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Specification Sheet

MG350-24FP

MG350-24FP

SmartX Globe Valve Actuator

Siłownik zaworów regulacyjnych

This MG350-24F series SmartX Actuator can be controlled
either by 3 wire floating (increase/decrease)
switched either
schneider-electric.com | 1
schneider-electric.com/pl
I 1
between the 24 Vac/dc supply or by the 0V return. 2 position
control for the actuator to retract or extend (IN/OUT) proving
a normally open or normally closed valve is possible by configuring the wiring; see wiring diagrams on page 3.

Manual Operation

A 3mm hex key can be used to manually drive and position
the MG350 SmartX Actuator. To operate, depress the manual
override Hex socket firmly down. Do not depress the hex key
during
normal
operation. The hex key is not supplied with the
Product Description
Opis produktu
Features
Właściwości
• Dual two position or three point floating control. Floating
actuator.
MG350-24FP is a compact electro-mechanical actuator
for
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to
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• Sygnalizacja
alarmu
do systemu
BMS
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położenia
ing
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adjust
actuator
position.
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• High Positional accuracy of valve stem.
MG350-24FP is primarily designed for applications
where
•5 full
Wysoka
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i funkcję alarmową.
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manual override to fully stroke the valve,
• High
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–– manual
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protection.
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each
override
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dłuższy
czas
eksploatacji
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position and
valve
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control.
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Specifications
Napięcie zasilania
24 V AC/DC ±20%, 50/60 Hz
– Low powerTo
holding.
should
be
re-calibrated.
prevent
the
actuator
from electri• 50/60
Autokalibracja
położeń krańcowych przy pierwszym
zasileniu
voltage
24 Vac/dc
Hz
• Auto adaptation to valve end stroke limits on first power
Pobór mocy (50 Hz) przy pełnymSupply
obciążeniu,
praca
3,5
W ±20%,
cally
taking
over
the
manual
position,
cut
the
power
supply
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sygnalizacji stanu
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0,7 W
Power Consumption (50Hz)
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removing
the terminal
––3.5board
Trójkolorowa
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LED
status
indication
full load, Running
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Holding
0.7 W
Transformator
7,2 VA
– of Tri-color
LED for
operation,
calibration,
and
alarm.
re-initialization
electrical
power,
the
actuator
automatically
• Kompaktowa budowa: konstrukcja zoptymalizowana
• Removable terminal block and cable gland for ease of
Transformer sizing
7.2 VA
calibrates
the installation.
stroke
limits.
There
Sterowanie (Y1, Y2)
dla zaworów
Venta
o skoku
20may
mm be a load click as the
Running Time
4 s/mm (Full stroke time,
Trójstawne
24 V AC/DC lub 0 Venta
V, Valves
main
motor
re-engages
after
a manual
operation.
• Compact
Construction:
Optimally
designed
to fit Venta
= 80 drive
sec)
zależnie od Max.
sposobu
Stroke okablowania, strona 3,
Dwustawne ON/OF
NO lub NC
Force
Min. szerokość impulsu
100 ms
Control (Y1, Y2)
3 wire Floating

Wyjście (U)
2 Position on/off
Zakresy sygnału zwrotnego położenia
0…5 V DC /
Minimum input pulse

Skok trzpienia

Fixed Alarm signals

Środowisko pracy
Temperatura otoczenia

Range
Operational
Storage

Praca ręczna
Rozmiar dławika kablowego
Materiały
Jarzmo siłownika
Obudowa

For wate
the horiz
a mount
achieve

valves with 20mm Stroke.

Nr katalogowy

Heat, Humidity, Cold,
Vibration

Wymiary
Manual Override
2 mA
Dimensions
(mm)

–5…+55°C (for fluid temperatures
350 N
up to 130°C)
–40…+70°C

max . 95%
–5…+55°C
IP 53, Vertical mounting
57
(dla czynnika o temperaturze do 130°C)
Sound power level
max. 30 dBA
Składowanie
–40…+70°C
Wilgotność otoczenia
maks. 95%
Stopień ochrony obudowy
IP53 (montaż pionowy)
180
Poziom hałasu
maks. 30 dBA
Europe, Middle East & Africa (Sweden): +46 10 478 2000

