3, bez mechanicznego wska�nika 
poło�enia (pokrywa bloku steruj�cego bez wziernika), urz�dzenie 
grupy II, kategorii 3 pyły. 

2.Siłownik sterowniczy obrotowy (X-MATIK): 

XSMb1-64-000-101 Ex     co oznacza:

Siłownik sterowniczy obrotowy X-MATIK (posiada wbudowany 
elektroniczny sterownik i stacyjk� sterowania lokalnego), moment 

KODOWANIE MODUŁU LINIOWEGO SIŁOWNIKA X

L - - -   Ex

Siła znamionowa
Regulacyjny 10 kN
Sterowniczy 20 kN
Regulacyjny 20 kN
Sterowniczy 40 kN

Skok
do 50mm 1
do 100 mm 2
do 125 mm 3
do 150 mm 4
do 200 mm 5

Rodzaj wykonania
Lewe (obrót w lewo - cofanie tulei) 0
Prawe (obrót w prawo - cofanie tulei) 1

Kołnierz przył�czeniowy
Kołnierz F07 dla modułu La 1
Kołnierz F10 dla modułu La, Lb 2

Gwint trzpienia
Gwint trzpienia w module La M12x1,25 1
Gwint trzpienia w module La M16x1,5 2
Gwint trzpienia w module Lb M20x1,5 3

Wyposa�enie dodatkowe
Bez przył�cza 0
Ł�cznik (poda� dane zaworu) 1
Przył�cze (jarzmo +ł�cznik poda� dane zaworu) 2

UWAGI:

1. Moduł liniowy jest dostarczany z tulej� przył�czeniow� do siłownika obrotowego.

2. Wysuw tulei na 1 obrót w module La i Lb wynosi 5 mm.

a

b
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znamionowy 120 Nm, pr�dko�� 20 obr/min, droga 11 obrotów, 
z tulej� przył�czeniow� B3, z mechanicznym wska�nikiem 
poło�enia (pokrywa bloku steruj�cego ma wziernik), urz�dzenie 
grupy II, kategorii 3 pyły. 

3. Siłownik sterowniczy wahliwy: 

XSMb1-52-000-000/Wb-10-100 Ex     co oznacza: 

Siłownik sterowniczy obrotowy X-MATIK (posiada wbudowany 
elektroniczny sterownik i stacyjk� sterowania lokalnego), bez 
mechanicznego wska�nika poło�enia (pokrywa bloku steruj�cego 
bez wziernika), z modułem wahliwym, wykonanie prawe, moment 
znamionowy 1000 Nm, pr�dko�� 1 obr/min (15s/90 stopni), droga 
90 stopni, z tulej� przył�czeniow� B3, urz�dzenie grupy II, 
kategorii 3 pyły. 

4. Siłownik sterowniczy liniowy: 

XSMb1-53-000-000/Lb-1-023-0 Ex     co oznacza: 

Siłownik sterowniczy obrotowy X-MATIK (posiada wbudowany 
elektroniczny sterownik i stacyjk� sterowania lokalnego), bez 
mechanicznego wska�nika poło�enia (pokrywa bloku steruj�cego 
bez wziernika), z modułem liniowym, siła znamionowa 40 kN, 
pr�dko��  80 mm/min (16obr/min x skok �ruby mod. liniowego 
/5mm/),  max. droga 40 mm (8obr x skok �ruby mod. liniowego 
/5mm/), kołnierz przył�czeniowy mod. liniowego F10, gwint 
trzpienia w module M20x1,5), urz�dzenie grupy II, kategorii 3 
pyły. Gdyby zawór miał skok 50 mm zamiast 40mm, nale�y 
zamówi� siłownik sterowniczy XSMb-54-000-00. 

12. Serwis - naprawy 
Producent ZAKŁAD PRODUKCJI URZ�DZE� AUTOMATYKI 
Sp. z o.o. z siedzib� we Wrocławiu zastrzega sobie naprawy 
siłowników typoszeregu X wykonane do pracy w przestrzeniach 
zagro�onych wybuchem dla urz�dze� grupy II i kategorii 3. 

13. Cz��ci zamienne 
Cz��ci zamienne zostały przedstawione na Rysunkach 8, 9 i 10. 
Rysunek 8 pokazuje cz��ci zamienne przekładni głównej 
siłownika obrotowego, natomiast Rysunek 9 przedstawia cz��ci 
zamienne bloku sterowania XS a Rysunek 10 cz��ci zamienne 
bloku sterowania X-MATIK.  
Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda� typ siłownika 
np. XSa0, XSMb1. Dla niektórych podzespołów oznaczonych 
uwag� (2), przy zamawianiu nale�y poda� kod siłownika np. 
XSMa-32, XSc-44.  
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14. Utylizacja  
Utylizacja materiałów z opakowania 
Materiały z opakowania nadaj� si� do całkowitej utylizacji. Nale�y 
pozbywa� si� ich zgodnie z lokalnymi przepisami wykonawczymi 
dotycz�cymi usuwania odpadów. 

