
Dane techniczne
Napięcie zasilania 24 V AC +25 %/ -30 %, 50–60 Hz
Pobór mocy średnio 30 VA
Sterowanie analogowe X1-MX:
Napięcie sterujące 0 -10 V
Impedancja wejścia min. 100 kΩ
Sterowanie trójstawne VH–VC:
Napięcie na wejściu otwartym 24 V AC
Prąd przy wejściu zamkniętym 5 mA
Czas impulsu min. 20 ms
Wyjście G1:
Napięcie 16 V DC ± 0,3 V
Obciążalność 25 mA, odporne na zwarcia
Sygnał zwrotny położenia (Y-MX):
Napięcie 2 - 10 V (0 - 100 %)
Obciążalność 2 mA

Skok 9–52 mm
Fabryczna nastawa skoku 20 mm

Czas przestawienia:
Dla sygn. analogowego i skoku 10-25 mm 15 s
Dla sygn. analogowego i skoku 25-32 mm 20 s
Dla sygn. analogowego i skoku 32-52 mm 30 s
Dla sygn. trójstawnego 300 s/60 s
Czas zamykania zaworu przy zaniku napięcia:
Poniżej 35 s 20 mm
Poniżej 65 s 45 mm
Siła nacisku trzpienia 700 N

Środowisko pracy
Temperatura pracy od -10 do +50 °C
Temperatura przechowywania od -10 do +50 °C
Wilgotność względna otoczenia maks. 90 %
Stopień ochrony IP 54
Poziom hałasu maks. 50 dBA
Masa 1,8 kg

Spełniane normy:
Emisja zakłóceń EN 50081-1:1992
Odporność na zakłócenia EN 50082-1:1992
Nagrzewanie IEC-68-2-2
Wilgotność IEC-68-2-3
Chłodzenie IEC-68-2-1
Wibracje IEC-68-2-6

M700
Siłownik do zaworów regulacyjnych

Właściwości
• M700 może być sterowany sygnałem trójstawnym 

lub analogowym 0 ÷ 10 V. Sygnał analogowy pozwala 
na szybsze przestawianie siłownika

• Układ elektroniczny siłownika zapewnia niezmienny czas 
zamykania niezależnie od skoku zaworu.

• Skok siłownika automatycznie dostosowuje się do skoku 
zaworu. Układ elektroniczny siłownika kontroluje krańcowe 
położenia zaworu.

Specification Sheet 1

M700

Product Description
The Forta M700 is a spring return electro-
mechanical actuator for the control of two-way 
and three-way plug valves in:

• domestic hot water systems
• heating systems
• air handling systems

The Forta M700 is either controlled by an 
increase/decrease signal or by a modulating 
0–10 V control signal. Modulating control allows 
for faster positioning of the actuator.

The electronic circuitry of the actuator ensures 
that the running time is the same, regardless of 
the stroke of the valve in question.

These actuators are easy to mount and connect. 
They can be mounted directly onto 20 mm stroke 
Venta control valves, without any mounting kit.

For Satchwell valves, a linkage is included (see 
Available Products, next page).

The working range of the actuator is adjusted 
automatically depending on the stroke of the 
valve. The electronic circuitry of the actuator then 
takes care of the adjustment of the valve end 
positions. 

The actuator requires 24 VAC supply voltage to 
operate. It can provide 16 VDC voltage supply for 
older TAC controllers.

Opis produktu
M700 jest elektromechanicznym siłownikiem wyposażonym 
w sprężynę powrotną, przeznaczonym do współpracy 
z zaworami regulacyjnym seri Vxxx i VGxxx.

Wymiary (mm)

Forta M700 3Specification Sheet Dimensions (mm)
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Function

The actuator
The brushless DC-motor of the actuator turns a 
screw via a gear wheel. The motor receives a 
control signal from a controller. The screw gets 
a linear movement which moves the stem of the 
valve.

In case of power loss, the spring will bring the 
actuator totally up (“SRSU” models) or totally 
down (“SRSD” models)

Control signal
The Forta M700 can either be controlled by 
an increase/decrease signal or by a variable 
direct voltage. If an increase/decrease signal is 
used, the actuator normally moves inwards on 
an increase signal and outwards on a decrease 
signal, see Settings.

Manual operation
Due to the safety function implemented, manually 
operating the actuator is only possible when the 
power is disconnected. A 10 mm spanner or 
wrench is required (see figure 2).

