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1. ZASTOSOWANIE
Elektryczne serwonapędy jednoobrotowe MODACT MOK mogą być zastosowane w układach automatyki do 

sterowania członów wykonawczych urządzeń sterowniczych i regulacyjnych. Przeznaczone są do sterowania 
zaworów kulowych i zaworów z stożkiem oraz do klap zamykających i dławiących. Mogą być stosowane również 
do innych urządzeń, o ile ich właściwości i parametry są dla tych urządzeń odpowiednie. W tym wypadku zalecamy
konsultować indywidualnie zastosowanie serwonapędów z producentem. 

Serwonapędy MODACT MOK mogą być montowane bezpośrednio na armatury posiadające wymiary podłączeń
wg ISO 5211 lub 3337, połączenia za pośrednictwem wpustu pasowanego lub czworościanu (zob. rysunki). 

Serwonapędy MODACT MOK Control to serwonapędy MODACT MOK wyposażone w regulator położenia, numery
typu 52 328, 52 329 wyposażone są również w styczniki rewersujące oraz przekaźnik cieplny. Parametry mechanicz-
ne i środowisko robocze jest takie samo jak u serwonapędów MODACT MOK.

2. ŚRODOWISKO PRACY
Serwonapędy MODACT MOK (MODACT MOK Control) odporne są na działanie środowiska roboczego i wpływów

zewnętrznych klasy AA7, AB7, AC1, AD5, AE5, AF2, AG2, AH2, AK2, AL2, AM2, AN2, AP3, BA4 i BC3 wg 
ČSN 33 2000 - 3 (IEC 364-3:1993). 

W przypadku umieszczenia serwonapędu w środowisku zewnętrznym musi być serwonapęd wyposażony w lekkie
zadaszenie chroniące przed bezpośrednim działaniem promieni słonecznych. Zadaszenie powinno sięgać conajmniej
o 10 cm poza obrys serwonapędu na wysokości 20 – 30 cm ponad nim.

W przypadku umieszczenia serwonapędu w środowisku roboczym o temperaturze poniżej -10°C, w środowisku
z wilgotnością względną powyżej 80 %, lub środowisku zewnętrznym należy zawsze stosować rezystor grzewczy,
w który wyposażone są wszystkie serwonapędy. 

Zastosowanie serwonapędów w przestrzeni zawierającej pył niepalny i nieprzewodzący jest możliwe, o ile nie bę-
dzie to miało wpływu na ich funkcję. Jednocześnie należy konsekwentnie przestrzegać postanowień ČSN 34 3205.
Zaleca się ścierać pył, o ile osiągnie warstwę około 1 mm.

Uwagi:
Za przestrzeń pod zadaszeniem uważana jest przestrzeń chroniona przed opadami atmosferycznymi spadającymi

pod kątem 60° od pionu.
Serwonapęd elektryczny należy umieścić w ten sposób, aby powietrze chłodzące miało wolny dostęp do serwonapędu

i aby wydmuchiwane ogrzane powietrze nie było zasysane. Minimalna odległość od ściany dla wejścia powietrza wynosi 
40 mm. Z tego względu przestrzeń, w której serwonapęd jest umieszczony, ma być dostatecznie duża, czysta i przewietrzana.

Klasy wpływu warunków zewnętrznych

Charakterystyka podstawowa - wyciąg z ČSN 33 2000-3 (mod. IEC 364-3:1993)

1) AA7 - jednoczesne działanie temperatury otoczenia od -25° C do +55 °C
2) AB7 - temperatura otoczenia taka sama jak w punkcie 1; najniższa wilgotność względna 10 %, najwyższa

wilgotność względna 100 % z kondensacją
3) AC1 wysokość ponad poziomem morza ≤ 2000 m
4) AD5 woda tryskająca; woda może tryskać w wszystkich kierunkach
5) AE5 średnie zapylenie; średnie warstwy pyłu; opad pyłu większy niż 35 a mniejszy niż 350 mg/m2 na dzień
6) AF2 występowanie substancji korodujących lub zanieczyszczających w atmosferze; obecność substancji

korodujących jest znacząca
7) AG2 - obciążenie mechaniczne średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych
8) AH2 - wstrząsy średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych
9) AK2 - poważne niebezpieczeństwo rośnięcia roślin lub pleśni

10) AL2 - poważne niebezpieczeństwo występowania zwierząt (owadów, ptaków, małych zwierząt)
11) AM2 - wpływy szkodliwe prądów błądzących
12) AN2 - promieniowanie słoneczne średnie . Natężenie > 500 W/m2 ≤ 700 W/m2

13) AP3 - wpływy działalności sejsmicznej średniej; przyśpieszenie > 300 Gal ≤ 600Gal
14) BA4 - kwalifikacja osób; osoby pouczone
15) BC3 - częste dotknięcie osób z potencjałem ziemi; osoby często dotykają obcych części przewodzących lub

osoby stoją na podkładzie przewodzącym

Uwaga : Serwonapędy MODACT MOK nr typowy 52 325 do 52 329 można również zamówić w wykonaniu  EEx nC
IIB T3 pod oznaczeniem typowym 52 32x.xxxxN, ewentualnie 52 32x.xxxxxN. Mogą pracować w strefie 2
– typ ochrony „n" zgodnie z CSN EN 50021. Posiadają inny wskaźnik położenia, inne wyprowadzenia, 
nie mogą być wyposażone w sterowanie miejscowe i nie mogą być dostarczone w wykonaniu Control.

POŁOŻENIE ROBOCZE
Serwonapędy elektryczne MODACT MOK (MODACT MOK Control) mogą pracować w położeniu dowolnym.
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3. OPIS TECHNICZNY
Serwonapędy elektryczne MODAT MOK (MODACT MOK Control) składają się z dwu części podstawowych:

- członu mocy, składającego się z silnika elektrycznego jedno - lub trójfazowego asynchronicznego (zob. tabela nr 1), wału
pośredniego, przekładni planetarnej z wałem wyjściowym, urządzenia do sterowania ręcznego z kołem ręcznym i ślima-
kiem pływającym a w serwonapędzie numer typu 52 327 i 52 329 również z skrzyni przekładniowej wyjściowej (adapetra)
o przełożeniu 1: 2.

- części sterowniczej, wspólnej dla wszyst-
kich serwonapędów MODACT MOK 125 -
MOK 1000 (numer typu 52 326 - 52 329) 
– rys. 2. Różnica u poszczególnych typów
polega jedynie na umieszczeniu modułów
na płycie podstawowej. Serwonapędy
MODACT MOK 63 (o nr typu 52 325) posia-
dają wyłączniki położeniowe i sygnalizacyjne
umieszczone zgodnie z rys. 1. Część ste-
rownicza składa się z modułu położeniowe-
go 1, nadajnika oporowego położenia 2,
modułu momentowego 3, listwy zaciskowej
4 i elementu grzewczego 8. Moduł położe-
niowy wyposażony jest w 4 mikrowyłączniki,
zawsze 2 wyłączniki dla danego kierunku
obrotów wału wyjściowego. Punkt przełą-
czenia każdego mikrowyłącznika można na-
stawić niezależnie w granicach skoku robo-
czego serwonapędu.

