
wszystkie napięcia

siłowniki elektryczne



TECHNOLOGIA BEZSZCZOTKOWA

Nie porzucając naszej fi lozofi i siłowników wielonapięciowych chcielibyśmy zaprezentować nową 
serię J4, która po raz pierwszy posiada silnik bezszczotkowy.
Silnik bezszczotkowy jest mocniejszy, wydajniejszy i łatwiejszy w utrzymaniu od tradycyjnych 
silników szczotkowych. Zastosowanie takiego rozwiązania pozwala na wydłużenie żywotności 
siłownika. 
Seria J4 posiada szeroki wybór siłowników o momentach obrotowych pracy od 20Nm do 300Nm, 
z których modele B pracują przy napięciach 12VAC/VDC, a modele S w zakresie napięć od 
24VAC/VDC do 240VAC/VDC.
Wysoki poziom zaawansowania technologicznego siłowników umożliwia im inteligentną komuni-
kację z wykorzystaniem interfejsów MODBUS lub BLUETOOTH.
Wspomniane systemy komunikacji są opisane jako „opcje fabryczne” w naszym katalogu.



Wielonapięciowe złącze zasilające

Złącze beznapęciowe

Przełącznik trybu 
automatycznego/ręcznego

Awaryjne przesterowanie ręczne

Wskaźnik pozycji 360°

Elektroniczny ogranicznik 
momentu obrotowego

Automatyczna kontrola temperatury

Płytka PCB
Zasilanie + Sterowanie

opcjonalnie: wtyczka INTERFEJSU

nee

Dioda podglądu działania



specyfikacje
Seria Model Napięcie Seria Model Napięcie

Seria i model

Czas przesterowania
Maks. chwilowy moment obrotowy 

Obciążenie znamionowe
Maks. moment obrotowy pracy

Maks. kąty obrotu

Wyłącznik krańcowy

Automatyczny podgrzewacz

Duża wtyczka
Mała wtyczka
Stopień ochrony (IEC 60529)

Temperatura pracy

Płyta ISO 5211

Żeńskie przyłącze DIN3337

Masa

J4C KIT DPS pozycjoner cyfrowy

J4C KIT BSR awaryjny system zasilania

Cyfrowy potencjometr

Siłownik trójpozycyjny

tabele poboru prądu

Napięcie

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

35Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 38Nm

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

20Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 25Nm

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

55Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 60Nm

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

85Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 90Nm

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

140Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 170Nm

Bez 
obciążenia

Maks. moment 
obrotowy pracy 

300Nm

Maks. chwilowy 
moment obroto-

wy 350Nm

schemat podłączenia zewnętrznego
3 PRZEWODY ON-OFF

2 PRZEWODY ON-OFF

A = WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
A: VAC 3 PRZEWODY (Szara wtyczka) 
 PIN 1 = PRZEWÓD NEUTRALNY + PIN 2 = PRZEWÓD FAZOWY = ZAMKNIĘTE 
 PIN 1 = PRZEWÓD NEUTRALNY + PIN 3 = PRZEWÓD FAZOWY = OTWARTE
A: VDC 3 PRZEWODY (Szara wtyczka) 
 PIN 1 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 2 = (+) BIEGUN DODATNI = ZAMKNIĘTE
 PIN 1 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 3 = (+) BIEGUN DODATNI = OTWARTE

B = ZŁĄCZE BEZNAPIĘCIOWE
 PIN 1 / PIN 2 = ZAMKNIĘTE 
 PIN 1 / PIN 3 = OTWARTE

A = WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
A: VDC 2 PRZEWODY (Szara wtyczka) 
 PIN 2 = (+) BIEGUN DODATNI + PIN 3 = (-) BIEGUN UJEMNY = ZAMKNIĘTE
 PIN 2 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 3 = (+) BIEGUN DODATNI = OTWARTE

B = ZŁĄCZE BEZNAPIĘCIOWE
 PIN 1 / PIN 2 = ZAMKNIĘTE
 PIN 1 / PIN 3 = OTWARTE

A = WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO
A: VAC 2 PRZEWODY (Szara wtyczka)
 PIN 1 = PRZEWÓD NEUTRALNY + PIN 2 = PRZEWÓD FAZOWY = WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

A: VDC 2 PRZEWODY (Szara wtyczka)
 PIN 1 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 2 = (+) BIEGUN DODATNI = WTYCZKA PRZEWODU ZASILAJĄCEGO

B = ZŁĄCZE BEZNAPIĘCIOWE
 PIN 1 / PIN 2 = ZAMKNIĘTE 
 PIN 1 / PIN 3 = OTWARTE 
C = SYGNAŁ OPRZYRZĄDOWANIA 
C: Sygnał wejściowy: 4/20 mA lub 0/10 V 
 PIN 1 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 2 = (+) BIEGUN DODATNI = SYGNAŁ WEJŚCIOWY 
 PIN 1 = (-) BIEGUN UJEMNY + PIN 3 = (+) BIEGUN DODATNI = SYGNAŁ WYJŚCIOWY
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BE
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W
Y Parametry i wydajność siłowników są nominalne i ich 

zastosowanie powinno odbywać się zgodnie z norma-
mi branżowymi. Do zastosowań, które nie mieszczą się 
w ogólnych parametrach prosimy o kontakt z naszym 
dystrybutorem.
Odpowiedzialność za wypadki spowodowane zastosowa-
niem niezgodnie z normami lub przeznaczeniem leży po 
stronie użytkownika. W celu odpowiedniego doboru mo-
delu siłownika zgodnie z momentem obrotowym zaworu 
należy zawsze dodać współczynnik bezpieczeństwa do 
nominalnego momentu obrotowego zaworu.