Position feedback
Forta M700 actuators are equipped with a 2–10 
VDC or 0-5 VDC position feedback signal, where 
2 V (0 V) always corresponds to the closed 
position and 10 V (5 V) to the open position.

End point switches
When actuators are controlled in sequence, it is 
possible to use the end point switches that have 
set positions. They will toggle when the valve is 
fully open or fully closed, respectively.

Dimensions (mm)

Fig 1

Fig 2

Manual Override Operation
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Oznaczenie Opis Nr katalogowy

M700-SRSU Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry).

8800430030

M700-S2-SRSU Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych.

8800431000

M700-SRSD Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wysuwany przy zaniku 
napięcia (w dół).

8800440000

M700-S2-SRSD Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpieñ wysuwany przy zaniku 
napięcia (w dół), przekaźniki położeń krańcowych.

8800441000

M700-SRSU+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry) w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwell.

8800630000

M700-S2-SRSU+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych w zestawie zespół 
połączeniowy do zaworów Satchwell

8800631000

M700-SRSD+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry) w zestawie zespół połączeniowy do zaworów Satchwell.

8800640000

M700-S2-SRSD+L7SV Sygnał sterujący analogowy lub trójstawny, trzpień wciągany przy zaniku 
napięcia (do góry), przekaźniki położeń krańcowych w zestawie zespół 
połączeniowy do zaworów Satchwell.

8800641000

Numery katalogowe

Funkcje
Siłownik
Bezszczotkowy silnik DC w siłowniku otrzymuje sygnał steru-
jący z regulatora. Ruch obrotowy wirnika przekazywany jest 
do przekładni zębatej a następnie zamieniany jest w układzie 
nakrętka-śruba na ruch liniowy trzpienia. Przy zaniku napięcia 
sprężyna powoduje całkowite wciągnięcie trzpienia (wersja 
“SRSU” ) lub jego wysunięcie (wersja “SRSD”)

Sygnał sterujący
M700 może być sterowany zarówno sygnałem trójstawnym 
jak i sygnałem analogowym napięciowym.
Jeżeli stosowany jest sygnał trójstawny, trzpień siłownika jest 
wciągany dla sygnału “otwieranie” i wysuwany dla sygnału 
“zamykanie”, patrz Nastawy.

Praca ręczna
Ze względu na funkcję bezpieczeństwa, ręczne przestawienie 
siłownika może się odbywać tylko przy wyłączonym zasilaniu, 
za pomocą klucza 10 mm.

Forta M700 3Specification Sheet Dimensions (mm)
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Function

The actuator
The brushless DC-motor of the actuator turns a 
screw via a gear wheel. The motor receives a 
control signal from a controller. The screw gets 
a linear movement which moves the stem of the 
valve.

In case of power loss, the spring will bring the 
actuator totally up (“SRSU” models) or totally 
down (“SRSD” models)

Control signal
The Forta M700 can either be controlled by 
an increase/decrease signal or by a variable 
direct voltage. If an increase/decrease signal is 
used, the actuator normally moves inwards on 
an increase signal and outwards on a decrease 
signal, see Settings.

Manual operation
Due to the safety function implemented, manually 
operating the actuator is only possible when the 
power is disconnected. A 10 mm spanner or 
wrench is required (see figure 2).

Position feedback
Forta M700 actuators are equipped with a 2–10 
VDC or 0-5 VDC position feedback signal, where 
2 V (0 V) always corresponds to the closed 
position and 10 V (5 V) to the open position.

End point switches
When actuators are controlled in sequence, it is 
possible to use the end point switches that have 
set positions. They will toggle when the valve is 
fully open or fully closed, respectively.

Dimensions (mm)

Fig 1

Fig 2

Manual Override Operation

Zwrotny sygnał położenia
Wszystkie siłowniki Forta posiadają wyjście zwrotnego 
sygnału położenia o zakresie 2 do 10 V DC, gdzie napięcie 
2 V odpowiada zawsze pozycji zamknięcia a 10 V pełnego 
otwarcia.

Wyłączniki krańcowe
Wyłączniki krańcowe mogą być wykorzystane przy pracy 
sekwencyjnej siłowników sterowanych sygnałem trójstawnym 
lub do sygnalizowania krańcowych położeń. Przełączanie 
styków następuje odpowiednio w pozycji pełnego otwarcia 
lub pełnego zamknięcia.