Moduł momentowy posiada mikrowyłącz-
niki nastawialne niezależnie dla każdego kie-
runku, po jednym dla danego kierunku. 
Wyłączniki momentowe nie są blokowane
przeciw wyłączeniu pod obciążeniem. Nadaj-
nik położenia oporowy wyposażony jest
w sprzęgło cierne, które umożliwia jego auto-
matyczne nastawienie z wałem wyjściowym. 

Element grzewczy - 8 - (rys. 1, 2) 
zabezpiecza przed kondensacją par
wodnych pod osłoną części sterującej.
Moduł położeniowy i nadajnik położenia
napędzane są wałem wyjściowym serwo-
napędu poprzez koło napędowe, (w ser-
wonapędzie o numerze typu 52 326, 
52 327 segment napędowy) -7 - rys. 1.
Moduł momentowy napędzany jest przez „ślimak pływający“ sterowania ręcznego, przesunięcie ślimaka jest wprost
proporcjonalne do momentu skręcającego wału wyjściowego serwonapędu. Umożliwia to wyłączenie silnika 
elektrycznego po osiągnięciu nastawionej (na module momentowym) wartości momentu skręcającego na wale 
wyjściowym serwonapędu.

Uwaga: 
Zastosowane mikrowyłączniki są jednokomorowe, tzn. mogą pracować jedynie jako wyłącznik jednobiegunowy,

włącznik lub przełącznik , wyłączniki momentowe jedynie jako wyłącznik – zob. właściwy schemat połączeń.

4. NASTAWIENIE SERWONAPĘDU
a) Wkręty oporowe

Wkręty oporowe zastosowane są w celu ograniczenia skoku roboczego serwonapędu na wartość 90° zgodnie z po-
łożeniami krańcowymi „zamknięty“, „otwarty“ u armatur, które nie posiadają własnych ograniczeń. Wkręty oporowe
umieszczone są po stronie zewnętrznej serwonapędu, na której umieszczony jest również zacisk ochronny zewnętrzny.
Patrząc na na wkręty oporowe: prawy wkręt oporowy przeznaczony jest dla położenia „zamknięty“ a lewy wkręt dla
położenia „otwarty“. Jednocześnie zakłada się, że wał wyjściowy w czasie obrotów w kierunku „zamyka“ porusza się,
patrząc na wskaźnik miejscowy położenia, w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Przed nastawieniem
wkrętów oporowych należy je najpierw zluzować. Następnie serwonapęd wraz z armaturą należy ustawić w położeniu
„zamknięty“ i właściwy wkręt oporowy dokręcać tak długo, dopóki nie poczuje się zwiększonego oporu po oparciu

sterowanie miejscowe

M20x1,5 (10÷14mm)

dlawik kablowy

MOK 63  1x    M25x1,5 (13÷18mm)
1x    M20x1,5 (10÷14mm)

MOK 125, 250 2x    M25x1,5 (13÷18mm) 
MOK 500, 1000 1x    M25x1,5 (13÷18mm)

1x    M32x1,5 (13÷20mm)

sterowanie

miejscowe

Rysunek gabarytowy
servonapędów elektrycznych

MODACT MOK

Typ A B C D E F G H J K L kołnierz

MOK 63 173 203 247 244 213 245 160 98 - 72 - F 05, F 04, F 07*

MOK 125 204 237 325 347 252 290 200 111 - 73 - F 07, F 05, F 10*

MOK 250 204 237 325 347 252 290 200 111 263 73 128 F 10, F 07

MOK 500 250 290 386 398 325 262 250 128 - 78 - F 12, F 10

MOK 1000 250 290 386 398 325 362 250 128 323 76 155 F 12

*)  po uzgodnieniu
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wkręta o powierzchnię oporową wewnątrz serwonapędu. Wkręt oporowy należy zabezpieczyć przez porządne dokrę-
cenie nakrętki zabezpieczającej. Następnie należy wał wyjściowy serwonapędu obrócić o 90° do położenia „otwarty“
i w podobny sposób nastawić wkręt oporowy dla położenia „otwarty“.

Przy nastawianiu wkrętów oporowych w serwonapędzie o numerze typu 52 326 i 52 327 należy dbać o to, aby
segment zębaty napędu modułu położeniowego i sygnalizacyjnego w położeniu skrajnym „zamknięty“ i „otwarty“ nie
uderzał w obudowę silnika elektrycznego.

W obu położeniach krańcowych wału wyjściowego serwonapędu musi być położenie miejscowego wskaźnika po-
łożenia zgodne z oznaczeniem na tabliczce.

Jeżeli wymagane jest zamknięcie szczelne w położeniu skrajnym armatury, a więc wyłączenie serwonapędu przy
pomocy wyłączników momentowych, to moment wyłączający musi być przenoszony na armaturę. W tym wypadku
odpowiedni wkręt oporowy należy nastawić w ten sposób, aby przy zetknięciu się opory wału wyjściowego z wkrętem
oporowym, co spowoduje wyłączenie wyłącznika momentowego, była armatura dobrze uszczelniona. Wyłączenie ser-
wonapędu zabezpiecza stosowny wyłącznik momentowy. Jeżeli trzeba zastosować ograniczniki ruchu dla zabezpie-
czenia serwonapędu i armatury przed uszkodzeniem w przypadku zakłócenia w pracy wyłącznika położeniowego, to
należy ustawić wkręty oporowe w położenie, w którym następuje niezawodne wyłączanie wyłącznika położeniowego
i które jest jeszcze dopuszczalne dla armatury. Wyłączniki położeniowe i momentowe należy połączyć szeregowo.
Można to wykonać jedynie w tym wypadku, kiedy nie jest wymagane szczelne zamknięcie armatury. 

b) Wyłączniki położeniowe
Krańcowe wyłączniki położeniowe PO, PZ stosowane są do wyłączania serwonapędów po osiągnięciu przez wał

wyjściowy położenia, na które są nastawione. Wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ stosowane są do sygnalizacji poło-
żenia wału wyjściowego serwonapędu. 

Wyłączniki położeniowe nastawiane są w ten sposób, że najpierw należy nastawić wał wyjściowy w położenie, w któ-
rym ma wyłączać nastawiany wyłącznik. Następnie zluzować właściwym wkrętem luzującym krzywkę mikrowyłącznika. 

Zluzowanie wykonać poprzez obracanie wkrętu luzującego w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.
Wkręt luzujący obracać tylko do zluzowania krzywki. Kontynuując dalej obracanie wkrętu luzującego krzywka zosta-
nie ponownie dociągnięta. 