Masa (z opakowaniem)

Mount th
between
above 1
work to

350 N Feedback
Position
Key Materialsand Alarm functionality

maks. 21,5 mm0.4V, 0.7V, 1.0V, 1.6V

4 s/mm (pełny
skok, zawory Venta = 80 s)
Ambient Temperature

Siła nacisku trzpienia

RISK O
If the va
blow ou
• Isolate
• Manu
movin
replac
Failure
serious

position
the open
position
(depending
+A2:2007,
EN IEC
61000-6-1:2007 on
MG350-24FP
100 msecand 10 V (5 V) toSiłownik
(0…100%)
EN IEC 60730-1 & -2-14:2000
the
position
of
switch
2).
1,0, 1,6 V
+A2:2008, EN IEC 61326-1:2006
0…5 Vdc / 2…10 Vdc
cULus LISTED (UL60730-1 & -2-14)
2 mA
(0…100%)

Sygnał alarmowy
Obciążalność

Load

Moun

Yoke
Aluminum
MG350-24FP
has a 2…10 Vdc (or 0…5 Vdc) position
Housing
PBT/PC
Dependant upon wiring,
page 3
24 feedback
Vac/dc
or 0V signal,
Nr katalogowy
Standards
2004/108/EC LVD
where 2Opis
V (0 V) EMC
corresponds
to2006/95/EC
the closed
NO
or
NC
2…10 V DC
Emission/Immunity/Safety
EN IEC 55011/CISPR 11:2007

Output (U)
0,4, 0,7,
Position Feedback ranges

Czas przestawienia

21.5 mm

Upon in
maticall
the valve
after a s

Ambient humidity
Protection rating

149
Position indication
111

IEC-68-2-2, IEC-68-2-3, IEC-68-2-1
IEC-68-2-6

3 mm Hex (T style hand tool
recommend)
Yoke position indicator with red and
blue position markers for hot and
75
cold pipe indication (green position
indicator for closed valve)

Cable Gland wire size

Mountin

6…12 mm

Conduit hole

72

Weight (shipping)

A rectan
mounted
actuator
needed
product

M20
0.708 kg

Asia Pacific (Singapore): +65 6484 7877
www.schneider-electric.com

0,708 kg

klucz 3 mm
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6…12 mm
© 2016 Schneider Electric. All rights reserved. All trademarks are owned by Schneider Electric Industries SAS or its affiliated companies.
Document Number: F-27981-3

aluminium
tworzywo PBT/PC

Normy
EMC 2004/108/EC LVD 2006/95/EC
Emisja/Odporność/Bezpieczeństwo EN IEC 55011/CISPR 11:2007
+A2:2007, EN IEC 61000-6-1:2007;
EN IEC 60730-1 & -2-14:2000 +A2:2008,
EN IEC 61326-1:2006
cULus LISTED (UL60730-1 & -2-14)
Ciepło, wilgotność, chłód
IEC-68-2-2, IEC-68-2-3, IEC-68-2-1
Wibracje
IEC-68-2-6
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Działanie

Napięciowy sygnał alarmowy

Siłownik
Siłownik wyposażony jest w silnik krokowy do precyzyjnego
ustawiania trzpienia za pomocą przekładni, zgodnie
z sygnałem sterującym otrzymanym z regulatora. Wbudowany
mikroprocesor zapewnia precyzyjne sterowanie silnikiem
i zabezpieczenie przeciwprzeciążeniowe we wszystkich
położeniach skoku.

Sygnał sterujący

Kalibracja
Po pierwszym uruchomieniu siłownik przeprowadzi proces
kalibracji i zapamięta położenia krańcowe zaworu. Kalibracja
rozpocznie się z krótkim opóźnieniem po przestawieniu
dowolnego z przełączników DIP.

Siłowniki serii MG350-24F sterowane są sygnałem
trójstawnym lub dwustawnym. Sterowanie dwustawne
powodujące wciągnięcie lub wysunięcie trzpienia (IN/ OUT)
i otwarcie lub zamkniecie zaworu jest realizowane przez
odpowiednie podłączenie przewodów, patrz schemat
podłączenia na stronie 3.

