
zkratka označení: EANT10*elektrický pohon

série J2, model 10

krytí: IP 65

> 2 volt-free limit switches

technický list výrobku

Volt 8kt. Art.-Nr.

         24V 14 mm EANT-010-L

         85-240V 14 mm EANT-010-H

dostupné jakosti: na poptávku

Armatury › kulové kohouty › s pohonem › elektrické › pohony › 10 Nm

Úplný popis: elektrický pohon
série J2, model 10
krytí: IP 65
> 2 volt-free limit switches
> 2 bezpotenciálové koncové spínače
> s ručním nouzovým ovládáním
> vyhřívání
> elektrický omezovač točivého momentu
> přípojka dle ISO 5211
> multipříruba F03/F05
(Viz prosím provozní příručka!)
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Zapojení

Der Standard Schaltplan (Abb.2/4)  sieht eine 3 Draht Beschaltung für AC und DC vor.

Alternativ dazu ist auch eine 2 Draht DC Beschaltung (Abb. 3/4) möglich.

Model 10  Vlastnosti
Rozsah napětí L [-0%/+5%]  24V AC/DC

Rozsah napětí H [+/-5%]  110-240V AC/DC

Moment uvolnění  12 Nm

Pracovní krouticí moment  10 Nm

Doba zapnutí [ED]  75%

Krytí  IP 65

Teplotní rozsah  -20°C do +70°C

Napojení  DIN 43650, ISO 4400, C-192/C-193

Kryt  Nylon (PA 6)

Charakteristika vybavení:

• ETL: Electronic Torque Limiting

 Elektronické vymezení krouticího momentu chrání armaturu a pohon před přetížením.

• AVS: Automatic Voltage Sensing

Prostřednictvím dvou variant upnutí jsou pokryta všechna napětí automaticky a bez konfigurace.

Doby chodu a krouticí momenty přitom zůstávají nezměněné.

• ATC: Automatic Temperature Control

Včetně vyhřívání spínacího prostoru. Pokud nedojde k externímu vypnutí napětí, pracuje

vyhřívání spínacího prostoru automaticky a zabraňuje vytváření vodního kondenzátu uvnitř pohonu.

• Mechanické Odemykání

Při vypnutí ochranného spínače omezovače nebo při dosažení koncových poloh dojde k odblokování
převodovky (otočení zpět) tak, aby bylo možné snadné přepnutí z automatického do ručního režimu.
Samobrzdicí vlastnosti pohonu zůstávají zachovány.
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• těleso odolné proti opotřebení, korozi a proti prasknutí

• Vysoká tuhost (Samosvornost)

• Ruční nouzové ovládání

• Dva koncové spínače k řízení motoru pomocí elektronického vypínání motoru

• Dva koncové spínače k hlášení o poloze

Vergleich der Schutzarten nach DIN EN 60529:

Abb. 4/4

IP 65: Gehäuse ist staubdicht und gegen Strahlwasser geschützt

IP 67: Gehäuse ist staubdicht und gegen starkes Strahlwasser geschützt

IP 68: Gehäuse ist staubdicht und gegen zeitweises Untertauchen geschützt
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