Numery właściwych wkrętów luzujących umieszczone są na uchwycie modułu położeniowego 1 (rys. 1) i są zgodne z ozna-
czeniem krzywek na wale. Po zluzowaniu należy obracać krzywkę w kierunku przeciwnym do kierunku ruchu wału wyjściowego
serwonapędu przy nastawianiu położenia “zamknięte” lub otwarte” do momentu przełączenia mikrowyłącznika. W położeniu tym
krzywkę zaaretować poprzez dociągnięcie wkrętu luzującego (w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara).

Legenda 
1 - moduł położeniowy
2 - nadajnik położenia 
3 - moduł momentowy
4 - listwa zaciskowa
5 - silnik elektryczny
6 - wewnętrzny zacisk ochronny
7 - koło napędowe (lub segment)
8 - element grzewczy
9 - kondensator rozruchowy

Rysunek nr 1 - Płyta podstawowa, numer typu 52 325 Rysunek nr 2 - Płyta podstawowa, numer typu 52 326 - 52 329

Uwaga: 
Numery w kółku są identyczne z numerami wkrętów luzujących krzywek modułu położeniowego

2

1

8

3

P2

5

P1
6
7

4

P1

P2
PZ

SO

SZ

PO1

3

2

4

C
NC NC

NC

NCCNO

CNO NC

NO C

NO CNO

P

PO

SO
PZ

SZ
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W numerze uzupełniającym numer typowy należy podać:

zamiast x: 6 - wykonanie z nadajnikiem oporowym 2x100 Ω
7 - wykonanie z nadajnikiem prądowym 4-20 mA bez wbudowanego źródła zasilającego
8 - wykonanie bez nadajnika położenia
9 - wykonanie z nadajnikiem prądowym 4-20 mA z wbudowanym źródłem zasilającym

zamiast =: 0 - wykonanie bez zabudowanego regulatora położenia i bez sterowania miejscowego
1 - wykonanie z zabudowanym regulatorem położenia, bez sterowania miejscowego - MODACT MOK Control
2 - wykonanie bez zabudowanego regulatora położenia z sterowaniem miejscowym
3 - wykonanie z regulatorem położenia i sterowaniem miejscowym - MODACT MOK Control

zamiast +: należy napisać cyfrę lub literę zgodnie z tabelą nr 2.

** - wykonanie z wyższym momentem wyłączającym do 80 Nm można stosować w środowisku od -20 °C do +55 °C

Uwaga: Serwonapędy MODACT MOK 500, Nr typu 52 328.x = 2+ i MODACT MOK 1000,Nr typu 52 329.x = 3+
wyposażone są w silnik elektryczny 3 x 400 V o mocy 120 W bez zabezpieczenia cieplnego. W pozosta-
łych serwonapędach z tabeli Nr 1 wbudowane są automatyczne bezpieczniki cieplne, które w przypadku
przegrzania odłączą zasilanie silnika elektrycznego (po wystygnięciu zasilanie zostanie automatycznie włą-
czone); na zaciski silnika nie są wyprowadzone.
Silnik elektryczny 4DPV63-4S nie posiada zabezpieczenia cieplnego. U silników elektrycznych FT2B52D zabudo-
wany jest automatyczny bezpiecznik cieplny wyprowadzony na zaciski serwonapedu. (obciążalność 250 V / 2,5 A)
U silników elektrycznych EAMR, EAMRB i PK 7060-4AB bezpieczenik cieplny nie jest wyprowadzony na
zaciski serwonapędu. 

Szum
Poziom ciśnienia akustycznego A jest maks. 85 dB (A)
Poziom mocy akustycznej A jest maks. 95 dB (A)

. x = 1 + 10 15 2780 1 x 230 0.37 7.4

. x = 2 + 20 15 2780 1 x 230 0.37 7.4

. x = 3 + 40 15 2780 1 x 230 0.37 7.4

52 325 . x = 4 + 80 4 1270 1 x 230 0.25 7.4

. x = 5 + 10 15 2680 3 x 400 0.10 7.4

. x = 6 + 20 15 2680 3 x 400 0.10 7.4

. x = 7 + 40 15 2680 3 x 400 0.10 7.4

. x = 1 + 10 60 2770 1 x 230 0.53 12.7

. x = 2 + 20 60 2770 1 x 230 0.53 12.7

. x = 3 + 40 20 1350 1 x 230 0.4 12.3

52 326
. x = 4 + 80 20 1350 1 x 230 0.4 12.3

. x = 5 + 10 90 2770 3 x 400 0.34 12.7

. x = 6 + 20 90 2770 3 x 400 0.34 12.7

. x = 7 + 40 20 1440 3 x 400 0.20 12.7

. x = 8 + 80 20 1440 3 x 400 0.20 12.7

. x = 2 + 20 60 2770 1 x 230 0.53 21

. x = 3 + 40 60 2770 1 x 230 0.53 21

. x = 4 + 80 20 1350 1 x 230 0.4 20.5

52 327
. x = 5 + 160 20 1350 1 x 230 0.4 20.5

. x = 6 + 20 90 2770 3 x 400 0.34 21

. x = 7 + 40 90 2770 3 x 400 0.34 21

. x = 8 + 80 20 1440 3 x 400 0.20 12.7

. x = 9 + 160 20 1440 3 x 400 0.20 12.7

. x = 2 + 20 120 1380 3 x 400 0.47 27

52 328
. x = 3 + 40 90 2770 3 x 400 0.34 26

. x = 4 + 80 90 2770 3 x 400 0.34 26.3

. x = C + 40 90 2780 1 x 230 0.90 27

. x = 3 + 40 120 1380 3 x 400 0.47 45

. x = 4 + 80 90 2770 3 x 400 0.34 43
52 329

. x = 5 + 160 90 2770 3 x 400 0.34 43.3

. x = C + 80 90 2780 1 x 230 0.90 45

Tabela 1 - Podstawowe parametry techniczne

Typ Masa
[kg]

Numer
typowy

Czas
przestawienia

[s/90°]

Moment
wyłaczający 

[Nm]

Silnik elektryczny

Typ Obroty
[1.min-1]

Napięcie
[V]

Prąd
[A]

16–32

25–80**

25–45

16–32

25–80

63–125

125–250

250–500

500–1000

MOK 63

MOK 125

MOK 250

MOK 500

MOK 1000

FCJ2B52D

FCT2B54D

FT2B52D

FCJ4C52N

FCT4C54N

FT4C52NA

EAMR56NO4A

FCJ4C52N

FCT4C54N

FT4C52NA

EAMR56NO4A 

PK 7060-4AB

FT4C52NA

EAMRB63LO2

PK 7060-4AB

FT4C52NA

EAMRB63LO2 

Moc
[W]
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Tabela nr 2 - Sposób podłączenia serwonapędów MODACT MOK (sposób określenia 4-go miejsca
w numerze uzupełniającym numer typowy - zamiast +)