Utylizacja produktu 
Urz�dzenia nie wolno wyrzuca� wraz ze zwykłymi odpadami! 
W przypadku, gdy nie jest uzasadniona ekonomicznie naprawa 
zu�ytych lub zniszczonych siłowników nale�y je złomowa�. 
Dokona� tego nale�y w sposób nast�puj�cy: 

− dosta� si� do komór gdzie znajduje si� smar półpłynny, 
usun�� go i przekaza� firmie dopuszczonej do utylizowania 
przepracowanych olejów i smarów, 

− zdemontowa� urz�dzenia elektryczne i elektroniczne oraz 
zgodnie z lokalnymi przepisami wykonawczymi, 
posegregowa� je i dostarczy� do odpowiedniego zakładu 
utylizacji, 

− oddzieli� od siebie cz��ci metalowe (stopy aluminiowe, 
stale, metale kolorowe), z tworzyw sztucznych oraz 
gumowe i rozdysponowa� do zakładów zajmuj�cych si�
przetwarzaniem i zagospodarowywaniem odpadów 
przemysłowych i zu�ytych urz�dze�. 

15. Kontakt 
Producent: 

ZAKŁAD PRODUKCJI URZ�DZE� AUTOMATYKI Sp. z o.o. 
Ul. T�czowa 57, 50-950 Wrocław, 
Fax (071) 342 89 20,    e-mail: zpua@zpua.pop.pl

http:// www.zpua.pop.pl
Dział Marketingu i Sprzeda�y tel. 71 342 34 00  

 lub 71 342 33 58 
     Informacje techniczne   tel. 71 342 88 30 w.36
    
     Dystrybutorzy: 
      
     EMET-IMPEX Sp. z o.o. 
     Ul. Zyblikiewicza 9, 
     37-700 Przemy�l 
     tel. 16 676 92 30 
      

Zakład Automatyki Przemysłowej INTEC Sp. z o.o. 
     Ul. Bacciarellego 54, 
     51-649 Wrocław 
     tel. 71 348 18 18 
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ZAKŁAD PRODUKCJI URZ�DZE�
AUTOMATYKI Sp. z o.o. 

WROCŁAW

Nazwa
Rys. 8

DTR XS I X-MATIK

2 /2

Lp Nazwa typ cz��ci poz. na rys.

1 Korpus siłownika obrotowego kpl. A      10.1

2 O� III nap�du przekładni bloku steruj�cego A      10.2

3 Zamek osi obrotu III C      10.3

4 Koło z�bate C      10.4

5 O� nap�du wył. momentu kpl A      10.5

6 Podkładka C      10.6

7 Koło z�bate momentu C      10.7

8 �ruba mocuj�ca koło z�bate momentu C      10.8

9 Osłona kabli                                                   (2) C      10.9

10 Łapa dociskowa kpl. A      10.10

11 Korek otworu smarnego C      10.11

12 Pokrywka C      10.12

13 Rura ochronna                                                (2) C      10.13

14 �ruba obwodu ochronnego M5 C      10.14

15 Wałek I kpl.                                                    (2) A      11.1.0

16 �limak                                                           (2) C      11.1.1

17 Ci�gno kpl. A      11.2

18 Tuleja nap�du r�cznego kpl. C      11.3

19 Podkładka oporowa C      11.4

20 Spr��yna C      11.5

21 Tuleja sprz�gła C      11.6

22 Sworze� C      11.7

23 Zespół wałka II A      12.1.0

24 Pokrywa C      12.1.1

25 �limacznica                                                          (2) C      12.1.2