Montaż
Siłownik może być montowany poziomo, pionowo 
oraz w położeniach pośrednich, ale nie powinien być 
skierowany do dołu.
Uwaga: Siłownik nie może być stosowany do zaworów 
o średnicy DN15 typu V298, V282, V294, V384, V386 i V394. 
Montaż siłownika na zaworze odbywa się poprzez nasunięcie 
obejmy siłownika na dławnicę zaworu i dokręcenie dwóch 
nakrętek. Sprzęgnięcie trzpieni zaworu i siłownika dokonuje 
się przez włożenie kwadratowej nakrętki znajdującej się 
na trzpieniu zaworu do prowadnicy trzpienia siłownika 
i dokręceniu przeciwnakrętki.

Konserwacja
Przy normalnej eksploatacji siłownik nie wymaga konserwacji.
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Uwaga: Zmienne spadki napięcia występujące w kablu 
zasilającym podłączonym do zacisku G0, będącego 
jednocześnie odniesieniem dla sygnału sterującego, 
wywołują wahania poziomu odniesienia. Zjawisko to jest 
spowodowane zmianami prądu silnika w czasie jego ruszania 
i zatrzymywania. Forta P, która ma bardzo czułe wejście 
sygnału sterującego, będzie reagował na te zmiany korekcją 
położenia, co utrudni znalezienie przez siłownik stabilnej 
pozycji. 
Zmiany poziomu odniesienia przy podłączeniu uproszczonym 
(patrz schematy połączeń) będą dopuszczalne jeżeli zostaną 
spełnione następujące warunki: kable między regulatorem 
a siłownikiem nie są dłuższe niż 100 m, przekroje żył wynoszą 
minimum 1,5 mm2 i kable są podłączone tylko do jednego 
siłownika. 

Długości kabli.
Kable do G, G0 i G1 mogą mieć maksymalnie 100 m długości 
i żyły o minimalnym przekroju 1,5 mm². 
Pozostałe kable mogą mieć długość do 200 m i przekroje żył 
min. 0,5 mm2.

Połączenia elektryczne

Zacisk Funkcja Opis

G 24 V AC Napięcie zasilające

G0 24 V AC masa Napięcie zasilające

X1 Wejście
Analogowy sygnał sterujący

MX Wejście, masa

VH Otwieranie
Trójstawny sygnał sterujący

VC Zamykanie

G1 16 VDC Zasilanie sterownika

Y 0-100% Sygnał zwrotny położenia 2-10 V

Forta M700 4Specification Sheet Mounting
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Mounting

T°Media  ≥ 120°C

(248°F)

T°Media  ≥ 120°C

(248°F)

Fig 3

Mounting
The actuator may be mounted horizontally, 
vertically and in any position in between, but not 
upside down, see figure 3.

Do not use the actuator for the DN15 valves 
V298, V282, V294, V384, V386 and V394.

To mount the actuator on to a valve, position the 
actuator over the valve bonnet and connect the U 
brace through the groove on the valve neck into 
the mounting holes on the actuator. Secure with 
the flanged nuts.

Couple the valve stem to the actuator spindle 
using the stem linkage/extension. It may be 
necessary to operate the manual override to 
position the actuator spindle to the stroke limit.  
Ensure the valve is able to fully stroke and the 
actuator provides a small spring pre-load against 
the closing limit of the valve.

Electrical Connections
Block Function Description

G 24 VAC Supply voltage

G0 24 VAC rtn Supply voltage

X1 Input Control signals  
(VH, VC short-circuited 
to G0)

Supply for RC  
feedback signal

MX Input, neutral

VH Increase

VC Decrease

G1 16 VDC

Y 0-100%

When installed with three conductors, where 
the control signal reference is connected to 
G0, the motor current of the actuator causes 
varying voltage loss in the cable and thus in 
the reference level. Forta, which has a highly 
sensitive control signal input, detects the varying 
signal and follows it, making it difficult for the 
actuator to find a stable position.

This variation may be accepted in simplified 
installations on the following conditions: the 
cables between the controller and actuator are 
shorter than 100 m (328 ft.), the cross-sectional 
area is larger than 1.5 mm2 (AWG 16) and the 
cables are only connected to one actuator. 
Please refer to the figures labelled “Simplified 
installation” for wiring instructions.

Cable lengths
For cables to G, G0 and G1 use a maximum 
of 100 m (328 ft.) with a cross-sectional area of 
minimum 1.5 mm² (AWG 16). For other cables, 
use a maximum of 200 m (656 ft.) with a cross-
sectional area of min. 0.5 mm² (AWG 20).