Wielkość kołnierza Złączenie Bok czworoboku
s [mm] Położenie czworoboku Sposób oznaczenia 4. miejsca 

w numerze uzupełniającym

F05
F05
F04
F04
F05
F04
F04
F04
F05
F05

F07
F07
F05
F05
F07
F05
F05
F05
F07
F07

F10
F10
F07
F07
F10
F07
F07
F07
F10
F10
F10
F10

F12
F12
F10
F10
F12
F10
F10
F10
F10
F10
F12
F12

F12
F12
F12
F12
F12

14

11
14
11
12
12
16
16

17

14
17
14
16
16
19
19

22

17
22
17
19
19
24
24
27
27

27

22
27
22
24
24
27
27
32
32

27
27
32
32

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

0
1
2
3
4
5
6
7
8
9
A
B

0
1
4
5
6

Podstawowe

Podstawowe
obrócone o 45°
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe

Podstawowe
obrócone o 45°
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe

Podstawowe
obrócone o 45°
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe

Podstawowe
obrócone o 45°
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Podstawowe
obrócone o 45°

Wpustem
Czworobokiem

Wpustem

Czworobokiem

Wpustem
Czworobokiem

Wpustem

Czworobokiem

Wpustem
Czworobokiem

Wpustem

Czworobokiem

Wpustem
Czworobokiem

Wpustem

Czworobokiem

Wpustem

Czworobokiem

Położenie wału wyjściowego

serwonapędu

(patrząc w kierunku na wskaźnik

położenia miejsowego).

Koło ręczne znajduje się w poło-

żeniu „zamknięte“

Połączenie wpustem Połączenie czworobokiem

Polożenie podstawowe Polożenie obrócone o 45°
(zgodne z DIN 3337) (zgodne z ISO 5211)

Oś 

rurociągu
Otwarte

Zamknięte

Inne podłączenie serwonapędów po uzgodnieniu.

Numer typowy 52 329

Numer typowy 52 328

Numer typowy 52 327

Numer typowy 52 326

Numer typowy 52 325
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Wyłącznik sygnalizacyjny musi być nastawiony w ten sposób, aby przełączył wcześniej niż właściwy wyłącznik położeniowy
lub wyłącznik momentowy. W czasie nastawiania wyłączników położeniowych i sygnalizacyjnych  u serwonapędów o numerze
typu. 52 326 i 52 327 należy dbać o to, aby  segment zębaty napędu modułu położeniowego i sygnalizacyjnego w położeniu
skrajnym “otwarte” i “zamknięte” nie uderzał w pokrywę silnika elektrycznego. W serwonapędach o numerze typowym 
52 325 moduł położeniowy nie posiada krzywek zabezpieczonych przy pomocy wkrętów (rys. 2). Położenie krzywki na wale 
zabezpieczone jest jedynie przez tarcie, które należy w czasie nastawiania krzywek pokonać. U wykonań o numerze typowym
52 325 krzywki zabezpieczone są poprzez tarcie i centralną nakrętkę radełkowaną z nakrętkę kontrującą, które w trakcie 
nastawiania należy zluzować. Po nastawieniu należy je z powrotem porządnie dociągnąć.

c) Nadajnik położenia 
W celu nastawienia nadajnika położeniowego wystarczy przestawić wał wyjściowy serwonapędu w jedno z położeń

krańcowych „otwarty“ lub „zamknięty“. Poprzez to nadajnik położenia zostaje nastawiony automatycznie. Przeważnie na-
stąpi to już w trakcie nastawiania wkrętów oporowych lub wyłączników krańcowych położeniowych.

Nastawienie nadajnika pradowego CPT 1
Obudowa nadajnika musi być uziemiona (połączona z przewodem zerowym, przewodem uziemiającym lub z potencjałem ze-

rowym obwodu pomiarowego) a obwód pomiarowy (dwuprzewodowy) musi być również uziemiony (przeważnie połączony
z potencjałem zerowym nawiązującego regulatora). Bez uprzedniego sprawdzenia napięcia zasilającego na przewodach zasila-
jących nadajnika nie wolno podłączać. Pomiar napięcia na przewodach zasilających należy zmierzyć w stanie bez obciążenia,
przy pomocy woltomierza cyfrowego o oporze wejścia conajmniej 1MΩ! Napięcie musi być w zakresie od 18 do 28 V prądu sta-
łego a przy zastosowaniu w temperaturze do 70 °C w granicach od 18 do 25 V prądu stałego.

Należy zmierzyć napięcie pomiędzy obudową nadajnika a oboma przewodami zasilającymi na zakresie prądu przemienne-
go i prądu stałego, napięcia te nie mogą przekroczyć wartości 50 V dla prądu stałego i 35 V dla prądu przemiennego. Podłą-
czyć na chwilę szeregowo z nadajnikiem miliamperomierz cyfrowy o dokładności conajmniej 0,5 %. W nadajniku w nowym
wykonaniu (z filtrem) należy mierzyć napięcie pomiędzy zaciskami. Prąd należy mierzyć pomiędzy zaciskami 70,71 (u nu-
meru typowoego 52 325) lub 23,24 (w pozostałych numerach typowych) i odłączoną żyłą kabla zasilającego. 

Nadajnik prądowy położenia CPT 1 dostarczany wraz z serwonapędem nastawiony jest na skok roboczy serwonapędu 90°.
Jeżeli należy wyregulować nadajnik po zamontowaniu serwonapędu na armaturę, to należy serwonapęd nastawić w położenie,
w którym sygnał nadajnika ma wynosić 4mA (poprzez najechanie serwonapędu na wkręt oporowy, wyłączenie wyłącznika mo-
mentowego lub położeniowego). Następnie należy zluzować wkręty płytek, które mocują nadajnik do płyty nośnej. Poprzez ob-
racanie całym nadajnikiem należy nastawić wartość sygnału nadajnika na 4 mA (± 0,1 mA). Następnie wkręty dociągnąć i obró-
cić wał wyjściowy w drugie położenie krańcowe. W czasie ruchu wału wyjściowego serwonapędu w kierunku do drugiego po-
łożenia krańcowego sygnał musi wzrastać. Jeżeli tak nie jest, to należy powrócić do położenia wyjściowego wału wyjściowego
i obracać ponownie całym nadajnikiem poprzez położenie minimum sygnału (około 2 mA), aż do nastawienia sygnału 4mA (+
0,1 mA). Potem serwonapęd ponownie nastawić w położenie „otwarte“ i przy pomocy elementu nastawczego znajdującego
się na krawędzi nadajnika nastawić prąd nadajnika na 20 mA (± 0,1 mA). Wkręty porządnie dociągnąć i zakapać właściwym la-
kierem. Jeżeli nadajnik CPT1 zasilany jest z źródła zewnętrznego, należy postępować w czasie podłączania nadajnika do ob-
wodów zewnętrznych zgodnie z danymi podanymi na właściwym schemacie, znajdującym się w załączniku.