Praca ręczna

Siłownik ze wskaźnikami diodowymi LED, za pośrednictwem
sygnału zwrotnego położenia U, może wysyłać alarmy
do systemu BMS. Ostrzeżenia alarmowe są aktywne
po wyborze sygnału zwrotnego z zakresu 2…10 V
(przełącznik DIP 2 w położeniu OFF). Ostrzeżenia alarmowe
nadpisują sygnał położenia zaworu. Patrz rozdział „Sygnały
alarmowe”.

Montaż
Siłownik można montować w każdym położeniu za
wyjątkiem pozycji odwrotnej. W instalacjach, w których
Specification Sheet
temperatura medium przekracza 120°C, dla zminimalizowania
oddziaływania cieplnego, siłownik należy zainstalować pod
the actuator
horizontally, vertically, or in any position in
kątem wMount
stosunku
do rurociągu.

2 | schneider-electric.com

Do sterowania ręcznego siłownikiem należy użyć klucza
imbusowego 3 mm. W tym celu należy umieścić klucz
Function
w gnieździe i wcisnąć. W
trakcie normalnej pracy nie należy
between, but not upside down. If the media temperature is
Dla zabezpieczenia
siłownika przed wniknięciem wody nie
używać nadmiernej siły. Actuator
Klucz nie jest dostarczany
above 120°C, install the actuator at an angle over the pipenależy montować
gotheponiżej
poziomu
zaworu. Dla uzyskania
z siłownikiem.
work
to
reduce
radiant heat
influence.
The actuator utilizes a stepper motor to accurately position
ochrony
IP53 protection,
siłownik należy
zainstalować
pod katem
water ingress
do not mount
actuators below
main spindle
via a gearbox
based
on the commandstopnia For
Aby siłownik wysterowaćtheręcznie,
należy
wcisnąć
mocno
od 0 do the
60horizontal
stopni od
pionu.
stopniawith
ochrony
plane
of the Dla
valve.uzyskania
IP63 will be achieved
received
from
the
controller.
klucz, co spowoduje odłączenie silnika, a następnie obracać
a mounting
orientation
from verticalmaksymalnie
to 60 deg. IP51 will
be kątem 85
IP51 siłownik
można
zainstalować
pod
nim do momentu ustawienia
pożądanego
położenia.
Control
Signal
achieved
to 85 deg.
stopni od
poziomu.
Pełne otwarcie zaworu uzyskuje
się po
około
5 obrotach.
This MG350-24F
SmartX
Actuator
series can be controlled
0°
Każdy obrót klucza powoduje
trzpienia zaworu
either byprzestawienie
3 wire floating (increase/decrease)
switched either
60°
between the 24 Vac/dc supply or by the 0V return. 2 position
o ok. 4 mm.
60°
control for the actuator to retract or extend (IN/OUT) proving

Siłownikiem można sterować
ręcznie, jeżeli jest podłączony
a normally open or normally closed valve is possible by condo zasilania, ale zapamiętane
ustawienia
utracone,
figuring the
wiring, see zostaną
wiring diagrams
on page 3.
i wymagać będzie ponownej kalibracji. Aby temu zapobiec,
należy odłączyć zasilanie
płytki przez
demontaż złącza.
Manual
Operation
Po przywróceniu zasilania
siłownik
automatycznej
A 3mm
hex keydokona
can be used
to manually drive and position
the MG350
SmartX Actuator.
Do not depress
kalibracji położeń krańcowych.
Ponowne
załączenie
silnikathe hex key
during normal operation. The hex key is not supplied with the
zostanie potwierdzone kliknięciem.
actuator.

Sygnał zwrotny położenia
The Hex key should be depressed firmly to disengage the
siłownika
na zaworze
Mounting
the Actuator
on the Venta Valve
main drive motor and continue to be depressed whilst Montaż
rotati funkcja alarmowa
ing the key to adjust actuator position. It takes approximately
Przed przystąpieniem
do montażu
siłownika,
A square nut is supplied
with the actuator
and is należy
to be