Connections

Fig 4

Terminal BlockListwa zaciskowa
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G0

G

X1

MX

Y

M

0 V

24 V AC

G

G0

Normal installation  
(4 wires to the actuator)

Controller Forta

M800 04
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Forta

WIRING EXAMPLES

0 V

24 V AC

G0

G
K1

K2

KC
G0

G
VH

VC

Increase/decrease control

Controller Forta

0 V

24 V AC

G0

G

Y

M
G0

G

X1

MX

Short cable installation  
(3 wires to the actuator)

Controller Forta

0 V

24 V AC

G0

16 V
G1

Y

M
G0

G
G1

X1

MX

Normal installation  
(5 wires to the actuator)

Controller Forta

0 V

24 V AC

G0

16 V
G1

Y

M
G0

G
G1

X1

MX

Short cable installation  
(4 wires to the actuator)

Controller Forta

0 V

24 V AC

G0

G
+

OUT

–
G0

G
G1

X1

MX

16 V

Normal installation  
(5 wires to the actuator)

Controller Forta

0 V

24 V AC

G0

G
+

OUT

–
G0

G

X1

MX

16 V

G1      G0

G
PU

Controller

Controller
cabinet

Forta

PU unit installation (4 wires to the actuator)

Modulating control, 
24 V AC supply to  
the controller 

Modulating control, 
16 V DC supply to  
the controller 

Modulating control, 
galvanically isolated 
output in the controller

Fig 5

Schneider Electric  Telephone Europe: Malmö, Sweden +46 40 38 68 50  Telephone Asia Pacific: Singapore +65 6776 3166  www .schneider-electric .com/buildings
03-00254-02-en August 2015

Typical Wiring

2-10V Feedback (Y) referenced to G0

Floating Control 
(Increase/Decrease)

Regulator

Sterowanie trójstawne

Połączenie uproszczone  
(linia 3-żyłowa)

Połączenie normalne  
(linia 4-żyłowa do siłownika)

Regulator Regulator

Siłownik

Siłownik Siłownik

Przykłady połączeń siłownika

Nastawy

Forta M700 6Specification Sheet Settings
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1

2
3

4
5

6
7

8
ON

9

2-10 V
MOD

0-10
0-5, 2-6
60 sec
NORM
NORM

OP

0-5 V
INC
SEQ
2-10
5-10, 6-10
300 sec
INV
LIN/LG
ADJ

Note:  Set switches 4 and 6 
to OFF if possible.

Settings

Fig 6

There are nine DIP switches in a row on the circuit board. On 
delivery (’Factory’), all switches are in the “OFF” position.

1 Feedback signal selection
Select between 2-10 VDC and 0-5 VDC feedback voltage 
output. 

2 Control signal—MOD / INC
Forta can either be controlled by a variable direct voltage, a 
modulating signal (MOD), or by an increase/decrease signal 
(INC).

3 Sequence or parallel control— – – – / SEQ
With sequence (or parallel) control (SEQ), two actuators/valves 
can be controlled with a single control signal.

For each of these, choose which part of the voltage range to 
use, the upper range, 5-10 V (6-10 V) or the lower one, 0-5 V 
(2-6 V). 

Note:  If sequence or parallel control is not used, the switch – – 
– / SEQ must be in the OFF position, as the switch MOD / INC 
is not valid during sequence or parallel control.

4 Voltage range—0-10 / 2-10
Choose the control signal voltage range (either 0-10 V or 
2-10 V).

5 Part of voltage range—0-5, 2-6 / 5-10. 6-10
Under sequence control (switch 3 ON). Choose which part 
of a voltage range to use, the lower one 0-5 V (2-6 V) or the 
upper one 5-10 V (6-10 V). The voltages within brackets are 
operational with switch 4 ON.

If switch 7 is in the NORM position, the higher voltage 
corresponds to 100% flow and the lower one to 0%. The INV 
position reverses this funcion.

6 Running time—60 s / 300 s
With increase/decrease control, you can choose a running 
time between 60 sec or 300 sec. 

With modulating control, the running time is always 15 sec / 
20 sec / 30 sec. depending on the valve stroke.

7 Direction of movement—NORM / INV
When normal direction of movement is used, the screw of the 
actuator moves inwards as the control voltage decreases or if 
the actuator gets a decrease signal. 

With the switch NORM / INV, the direction of movement can be 
changed.