Nadajnik jest izolowany galwanicznie, a więc
do 1 źródła można podłączyć większą ilość na-
dajników. Nadajnik należy podłączyć przy po-
mocy dwu przewodów, którymi przepływa sy-
gnał normalizowany 4 - 20mA przy zasilaniu na-
pięciem 18 - 20 V prądu stałego i przy obciąże-
niu oporowym w zakresie 0 - 500 Ω. Poprzez te
przewody doprowadzane jest również napięcie
zasilające. Wyjście wyposażone jest w diodę za-
bezpieczającą przed zamianą polaryzacji, dzięki
czemu nadajnik chroniony jest przed uszkodze-
niem. Można go uszkodzić trwale podłączeniem
napięcia wyższego niż 30 V prądu stałego. 

Uwaga: Jeżeli wymagana jest u nadajnika położenia oporowego histerezja minimalna, to nie można przekraczać maksy-
malnego skoku roboczego serwonapędu, to znaczy 90°. Jeżeli został nastawiony skok roboczy mniejszy niż 90°, to
wartość sygnału nadajnika oporowego położenia jest proporcjonalna do skoku roboczego. 

d) Wyłączniki momentowe
Wyłączniki momentowe nastawione są już w zakładzie wytwórczym na wymagany moment. Jeżeli trzeba wyłączniki mo-

mentowe przestawić na inny moment, to należy zluzować wkręt luzujący danej krzywki (numery wkrętów podane są w le-
gendzie na rys. 3). Poprzez proporcjonalny podział odcinka właściwej skali pomiędzy zerem a momentem wyłączającym
maksymalnym, który na skali oznaczony jest znakiem specjalnym - kolorowym, uzyskuje się punkt na skali dla wymagane-
go momentu wyłączającego, na który należy nastawić strzałkę krzywki. Wkręt luzujący należy ponownie dociągnąć. Mani-
pulacja wkrętami luzującymi wyłączników momentowych jest identyczna jak wkrętami luzującymi modułu położeniowego.
Po nastawieniu wyłączników momentowych należy przy pomocy probierki (żarówkowej) sprawdzić, czy wyłączają. 

Uwaga: Manipulacja wkrętami oznaczonymi nr 2 i 4 jest wzbroniona!

2

3

4

5

6

1

Legenda
1 - krzywka wyłącznika MO
2 - krzywka wyłącznika MZ
3 - wyłącznik momentowy MO

4 - wyłącznik momentowy MZ
5 - wkręt luzujący krzywki wyłącznika MZ
6 - wkręt luzujący krzywki wyłącznika MO

Rysunek nr 3 - wyłączniky momentowe
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5. REGULATOR POŁOŻENIA ZP2.RE WERSJA 4
Elektroniczne regulatory położenia wału wyjściowego ZP2 stosowane są w serwonapędach elektrycznych

MODACT Control. Umożliwiają sterowanie serwonapędu, w którym są zabudowane, przy pomocy wejściowego sy-
gnału analogowego, doprowadzonego z nadrzędnego systemu sterowania. 

Podstawową częścią regulatora jest mikrokomputer z programem umieszczonym w jego pamięci. 
W skład mikrokomputera wchodzą:

- A/D przetworniki przetwarzające sygnał wejściowy i sygnał sprzężenia zwrotnego

- pamięć parametrów 

- źródło zasilające z transformatorem sieciowym

- przekaźniki wyjściowe do sterowania serwonapędu (włączają silnik elektryczny lub łączniki mocy)

- obwody wejściowe, do których podłączane są wyłączniki krańcowe i zestyki przekaźnika cieplnego 

- obwody wejściowe sygnałów analogowych

- przyciski i lampki sygnalizacyjne, przy pomocy których można zadawać parametry regulacji (lampki sygnalizacyjne
służą również do identyfikacji stanu regulacji i rodzaju błędów).

- złączki do połączenia regulatora z serwonapędem

- złączka do podłączenia serwisowego komputera PC z regulatorem

Regulator posiada następujące funkcje: 
- Umożliwia zadawanie parametrów regulacji przy pomocy przycisków umieszczonych na regulatorze lub przy po-

mocy komputera PC podłączonego do regulatora za pośrednictwem modułu komunikacyjnego.

- Po zadaniu parametrów regulacji zostanie dokonana autokalibracja, w trakcie której regulator identyfikuje parame-
try serwonapędu i armatury.

- Po skończeniu autokalibracji regulator wpisze zadane i zmierzone parametry do pamięci parametrów.

- Sprawdza sygnały wejściowe i sygnał sprzężenia zwrotnego oraz stan wyłączników krańcowych. W zależności od
sygnału wejściowego i sygnału sprzężenia zwrotnego, od stanu wyłączników krańcowych, parametrów regulacji 
i parametrów serwonapędu, steruje serwonapędem. Kontroluje i zapisuje do swej pamięci parametrów łączny czas
pracy i łączną ilość włączeń przekaźników wyjściowych. 

- Sprawdza, czy w trakcie regulacji lub podczas nastawiania regulatora nie wystąpi zakłócenie; o ile wystąpi zakłó-
cenie, to wykona ocenę i sygnalizuje rodzaj zakłócenia; w zależności od zadanych parametrów nastawi wał wyj-
ściowy serwonapędu oraz parametry stwierdzonego zakłócenia wpisze do swej pamięci. 

- Umożliwia podłączenie komputera PC, za pośrednictwem którego można zadawać parametry regulacji i kontrolo-
wać pracę regulatora. 

Pamięć programu jest typu ROM, pamięć parametrów regulacji i parametrów silnika jest typu EEPROM, a więc po
wyłączeniu napięcia zasilającego zawartość pamięci pozostaje bez zmian.

Prędkość obrotów wału wyjściowego serwonapędu zależy od typu i wykonania serwonapędu, regulator nie może
wpłynąć na prędkość obrotów wału wyjściowego. 

Podłączenie serwonapędu wyposażonego w regulator i silnik trójfazowy do sieci zasilającej
Serwonapęd wyposażony w silnik trójfazowy należy podłączyć do sieci zasilającej w ten sposób, aby w czasie pra-

cy z regulatorem pracował stabilnie, tzn. o ile serwonapęd znajduje się w położeniu równowagi i zostanie z tego poło-
żenia siłą zewnętrzną wychylony (np kołem ręcznym), to powraca automatycznie pod wpływem działania regulatora
do położenia równowagi. Aby to zapewnić, należy zachować właściwą kolejność faz napięcia zasilającego.
Oprócz tego niezbędnym jest, aby były właściwie podłączone wyłączniki położeniowe lub momentowe serwonapędu,
tzn po osiągnięciu któregoś z położeń krańcowych wału wyjściowego (o ile wcześniej nie wyłączy regulator) napęd
serwonapędu został wyłączony przez właściwy wyłącznik.