5 full rotations ofjest
the w
manual
override
to fully stroke thezainstalować
valve,
Siłownik MG350-24FP wyposażony
sygnał
zwrotny
mounted
onto the top edge
of the valve
stem beforezaworu
the
prostokątną
nakrętkę
na trzpieniu
each0...5
manual
turn moves
the valve
4
actuator
is
mounted. The actuator
is delivered
so it is not
położenia 2…10 V DC (lub
V override
DC), gdzie
wartość
2 Vstem aboutdostarczana
z
siłownikiem.
Siłownik
jest
skalibrowany
mm. There may be a load click as the main drive motor reneeded to operate the manual override to assemble the
(0 V) odpowiada położeniu
zamknięcia, a 10 V (5 V) położeniu
fabrycznie
i nie wymaga ustawień ręcznych.
engages after a manual operation.
product.
otwarcia (zależnie od ustawienia przełącznika 2).
1. Zainstalować prostokątną nakrętkę na trzpieniu

Konserwacja

1. Assemble the square nut to the top edge of the valve

Maintenance

The actuator is maintenance-free.

Siłownik nie wymaga konserwacji.

2.

Dimensions (mm)

⚠ NIEBEZPIECZEŃSTWO
149

111

ZAGROŻENIE POPARZENIEM LUB WYRZUCANYMI CZĘŚCIAMI
Uszkodzony trzpień zaworu, wrzeciono lub grzyb mogą pęknąć w trakcie
serwisowania siłownika.
57
•
Przed przystąpieniem do serwisowania
zawór należy odizolować i odłączyć
72
od ciśnienia.
•
Ręcznie sprawdzić stan trzpienia zaworu, wrzeciona lub grzyba.
W przypadku problemów z wymianą podzespołu, należy wymienić cały zawór.
Nieprzestrzeganie tych wskazówek
180może skutkować śmiercią lub poważnymi
obrażeniami ciała.

75

3.
4.

5.

zaworu.
Pozostawić
przestrzeń
pomiędzy
instalowaną
stem leaving
some clearance
between
this nut and
the
flanged a
nut
below.
nakrętką,
nakrętką
kołnierzową znajdująca się
2. Position the valve stem by hand to align with the actuator
poniżej.
clasp. siłownik na kołnierzu i ustawić tak, aby otwór
Umieścić
3.
Slide
the trzpienia
actuator onto
the valve neck,
aligningna
the poprzeczce
actuaw obejmie
pasował
do otworu
tor clasp in between the square nut and flanged nut.
zacisku.
4. Push the actuator down to align and insert the U-bolt
Następnie
umieścić obejmę U w kołnierzu zaworu
brace; secure brace with the flanged nuts.
i jarzmie
siłownika.
5. Tighten the valve stem flanged nut.
Dokręcić śrubami. Konieczne może być przesunięcie
dźwigni pracy ręcznej w celu wyrównania poprzeczki
Specification Sheet
siłownika
z trzpieniem zaworu.
Dokręcić nakrętkę kołnierzową na trzpieniu zaworu.

blue as nee
the actuato
the actuato
to the exac
set-up the
valve and m
follows:

85

Mounting
WARNING

RISK OF BURNS OR FLYING PARTS
If the valve stem, spindle, or plug has been damaged, it may
blow out under pressure while servicing the actuator.
• Isolate and depressurize the valve before servicing.
• Manually check valve stem, spindle, or plug integrity by
moving it within the valve. If the part can be removed,
replace the valve assembly.
3. Slide the actuator onto the valve neck, aligning the actua© 2017 Schneider Electric. Wszelkie Failure
prawa zastrzeżone.
Wszystkie
znaki handlowe
są własnością
Schneider
Electric Industries SAS lub jej podmiotów zależnych.
kwiecień 2017
to follow these
instructions
may result
in death
or
tor clasp in between the square nut and flanged
nut.
Numer dokumentu: F-27981-3
serious injury.