8 Linearization—NORM / LIN/LG
The motorized valve characteristics can be modified. Use 
the LIN/LG setting to make the characteristics of an equally 
modified percentage (EQM) valve almost linear. 

On the other hand, with LIN/LG a motorized valve equipped 
with a linear valve operates with ”Quick open characteristics.” 
This means that with a small control signal, the valve is almost 
completely open.

9 End position adjustment—OP / ADJ
This switch is only used to adjust the end positions when the 
actuator is commissioned.

Momentarily put the switch in the ON position. The actuator 
automatically finds the end  positions of the valve.

At the end of the adjustment all the other DIP switch settings (1 
to 8) are read again.

For All Switches
For the actuator to register new DIP switch settings, turn off the 
power supply, adjust the switches, and restore power.

(This does not apply to the switch OP/ADJ).

Function in the  
“OFF” pos.

“ON” position Description

1 2-10 V 0-5 V Feedback signal

2 Modulating Increase/decrease Control  
(not at Sequence)

3 – Sequence Sequence control

4 0-10 V 2-10 V Voltage range

5 0-5 V, 2-6 V 5-10 V, 6-10 V Sequence voltage (higher 
range with Sw.4 ON)

6 60 sec 300 sec Running time (Floating 
Control only)

7 Normal Inverted Direction of movement

8 Normal (EQ) Linear/Logarithmic Flow characteristic (EQ 
Valve)

9 Operation End position adjust 
(mom.)

Operation/End position 
adjustment

Funkcja  
w pozycji „OFF”

Funkcja  
w pozycji „ON” Opis

1 2-10 V 0-5 V Sygnał zwrotny położenia

2 Analogowy Trójstawny Rodzaj sygnału sterującego 
(nie dotyczy pracy 
sekwencyjnej)

3 – Sekwencja Praca w sekwencji  
(2 siłowników)

4 0-10 V 2-10 V Zakres sygnału analogowego

5 0-5 V, 2-6 V 5-10 V, 6-10 V Część zakresu dla sekwencji

6 60 s 300 s Czas przestawienia

7 Normalny Odwrotny Kierunek działania

8 Normalna Liniowa / Logarytm. Charakterystyka zaworu

9 Praca Ustawianie pozycji 
krańcowych

Normalna praca lub ustawianie 
pozycji krańcowych
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Ustawienia przełączników DIP
Na płytce elektronicznej siłownika znajduje się dziewięć 
przełączników. Fabrycznie wszystkie przełączniki znajdują się 
w pozycji “OFF”. 

• 1 Sygnał zwrotny
 – Wybór sygnału zwrotnego 2-10 V lub 0-5 V

• 2 Sygnał sterujący - MOD / INC
 – M700 może być sterowany sygnałem trójstawnym 

(INC) lub analogowym sygnałem napięciowym (MOD).
• 3 Sterowanie sekwencyjne lub równoległe  – – – / SEQ

 W sterowaniu sekwencyjnym lub równoległym dwa 
siłowniki mogą być sterowane jednym analogowym 
sygnałem napięciowym. Dla każdego siłownika 
należy wybrać jaką częścią zakresu napięcia ma być 
sterowany, 5-10 V (6-10 V) lub 0-5 V (2-6 V). 

 – Jeżeli przełącznik NORM / INV znajduje się w pozycji 
NORM, wyższe napięcie odpowiada 100% otwarciu 
zaworu a niższe zamknięciu. 

 – Jeżeli NORM / INV znajduje się w pozycji INV działanie 
jest odwrotne.

 Uwaga! Jeżeli funkcja pracy sekwencyjnej nie jest 
używana, przełącznik – – – / SEQ musi być w pozycji 
OFF. Przełącznik, MOD / INC jest nieaktywny 
w przypadku pracy sekwencyjnej.

• 4 Zakres napięcia sterującego – 2-10 / 0-10
 – Przełącznik umożliwia wybór zakresu napięcia sygnału 

sterującego 2-10 V lub 0-10 V.
• 5 Część zakresu napięcia sterującego – 6-10, 5-10 / 2-6, 0-5

 – Przełącznik umożliwia wybór części zakresu napięcia 
sterującego: górnej 6-10 V (5-10 V) lub dolnej 2-6 V 
(0-5 V). 

 – Jeżeli przełącznik nr 7 znajduje się w pozycji ”NORM”, 
wyższe napięcie odpowiada 100% otwarciu zaworu 
a niższe zamknięciu.