Uwaga: 
W przypadku, że serwonapęd podłączony jest do sieci zasilającej i kolejność faz jest odwrotna w stosunku

do tej kolejności, z jaką był nastawiony i wypróbowany, będzie zachowywać się niestabilnie, tzn wał wyjściowy
serwonapędu będzie przesuwać się do któregoś z położeń skrajnych. Po osiągnięciu położenia skrajnego sil-
nik elektryczny serwonapędu nie będzie wyłączony, ponieważ wyłącznik krańcowy w tym wypadku włącza
stycznik włączający ruch w kierunku przeciwnym. W tym wypadku może nastąpić uszkodzenie serwonapędu
lub armatury. 

Zmiana kolejności faz może wystąpić również po wykonaniu napraw lub zmian w obwodach zasilających
sieci trójfazowej, zasilającej serwonapęd!

Po podłączeniu napięcia do serwonapędu serwonapęd może samowolnie włączyć się, chociaż do regulatora nie
jest podłączony żaden sygnał sterujący, ponieważ regulator stan ten oceni jako zakłócenie i zgodnie z zadanym para-
metrem nastawi wał wyjściowy serwonapędu.
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W przypadku, że podłączone napięcie zasilające posiada odwrotną kolejność faz niż w stosunku do tej, przy której
serwonapęd nastawiony był w zakładzie wytwórczym, to serwonapęd nie zatrzyma się nawet po wyłączeniu wyłącz-
ników krańcowych. 

Dlatego w czasie instalacji serwonapędu i uruchomienia należy przedsięwziąć takie środki, aby nie mogło wystąpić
samowolne załączenie serwonapędu nawet w wypadku, że w trakcie podłączania serwonapędu nastąpi przypadko-
we załączenie sieci zasilającej. 

Serwonapęd można wyłączyć przy pomocy przycisku „TEST", umieszczonego na przekaźniku cieplnym. W serwo-
napędach MODACT CONTROL MOK 500 i 1000 przekaźnik ten umieszczony jest pod osłoną serwonapędu. Przycisk
można przycisnąć np przy pomocy małego śrubokręta. Po przyciśnięciu przycisku zostanie przerwane zasilanie ce-
wek przekaźników mocy i serwonapęd zostanie zatrzymany. 

Zasilanie serwonapędu zostanie ponownie włączone po przyciśnięciu dużego czerwonego przycisku umieszczo-
nego na przekaźniku cieplnym. 

Na przekaźniku cieplnym na jego górnej stronie umieszczony jest podłużny wziernik, umożliwiający kontrolę jego
stanu. Jeżeli pod wpływem zadziałania przekaźnika cieplnego został wyłączony napęd serwonapędu – po przyciśnię-
ciu przycisku TEST lub w konsekwencji przeciążenia silnika elektrycznego - to pod wziernikiem pojawi się żółta tar-
cza. Po przyciśnięciu dużego czerwonego przycisku żółta tarcza zniknie.

UWAGA! Obwody serwonapędu po tym wyłączeniu znajdują się nadal pod napięciem. Przed rozpoczęciem pracy na ser-
wonapędzie, np przed zmianą kolejności faz na listwie zaciskowej serwonapędu, należy wyłączyć napięcie zasilające.

Uwaga: Regulatory ZP2 w wersji 4 w reżymie autokalibracji wykonują test kierunku obrotów  i niewłaściwy kierunek
obrotów sygnalizują jako zakłócenie. W reżymie regulacji kierunek obrotów nie jest testowany. 

PARAMETRY TECHNICZNE REGULATORA
Napięcie zasilające 230 V + 10% – 15 %, 50 – 60 Hz

Sygnał sterujący analogowy 0-20 mA, 4-20 mA, 0-10 V 
logiczny TEST – styk nadrzędnego systemu 

(symulacja stanu zakłócenia) 
MO, MZ stan wyłączników krańcowych serwonapędu *) 
TP stan przekaźnika cieplnego

Sygnał wyjściowy Wyjścia siłowe 2 x przekaźnik 8 A,  230 V, zabezpieczony bezpiecznikiem
F1.6 A 

Suma zakłóceń (zestyk KOK) Wyłącznik lampki sygnalizacyjnej 24 V, 2 W 
5 x LED Zasilanie, zakłócenie, nastawienie:  otwiera, zamyka

Nadajnik położenia Nadajnik prądowy 4 – 20 mA**)

Liniowość regulatora 0,5 %

Nieczułość regulatora 1 – 10 % (nastawialna)

Sygnalizacja zakłóceń Reżym TEST 
Zakłócenie nadajnika sprzężenia zwrotnego 
Zamienione wyłączniki krańcowe *) 
Brakuje sygnału sterującego 
Serwonapęd był wyłączony w położeniu 
pośrednim przez wyłącznik krańcowy *) 

Reakcja na zakłócenie Zakłócenie nadajnika sprzężenia 
zwrotnego Serwonapęd w położenie TEST, sygnalizacja zakłócenia
Brakuje sygnału sterującego Serwonapęd w położenie TEST, sygnalizacja zakłócenia
Reżym TEST Serwonapęd w położenie TEST,  sygnalizacja zakłócenia

Elementy nastawcze Złączka komunikacyjna 
(do podłączenia komputera)
2 x przycisk do nastawiania parametrów bez komputera

Zakres temperatur roboczych -25 °C – +75 °C

Wymiary 75 x 75 x 25 mm

*)   Przez wyłącznik krańcowy rozumiany jest wyłącznik położeniowy lub momentowy serwonapędu połączony w ten
sposób, aby zatrzymał ruch serwonapędu w danym kierunku. Regulator ZP 2 w trakcie autokalibracji zmierzy syg-
nał sprzężenia zwrotnego, przy którym wyłączniki krańcowe wyłączą serwonapęd (dla obu kierunków ruchu) 
i wpisze go do pamięci jako parametr. Podczas regulacji stan wyłączników krańcowych jest kontynualnie kontrolo-
wany. Jeżeli serwonapęd zostanie wyłączony przez wyłącznik krańcowy w innym położeniu niż położenie znalezio-
ne w czasie autokalibracji, to regulator stan ten sygnalizuje jako błąd. Stan ten może powstać np w tym wypadku,
kiedy jako wyłącznik krańcowy podłączony został wyłącznik momentowy i w trakcie regulacji armatura zatrze się. 

**)  Nadajnik prądowy dwuprzewodowy, np typ CPT 1  w połączeniu standardowym zasilany jest z regulatora napięciem
24 V prądu stałego. o ile sygnał wyprowadzony jest z serwonapędu, to sygnał ten jest aktywny. 
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Nastawienie parametrów regulatora przy pomocy klawiszy funkcyjnych
Dla zapewnienia właściwego działania regulatora po zamontowaniu serwonapędu wraz z regulatorem na armaturę

należy nastawić parametry regulatora i uruchomić kalibrację automatyczną - najlepiej w momencie, kiedy w ruro-
ciągu, na którym zamontowany jest serwonapęd wraz z armaturą, znajduje się medium robocze.