4. Push the actuator down to align and insert the U-bolt

Black end

Red end st

Blue end s

Wiring

Terminal B
Terminal

set-up the colored valve end stop limits according to the
valve and media during commissioning. Position the limits as
follows:

Cable type

Maximum length

Open heating circuit

Power

100 m (328 ft)

Blue end stop wskaźniki
Chilled waterpołożeń
circuit
Kolorowe
krańcowych

Kolorowe wskaźniki na jarzmie wskazują położenie grzyba
zaworu zależnie od skoku zaworu. Po zakończeniu montażu
siłownika, należy ustawić kolorowe wskaźniki zgodnie
z poniższą tabelą. Zsunąć razem ograniczniki znajdujące się
po obu końcach poprzeczki siłownika i rozpocząć procedurę
kalibracji. Siłownik samoczynnie ustawi ograniczniki
w położeniach krańcowych skoku siłownika. Zaleca się
ustawienie kolorowych oznakowań ograniczników skoku
zależnie od zaworu i obsługiwanego medium podczas
rozruchu.
Ustawić ograniczniki następująco:
Specification Sheet

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y2

schneider-electric.com |

Y1 Position (On/Off)24
Two

Y2

Extends the actuator

Retracts the

24 Vdc

24 Vac/dc supply for

Ustawienia
DIP actuator
linkage
andTwo
lowersprzełączników
the sinking
linkage
24 VAC Two
24 VAC
24 VDC
Two

valve
stem
24 Vac
neutral
or znajdują
and
raisesSourcing
the
Position
Sinking
Position
Sourcing
Position
Fabrycznie
wszystkie przełączniki
DIP
się
24 Vdc common for
valve stem
w położeniu OFF.
sourcing

Działanie

Przełącznik 2

Położenie ON (w górę)

Sygnał wyjściowy 0...5 V DC

NOTE: The MG350-24F actuator is powered by Y1 and/or Y2. If both
sygnału
Y1 and Y2 are powered at the Wybór
same time,
thenzwrotnego
the actuatorpołożenia
retracts
linkage and raises the stem.

Położenie
Wire
SizingOFF (w dół)
Cable type

Chilled water circuit

Zamknięty

3

Terminal Block Connection

Closed valvei obniża trzpień zaworu.

COM
24 Vdc lub
24 VacOpen
24 Vac (wspólny
24
Powrót
24 V COM
24circuit
V AC/DC
┴end stop
Red
heating
Return
zerowy)

Y2

4 s/mm

Niebieski ogranicznik
Obieg czynnika chłodniczego
The
colored
stop limits on the yoke are provided to show
Three
Wireend
Floating
the valve plug position according to the valve stroke. After
mounting
the actuator, arrange
the position and colour
of
Podłączenia
24 VAC
24 VAC
24 VDC
the
limits
as
per
the
table
below,
discarding
either
the
red
or
Floating
Sourcing
Floating
Sinking
Floating
Sourcing
Podłączenia do listwy zaciskowej
blue as needed. Squeeze the end stop limits either side of
Zacisk
Działanie
Opis a calibration sequence,
the
actuator
cross bar and initiate
U actuator
Sygnał
zwrotny
Sygnał wyjściowy:
sygnał
the
will then
automatically
push the end
stop limits
położenia
zwrotny
2…10 V DCto
to the exact
limits of the valve
stroke.położenia
It is recommended
0...5
V DC
set-up the colored valve endlub
stop
limits
according to the
valve
during commissioning.
Position the limits as
M and media
Masa sygnału
Masa pomiarowa
follows:
Y1
Otwarty
Wysuwa jarzmo siłownika

Blue end stop

Y1

Zawór zamknięty

Wiring
Czerwony ogranicznik
Otwarty obieg grzewczy
Colored
Valve Limit
Indicators

Green end stop

Kierunek działania
Direction
of Operation

Y1
24
Y2

Zielony ogranicznik

Minimum
cross sectional area I 3
schneider-electric.com/pl
2
1.5 mm (AWG 16)

Y1
24
Y2

Red end stop

Closed valve

Y1
24
Y2

Green
end stop
Karta
katalogowa

Wire Sizing

Sygnał wyjściowy 2...10 V DC,
aktywne alarmy

Maximum length

Minimum cross sectional area
24 Vdc

2
Vac
(AWGReturn
16)
1.524
mm

24100
Vacm (328
ft)
COM

Power
COM

24 Vdc

Direction of Operation

Wciąga jarzmo siłownika
i podnosi trzpień zaworu.