 – Działanie odwrotne uzyskuje się przez przełączenie 
przełącznika nr 7 w pozycję ”INV”.

• 6 Czas przestawiania – 60 s / 300 s
 – Dla sterowania trójstawnego, można dokonać wyboru 

czasu przestawienia siłownika: 60 lub 300 sek. 

 – Dla sygnału analogowego czas przestawienia wynosi 
zawsze 15 s / 20 s / 30 s.

• 7 Kierunek działania – NORM / INV
 – Jeżeli ustawiony jest kierunek normalny, “NORM” 

trzpień siłownika przemieszcza się do wewnątrz, 
gdy sygnał napięciowy maleje lub gdy przy sterowaniu 
trójstawnym pojawia się sygnał otwierania.

 – Działanie odwrotne uzyskuje się poprzez 
przestawienie przełącznika w pozycję ”INV”.

• 8 Zmiana charakterystyki zaworu - NORM/LIN/LG
 Przełącznik umożliwia zmianę charakterystyki układu 

zawór - siłownik. 
 – W pozycji ”NORM” realizowana jest rzeczywista 

charakterystyka zaworu. 
 – Przełączenie w pozycję ”LIN/LOG” spowoduje, 

że zawór z charakterystyką liniową będzie 
wraz z siłownikiem realizował charakterystykę 
stałoprocentową, a zawór liniowy będzie pracować  
jak szybkootwierający.

 Uwaga! Aby siłownik mógł zarejestrować zmiany 
w nastawach, muszą być one dokonane przy 
wyłączonym napięciu zasilania, lub przez dokonanie 
ustawienia położeń krańcowych (patrz punkt 9). 
(Uwaga ta nie dotyczy przełącznika ”OP/ADJ” 

• 9 Ustawianie położeń krañcowych - OP/ADJ
 – Przełącznik używany jest do ustawienia położeń 

krańcowych przy uruchamianiu siłownika Aby ustawić 
położenia krańcowe należy na chwilę przestawić 
przełącznik do pozycji “ADJ” i ponownie przestawić 
do pozycji “OP”. W trakcie ustawiania położeń 
krańcowych siłownika, odczytywane są ponownie stany 
wszystkich pozostałych przełączników od 1 do 8.

Uruchamianie siłownika
Przełączniki na płytce elektronicznej powinny być ustawione 
przed uruchomieniem siłownika. Poza tym siłownik nie wyma-
ga żadnych innych ustawień. 
W celu uruchomienia funkcji automatycznego ustawienia 
krańcowych położeń siłownika wystarczy przełącznik nr 9 
przestawić przy załączonym napięciu w pozycję ”ADJ”, 
a następnie przywrócić pozycję ”OP”.
Gdy zostanie uruchomiona funkcja automatycznego 
ustawiania położeń krańcowych, siłownik najpierw zamknie 
zawór a następnie go w pełni otworzy i ponownie zamknie. 
Układ elektroniczny dokonuje w tym czasie pomiaru skoku 
oraz czasu otwierania i zamykania zaworu.
Zmierzone wartości wpisywane są do trwałej pamięci 
EEPROM, która nie traci swojej zawartości w przypadku 
zaniku napięcia zasilania.
Gdy automatyczne ustawianie krańcowych położeń zostanie 
zakończone, siłownik rozpoczyna normalną pracę ustawiając się 
w pozycji wynikającej z aktualnej wartości sygnału sterującego.
Uwaga: Przed demontażem siłownika lub otwieraniem zaworu 
należy upewnić się czy regulowane medium jest odcięte. 
Prace instalacyjne powinny być wykonywane tylko przez 
wykwalifikowany personel.

Wyposażenie dodatkowe
Nr katalogowy Opis

8800104000 Przekaźniki krańcowe S2

8800126000 Adapter L7SV do podłączenia siłowników 
M700 do zaworów VSF, VZF, MJF, MZF, 
MZ, VZ firmy Satchwell

100106780 Płytka elektroniczna siłownika M700-SRSU

100106790 Płytka elektroniczna siłownika M700-SRSD

© 2017 Schneider Electric. Wszelkie prawa zastrzeżone. Wszystkie znaki handlowe są własnością Schneider Electric Industries SAS lub jej podmiotów zależnych.                                maj 2017 
Numer dokumentu: 003-2060-7

Karta katalogowa schneider-electric.com/pl  I  6