Parametry regulatora można nastawiać przy pomocy przycisków umieszczonych na regulatorze (nastawiany para-
metr sygnalizowany jest za pośrednictwem diod LED D3, D4, umieszczonych na regulatorze) lub przy pomocy kom-
putera PC, połączonego z regulatorem.

Niniejsza instrukcja dotyczy nastawienia parametrów regulatora ZP2.RE wersja 4 (na naklejce umieszczonej  na kości kompute-
ra regulatora znajduje się oznaczenie np EHL SERVO V4.28 „2004) przy pomocy przycisków. W przypadku nastawiania regulatora
przy pomocy komputera PC (za pośrednictwem komputera można nastawiać również inne parametry, niż te, które opisane są w
niniejszej instrukcji i dostępne są różne dane diagnostyczne) należy zastosować inną instrukcję, która będzie wydana osobno. 

Przed nastawieniem parametrów serwonapęd musi posiadać podłączone i nastawione wyłączniki krańcowe i musi
być nastawiony nadajnik położenia. O ile jako wyłączniki krańcowe zastosowane są wyłączniki momentowe, to nale-
ży zapewnić, aby serwonapęd lub armatura mogły niezbędny moment wyłączający osiągnąć. 

Parametrów regulatora nie można nastawiać, o ile wał serwonapędu znajduje się w którymś z położeń krańco-
wych i jest wyłączony przez wyłącznik krańcowy; proces kalibracji automatycznej nie mógłby być zrealizowany i re-
gulator sygnalizowałby błąd. Dlatego przed nastawianiem parametrów serwonapęd musi być nastawiony (na przy-
kład przy pomocy koła ręcznego) w ten sposób, aby wał wyjściowy znajdował się w położeniu pośrednim (w położe-
niu, w którym serwonapęd w stanie normalnym nie jest wyłączony przez żaden z wyłączników krańcowych).

Rozmieszczenie diod luminescencyjnych, przycisków, zacisków i złączek na regulatorze ZP2.RE

LEGENDA:
J1 - Listwa zaciskowa sygnałów
1 Test Wejście sygnału logicznego sterującego test
2 GND Sygnał sterujący - biegun ujemny
3 IN Sygnał sterujący - biegun dodatni
4 KOK Zestyk załączający sygnalizacji zakłócenia
5 KOK Zestyk załączający sygnalizacji zakłócenia
6
7 nie podłączone
8
9 + 24 V Zasilanie prądowego nadajnika położenia 
10 IN IS Sygnał z prądowego nadajnika położenia

J2 - Listwa zaciskowa obwodów mocy
A OTVORZ Wyjście siłowe „otwierać“
B ZAMKNIJ Wyjście siłowe „zamykać“
C MZ Wyłącznik krańcowy „zamknięte“
D MO Wyłącznik krańcowy „otwarte“
E TP Bezpiecznik cieplny
F S Faza zasilająca stopni mocy

1) MOK 63, 125, 250  L1
2) MOK 500, 1000      N

G TR1 Zasilająnie regulatora
H TR2

Uwagi: Sygnały MO, MZ, TP i „test" są sygnałami wejściowymi; sygnału TP ani sygnału „test" nie trzeba podłączać Nastawić
poziom aktywny (poziom, który regulator oceni jako stan zakłócenia) sygnału TP i „test" na inną wartość, niż było
nastawione przez producenta regulatora lub w zakładzie ZPA Pečky a.s., można jedynie przy pomocy komputera PC.
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Nastawienie parametrów
W czasie nastawiania parametrów zgodnie z niniejszą instrukcją należy przejść do reżymu nastawiania w ten spo-

sób, że przycisk SW1 zostanie przyciśnięty do czasu zapalenia żółtej diody D3 na regulatorze (około 2 sec). Następ-
nie przycisk SW1 zluzować i można nastawiać parametry regulatora (poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku SW1
można poruszać się w menu wyświetlanym żółta diodą D3, poprzez krótkie przyciśnięcie przycisku SW1 można na-
stawiać parametry wyświetlane czerwona diodą D4) – zob. poniżej opis Menu 1 – Menu 5.

O ile przyciskiem SW2 zostanie obrana ostatnia wartość parametru w danym menu, to po ponownym przyciśnięciu
przycisku SW2 pojawi się pierwsza wartość tego parametru. W ten sposób można w sposób cykliczny obierać war-
tości parametrów zgodnie z spisem parametrów. 

Po obraniu wymaganej wartości parametru należy krótko przycisnąć przycisk SW1. Przyciśnięcie to potwierdza
obraną wartość parametru i przesunie na najbliższe następne menu. O ile po kolejnym przyciśnięciu przycisku SW1
zostanie otwarte MENU 5, to następnym krótkim przyciśnięciem przycisku SW1 zostanie otwarte MENU 1 (po 
następnym przyciśnięciu przycisku SW1 zostanie otwarte MENU 2 itd). W ten sposób można w czasie nastawiania
parametrów sprawdzać i zmieniać nastawione parametry.

Zawsze, o ile świeci dioda czerwona D4 w trakcie regulacji, kalibracji automatycznej i przy nastawianiu paramet-
rów, złączony jest zestyk KOK (zaciski J1-4, J1-5). 

MENU  1 -  NASTAWIENIE SYGNAŁU STERUJĄCEGO
D3 (żółta)
D4 (czerwona) * 0 - 20 mA

** 4 - 20 mA
*** 0 - 10 V

MENU 2 -  NASTAWIENIE ODPOWIEDZI NA SYGNAŁ TEST ORAZ W PRZYPADKU   ZAKŁÓCENIA
D3 (żółta)
D4 (czerwona) * otworzy

** zamknie
*** bez reakcji

MENU 3 -  NASTAWIENIE ODBICIA (charakterystyka wzrastająca/opadająca)
D3 (żółta)
D4 (czerwona) * Sygnał większy - ZAM (charakterystyka opadająca - odbicie) 

** Sygnał mniejszy - OTW (charakterystyka wzrastająca - bez odbicia)

MENU 4 -  NASTAWIENIE NIECZUŁOŚCI REGULATORA 
D3 (żółta)
D4 (czerwona) * 1 %

** 2 %
do

********** 10 %

MENU 5 -  NASTAWIENIE RODZAJU REGULACJI
D3 (żółta)
D4 (czerwona) * Wąskie pasmo - momentowa

** Wąskie pasmo - położeniowa
*** Szerokie pasmo - momentowa
**** Szerokie pasmo - położeniowa

Regulacja “położeniowa” nastawia wał wyjściowy serwonapędu w położenie, w którym sygnały wyjściowy i spr-
zężenia zwrotnego są identyczne. 