Przekroje
przewodów
Normal LED
Operation
Typ
LEDkabla
Color

Maksymalna
Minimalny przekrój
Blinking pattern
Function

długość
light 0.3 sec,
Indicates actuator is extending, lowering
100 m the valve
1,5stem
mm2 to open the valve
every second
Sterowanie/sygnał
0,5actuator
mm2
Green
light 0.3 sec,200 m Indicates
is retracting, lifting the
zwrotny położenia
every second.
valve stem to close the valve

Y1

Orange
Zasilanie

Y2
LED

4 s/mm

Wiring
Podłączenie
elektryczne
Three Wire Floating

Two Position (On/Off)
Dwustawne (ON/OFF)

3-żyłowe, trójstawne
24 VAC
Tróstawne
typu
„źródło”
24 V AC
Floating
Sourcing

Tróstawne
24
VAC
typu
„dren”
24 V AC
Floating
Sinking

Tróstawne
24 VDC
typuFloating
„źródło”Sourcing
24 V DC

Dwustawne
24
VAC Two
typu
„źródło”
24 V AC
Position
Sourcing

Dwustawne
24 VAC Two
typu
„dren” Sinking
24 V AC
Position

Dwustawne
24
VDC Two
typu
„źródło”
24 V DC
Position
Sourcing

COM

24 Vac

COM

24 Vac

24 Vdc
Return

24 Vdc

COM

24 Vac
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COM
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Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2

Y1
24
Y2
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Normal LED Operation
LED Color

Blinking pattern

Function

light Wszelkie
0.3 sec,
Indicates
is extending,
lowering
©Orange
2017 Schneider Electric.
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Wszystkieactuator
znaki handlowe
są własnością Schneider
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Specification Sheet

Wskaźniki diodowe LCD kalibracji i alarmu
Uwaga: Po pierwszym uruchomieniu alarmy będą aktywne po upływie 120 minut.

Calibration and Alarm LED’s

Kolor diody LED Wskazanie
Opis
Zalecane działanie
Note: On first power up alarms are not available for the first 120 minutes.
Pomarańczowy
LED
Zielony Color
Czerwony
Orange
Green
Red

Czerwony
Red

Red
Czerwony

Każdy
kolor miga
LED
Blinking
co 0, 3 s
Pattern

Kalibracja
Poczekać na
zakończenieActions
procesu
0,4 V DC Voltage
DescriptionTrzy diody
Recommended
LED migają jednocześnie
kalibracji.
Signal
do momentu zakończenia
Alarm
kalibracji. W trakcie
Each color cycles on kalibracji
Calibration.
The three
LED colors flash
Wait for the calibration process to finish
0.4 Vdc
sygnał
wyjściowy
for 1/3 sec
until the calibration is complete (orange,
położenia
siłownika ma
green, red, repeated). The actuator’s posiwartość
0,4 V DC.
tion output signal is 0.4 Vdc during the
Światło ciągłe
Solid

33seconds
s światłoOn,
1ciągłe,
second Off

Czerwony

calibration
process.
Wykryto
nieprawidłowy
Sprawdzić płynność ruchu trzpienia
0,7 V DC
skok
kalibracjirevealedzaworu
podłączenia
Travelpodczas
during calibration
exces- i prawidłowość
Check freedom
of valve stem movement 0.7 Vdc
zaworu.
razieconnection,
potrzeby replace
sive or inadequate output stroke.siłownika doand
proper W
linkage
actuator if necessary
wymienić siłownik.

Solid

Unexpected stalling
during normal
opera- płynność
Check for freedom
of valve stem moveNieoczekiwane
zatrzymanie
Sprawdzić
ruchu trzpienia
1,0 V DC 1.0 Vdc
ment and proper
linkage connection,
wtion.
trakcie normalnej pracy.
zaworu i prawidłowość
podłączenia.
possiblezaworu
debris on
thekątem
valve body, and
Sprawdzić korpus
pod
for proper DIP switch setup
zanieczyszczeń oraz prawidłowość
Actuator fault
Replace actuator
1.7 Vdc
ustawień przełącznika
DIP.

Światło ciągłe

Usterka siłownika

1 s przerwy

Red

Alarm sygnału
napięciowego

Alarm sygnału zwrotnego położenia
AlarmyFeedback
błędu skoku

Wymienić siłownik.