26 Tuleja przył�czeniowa                                      (2) C      12.2

27 Silnik elektryczny                                                 (2) C      13.1

28 Reduktor                                                              (2) A      13.2

29 Tuleja reduktora C      13.3

30 Nap�d r�czny siłownika X A      14.1.0

31 Koło nap�du r�cznego kpl. C      14.1.1

32 D	wignia ci�gna C      14.1.2

33 Pokrywa C      14.1.3

34 Tuleja I C      14.1.4

35 Bierznia I C      14.1.5

36 Zestaw uszczelnie� korpusu siłownika obrotowego S      U10

37 Zestaw uszczelnie� w osi wałka I S      U11

38 Zestaw uszczelnie� w osi wałka II S      U12

39 Zestaw uszczelnie� silnika S      U13

Uwagi
1. Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda
 typ siłownika     np. XSb1, XSMa0, XNRa, XIRSb
2. Przy zamawianiu silnika nale�y poda
 kod siłownika np. XSc1-53…,    XSMb1-64..., XNRSb-32..., XIRa-55…
3. Typ cz��ci:P-podzespół
                     C-cz��
 składowa
                     U-uszczelnienie
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Wykaz cz��ci zamiennych bloku sterowania XS
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ZAKŁAD PRODUKCJI URZ�DZE�
AUTOMATYKI Sp. z o.o. 

WROCŁAW

Nazwa
Rys. 9

DTR XS I X-MATIK

2 /2

Lp Nazwa typ cz��ci poz.na rys.

1 Korpus BESTER P      15.1

2 Zł�cze przemysłowe kpl. P      15.2.0

3 Podstawa zł�cza C      15.2.1

4 Pokrywa kpl XS P      15.3.0

5 Pokrywa XS C      15.3.1

6 �ruba specjalna C      15.3.2

7 �ruba z uchem C      15.3.3

8 Pokrywa kpl z wziernikiem XS P      15.4.0

9 Pokrywa XS z otworem C      15.4.1

10 Przekładnia bloku steruj�cego P      15.5.0

11 Przetwornik poło�enia PPT P      15.5.1

12 Zespół mikroprzeł�czników W1; W6/W8 P      15.5.2

13 Zespół mikroprzeł�czników W2; W5/W7 P      15.5.3

14 Wska�nik mechaniczny P      15.5.4

15 Grzałka C      15.6

16 Termostat C      15.7

17 Komplet uszczelnie	 U      U15

Uwagi:
1. Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda
 typ siłownika     np. XSb1, XSMa0, XNRa, XIRSb
2. Przy zamawianiu przekładni bloku steruj�cego nale�y poda
     kod siłownika np. XSc1-53…, XSMb1-64...,
XNRSb-32..., XIRa-55…
3. Typ cz��ci:      P-podzespół
                          C-cz��
 składowa
                          U-uszczelnienie
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Wykaz cz��ci zamiennych bloku steruj�cego X-MATIK
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ZAKŁAD PRODUKCJI URZ�DZE�
AUTOMATYKI Sp. z o.o. 

WROCŁAW

Nazwa
Rys.10

DTR  XS i X-MATIK

2 /2

Lp Nazwa typ cz��ci poz.na rys.

1 Korpus X-MATIK P      16.1

2 Osłona stacyjki kpl X-MATIK P      16.2.0

3 Osłona stacyjki X-MATIK C      16.2.1

4 Pokr�tło C      16.2.2

5 Maskownica C      16.2.3

6 Wspornik C      16.2.4

7 Przeł�cznik C      16.2.5

8 Mikrowył�cznik C      16.2.6

9 Diody LED P      16.2.7

10 Zł�cze przemysłowe kpl. P      16.3.0

11 Podstawa zł�cza C      16.3.1

12 Pokrywa kpl XS P      16.4.0

13 Pokrywa XS C      16.4.1

14 �ruba specjalna C      16.4.2

15 �ruba z uchem C      16.4.3

16 Pokrywa kpl z wziernikiem XS P      16.5.0

17 Pokrywa XS z otworem C      16.5.1

18 Przekładnia bloku steruj�cego P      16.6.0

19 Przetwornik poło�enia PPT P      16.6.1

20 Zespół mikroprzeł�czników W1; W6/W8 P      16.6.2

21 Zespół mikroprzeł�czników W2; W5/W7 P      16.6.3

22 Wska�nik mechaniczny P      16.6.4

23 Sterownik X-MATIK MTC P      16.7.0

24 Stycznik C      16.7.1

25 Wspornik stycznika C      16.7.2

26 Grzałka C      16.8

27 Termostat C      16.9

28 Komplet uszczelnie	 U      U16

Uwagi:
1. Przy zamawianiu cz��ci zamiennych nale�y poda
 typ siłownika     np. XSb1, XSMa0, XNRa, XIRSb
2. Przy zamawianiu przekładni bloku steruj�cego nale�y poda
     kod siłownika np. XSc1-53…, XSMb1-64...,
XNRSb-32..., XIRa-55…
3. Typ cz��ci:      P-podzespół
                          C-cz��
 składowa
                          U-uszczelnienie