OPCJE



DPS - cyfrowy pozycjoner: 4-20mA, 0-20mA, 0-10V lub 1-10V

BSR - system awaryjnego zasilania

Potencjometr cyfrowy: 1K, 5K lub 10K

Siłownik trójpozycyjny: 0°-45°-90° lub 0°-90°-180°

Wtyczka interfejsu

Komunikacja                        przewodowo lub poprzez WiFi

Komunikacja

Inne opcje na żądanie

zestawy do samodzielnego montażu

opcje fabryczne

Wykorzystując kabel załączony w zestawie możliwa jest komunikacja z siłownikiem: odczy-
tywanie parametrów siłownika i zmiana jego ustawień.

System BSR poprzez zastosowanie akumulatora umożliwia pełnienie funkcji zabezpie-
czającej (fail safe). Istnieją dwie wersje zestawów - do modeli działających w zakresie 
20Nm - 85Nm i działających w zakresie 140Nm - 300Nm. System BSR jest przystosowany 
do działania zarówno w modelach S, jak i B.

Cyfrowy pozycjoner dla modeli od 20Nm do 85Nm. Sygnał oprzyrządowania 4-20mA, 
0-20mA, 0-10V lub 1-10V. DPS jest przystosowany do działania zarówno w modelach S, 
jak i B.

Cyfrowy pozycjoner dla modeli od 140Nm do 300Nm. Sygnał oprzyrządowania 4-20mA, 
0-20mA, 0-10V lub 1-10V. DPS jest przystosowany do działania zarówno w modelach S, 
jak i B.



Nasze siłowniki posiadają możliwość ko-
munikacji BLUETOOTH w celu komunikacji 
z siłownikiem przy użyciu dowolnego urzą-
dzenia z systemem iOS lub Android. Jest to 
jedna z opcji fabrycznych.
Z poziomu smartphone’a lub tabletu moż-
na nakazać siłownikowi zmianę pozycji lub 
zatrzymanie, odczytywać informacje o jego 
stanie, odczytywać parametry, a także 
otrzymywać informację o błędach.
Połączenie pomiędzy urządzeniami jest 
chronione hasłem. 
Przy użyciu Bluetooth możliwa jest identyfi -
kacja i połączenie nawet z 50 siłownikami 
w zasięgu 20m.

System MODBUS
- Plug and Play.
- Każde urządzenie może być sterowane ręcznie.
- Podgląd możliwy przy użyciu panelu kontrolnego, 

tabletu, smartphone’a lub komputera PC (zarówno 
wewnątrz, jak i poza zakładem).

- Szybkie i łatwe do dostosowania, od 3 do 32 siłowników.
- Zasięg do 1200m.
- Możliwośc podłączenia i komunikacji bezpośrednio 

z urządzeniem poprzez przewód do przesyłu danych.
- Możliwość nadawania nazw urządzeniom, sterowania 

synoptycznego i wysyłania alarmowych wiadomości 
e-mail.

System bezprzewodowy
- Plug and Play.
- Każde urządzenie może być sterowane ręcznie.
- Podgląd możliwy przy użyciu panelu kontrolnego, 

tabletu, smartphone’a lub komputera PC (zarówno 
wewnątrz, jak i poza zakładem).

- Szybki i łatwy do dostosowania, od 3 do 32 siłowników.
- Zasięg od 50m do 1600m bez użycia wzmacniaczy 

sygnału.
- Każde urządzenie w tym samym momencie wysyła 

i otrzymuje dane, co pozwala na stworzenie siatki 
komunikacyjnej, która umożliwia ograniczanie zakłóceń 
sygnału. 

- Protokół 802.15.4.
- Do 12 pasm komunikacji, które umożliwiają zmianę 

pasma przy dużym obciążeniu.

certyfi katy

Bezpieczeństwo elektryczne.

Kompatybilność elektromagnetyczna. Emisje.

Kompatybilność elektromagnetyczna. Odpornośc na zakłócenia.

Oryginalna deklaracja włączenia maszyny nieukończonej.

Stopień ochrony zapewnianej przez obudowy.

Test wibracyjny.

NORMY ROZPORZĄDZENIATESTY

Wykrywanie siłowników w zasięgu do 20m

Odczytywanie danych siłownika

Wykrywanie do 50 siłow-
ników w obszarze.

Zabezpieczenie każdego 
siłownika hasłem

Przesterowanie lub zatrzymanie 
siłownika

Raport błędów
Errors and incidences report

Informacja o produkcie przez internet

Dedykowana apikacja 
dla systemu iOS

Dedykowana aplikacja 
dla systemu Android

Ustawienia siłownika



EA Kraków ul. Piłsudskiego 39B
32-050 Skawina Polska
tel.: +48 12 276-07-70
fax: +48 12 276-37-74

e-mail: biuro@ea.krakow.pl
www.ea.krakow.pl

Kontakt