1,7 V DC

Wskazania diod LED

Signal Alarms

LED Indication

Alarmy skoku (nieoczekiwane zatrzymanie/skok poza
skalibrowanym
są sygnalizowane przez wskaźniki
Stroke zakresem)
Error Alarms
diodowe LED oraz stały wyjściowy sygnał napięciowy. Alarmy
Stroke
(unexpected
stall within
strokesygnału
range / travel
napięciowe
są alarms
sygnalizowane
po wybraniu
zakresu
LED
outside
calibrated
stroke
range)
are
visually
indicated
by the
zwrotnego 2…10 V.
LED and by a fixed voltage output signal. Voltage alarms are
Nieoczekiwane zatrzymanie / blokada zaworu
enabled when the actuator is set to the 2…10V feedback
Zatrzymanie w zakresie skoku jest zazwyczaj spowodowane
signal range.
blokadą zaworu. W takiej sytuacji siłownik usiłuje odblokować
zawór i przesuwa pięciokrotnie trzpień w górę i w dół w celu
Unexpected Stall / Valve Blockage
usunięcia zanieczyszczeń. Po każdym cyklu, siłownik
Stall
within stroke
rangeJeżeli
is typically
due to osiągnięty
a blocked valve.
sprawdza
położenie
krańcowe.
nie zostanie
In this
condition,
the actuator
free the
valve blockage
oryginalne
położenie
krańcowe,
wtedytries
po 5tocyklu
siłownik
przechodzi
w stan alarmu.
by moving
the stem up and down five times to loosen any
debris. On each
return,
the actuator
checks the stall point. If
Ruch wykraczający
poza
położenia
krańcowe
the
original
stall
point
is
not
reached,
the valve
enters alarm
Jeżeli siłownik wykonuje ruch wykraczający poza
położenia
Uruchomienie
mode
after
the
fifth
time.
Commissioning
krańcowe może to oznaczać brak połączenia z zaworem
Przełączniki
na płytce elektronicznej należy ustawić przed
lub uszkodzenie trzpienia zaworu. Podczas czynności
uruchomieniem
siłownika.
tym siłownik
nie wymaga
Set the switches
onPoza
the circuit
board before
installing the
Travelsiłownika
Outsidenależy
Strokezachować
Limits szczególną
sprawdzania
żadnych
innych ustawień.
actuator.
There are no other switches or potentiometers to be
ostrożność
i odłączyć
przed limits could indiActuator
travel sterowanie
beyond thezaworem
original stroke
Kalibracja
i położeń krańcowych przeprowadzana jest
set skoku
or adjusted.
demontażem
cate asiłownika.
loose linkage or a broken valve stem. Use extreme automatycznie po pierwszym uruchomieniu.
Stroke calibration / end position adjustment auto initiates
Kasowanie
alarmu
caution
when inspecting an actuator with a stroke alarm W trakcie kalibracji skoku lub położeń krańcowych,
when the actuator is first powered up.
Aby zresetować
należy
odłączyć
siłownik od
zasilania
isolating alarmy,
the control
valve
before removing
the
actuator. siłownik MG350 wciąga jarzmo, a następnie wysuwa
Duringskoku
strokelub
calibration
/ end positionnależy
adjustment, the
elektrycznego.
je. Kalibrację
położeń krańcowych,
Alarm
Reset
MG350
first
retracts,
then
extends.
Stroke
callibration / End
przeprowadzić
po
każdej
instalacji
siłownika
na
zaworze
Autokalibracja
point
position
adjustment
is
mandatory
every
time the actualub
przeprowadzeniu
czynności
serwisowych.
To
reset
the
alarms,
power
down
the
actuator.
W sytuacji zaniku zasilania siłownik przeprowadzi
tor is installed on a valve and/or the valve is serviced.
automatyczną kalibrację skoku zaworu po przywróceniu

Auto Calibration
zasilania.
If the power
supply
is interrupted the actuator will reCzas trwania
alarmu
napięciowego
calibrate
the
valve
stroke
when power
is zwrotny
re-applied.
Sygnały alarmu napięciowego nadpisują
sygnał
położenia przez 90 s, w celu umożliwienia wykrycia alarmu
Voltage Alarm Duration
przez sterownik.
The volt alarm signals override the Y position feedback signal for 90 sec to ensure registration by the controller.

Maintenance
The actuator is maintenance-free.
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