Regulacja “momentowa” oznacza, że po nastawieniu sygnału wejściowego w pobliżu wartości skrajnych dla
sygnału 4 - 20 mA, tj. na wartości około 4,2 mA i od 19,8 mA wzwyż (wartości te są nastawione na stałe i nie można
ich zmieniać), wał wyjściowy serwonapędu nie zatrzyma się po zrównaniu sygnału wejściowego i sygnału sprzężenia
zwrotnego, ale kontynuuje ruch, dopóki nie zatrzyma się pod wpływem zadziałania właściwego wyłącznika krańco-
wego. Nastawienie to stosowane jest, jeżeli należy zapewnić, aby armatura w położeniu skrajnym była zamknięta
szczelnie. 
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Regulacja “wąska” oznacza, że w czasie regulacji wał wyjściowy serwonapędu zostanie nastawiony w ten sposób,
aby sygnał z nadajnika położenia dokładnie zgadzał się z sygnałem wejściowym. O ile po zatrzymaniu serwonapędu
sygnał sprzężenia zwrotnego nie jest zgodny z sygnałem wejściowym, to serwonapęd przechodzi do tzw. reżymu kro-
kowego; do położenia dokładnego dojedzie poprzez powtarzane włączanie i wyłączanie silnika elektrycznego. 

Regulacja “szeroka” oznacza, że wał wyjściowy serwonapędu zostanie nastawiony w ten sposób, aby różnica syg-
nału wejściowego i sprzężenia zwrotnego po zatrzymaniu serwonapędu była mniejsza lub równa pasmu nieczułości. 

Jeżeli nie trzeba nastawić regulatora w inny sposób, to zaleca się nastawić rodzaj regulacji jako regulację “szero-
ką położeniową”. 

Po nastawieniu, sprawdzeniu i ewentualnej zmianie parametrów należy przycisnąć przycisk SW1 przez czas dłuższy
(można wykonać w którymkolwiek menu), do momentu zapalenia diody D3. W ten sposób zostanie ukończone nasta-
wianie parametrów i zostanie potwierdzone, że nastawione parametry obowiązują i mogą być zapisane do pamięci
regulatora. Po zluzowaniu przycisku SW1 zostanie automatycznie uruchomiony proces kalibracji automatycznej.

Kalibracja automatyczna jest procesem, w czasie którego regulator sprawdzi nadajnik położenia, kierunek obracania
wału wyjściowego serwonapędu przesunie wał serwonapędu do położenia “otwarte” i “zamknięte”, w położeniach tych
zmierzy sygnały sprzężenia zwrotnego, zmierzy bezwładność w kierunku “otwarte” i “zamknięte” i wpisze do pamięci re-
gulatora parametry nastawione i zmierzone. 

Proces autokalibracji należy uruchomić zawsze po zmianie warunków, które mogą wpłynąć na pracę regulatora -
na przykład po zmianie nastawienia wyłączników krańcowych serwonapędu lub po zmianie właściwości mechanicz-
nych armatury, na przykład po dociągnięciu uszczelki.

MENU 6 -  PRZEBIEGA PROCES KALIBRACJI AUTOMATYCZNEJ (sygnalizacja zakłóceń)
D3 (żółta)
D4 (czerwona)           nie mruga Przebiega kalibracja automatyczna

*** Kalibracja automatyczna zaczyna od wyłącznika krańcowego, 
zakłócenie wyłącznika krańcowego

**** Źle podłączone wyłączniki krańcowe
***** Niewłaściwe połączenie lub uszkodzony nadajnik położenia
******** Niewłaściwy kierunek obrotów wału  

W przypadku, że regulator jest źle podłączony (niewłaściwie podłączone wyłączniki krańcowe lub nadajnik położe-
nia), autokalibracja będzie przerwana i regulator za pośrednictwem diod D3 i D4 sygnalizuje zakłócenie. O ile wszyst-
ko jest w porządku, to po ukończeniu autokalibracji regulator przechodzi do reżymu regulacji. 

ISTOTNE!
W przypadku, że nastawienia parametrów i proces kalibracji automatycznej nie przebiegną bezbłędnie, nastawione

parametry nie zostaną wpisane do pamięci. Po usunięciu błędu należy nastawienie parametrów i kalibrację automa-
tyczną powtórzyć. 

O ile parametry regulatora zostaną nastawione wcześniej, przed  zainstalowaniem armatury z serwonapędem na
rurociągu, to po zamontowaniu i napuszczeniu medium roboczego charakterystyki systemu mogą zmienić się na ty-
le, że niezbędnym jest ponowne nastawienie regulatora i powtórzenie autokalibracji.

RESET programowy regulatora
O ile regulator przejdzie do stanu, który chcemy odwołać (wykonać reset), na przykład  w celu powrotu z menu nastawiania

bez kalibracji automatycznej, to wystarczy przycisnąć przycisk SW1 i przytrzymać go przez okres conajmniej 6 sec. 

Uwaga: 
W przypadku błędu kalibracji automatycznej wyżej wymienione postępowanie nie działa; stan błędu należy odwołać

poprzez wyłączenie i załączenie napięcia zasilającego regulatora. O ile nie można uruchomić nowego regulatora, lub re-
gulatora, w którym przez pomyłkę były nastawione złe parametry, to regulator taki można doprowadzić do stanu wyjści-
owego w ten sposób, że zostanie wyłączone napięcie zasilające na około 1/2 minuty (czas potrzebny na rozładowanie
kondensatorów filtracyjnych w źródle zasilającym), następnie należy przycisnąć i przytrzymać oba przyciski na regulator-
ze, przy wciśniętych obu przyciskach włączyć napięcie zasilające regulatora i przyciski trzymać conajmniej przez okres 6
sec. W ten sposób do pamięci regulatora zostaną wczytane dane, które umożliwią uruchomienie regulatora i wykonanie
nowego nastawienia parametrów. 

Ważna uwaga:
Postępowanie takie może spowodować zmianę nastawienia parametrów, których nastawienie można zmieniać je-

dynie przy pomocy podłączonego komputera PC (np poziom napięcia na wejściu TP, przy którym regulator przejdzie
do stanu zakłócenia – może to spowodować problemy u serwonapędów MODACT MOK 500 i 1000, u których należy
nastawić odwrotny poziom aktywny niż jaki nastawiany jest u producenta regulatora).  Z tego względu nie zaleca się
stosowania RESET, o ile nie można ponownie nastawić zmienionych parametrów przy pomocy komputera PC. 
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Sygnalizacja ruchowa i sygnalizacja zakłóceń regulatora w czasie regulacji

SYGNALIZACJA RUCHOWA:
D4 (czerwona) nie świeci
D3 (żółta) świeci regulator reguluje

nie świeci uchyb regulacji w zakresie pasma nieczułości

SYGNALIZACJA ZAKŁÓCEŃ:
O ile wystąpi zakłócenie, które regulator potrafi rozpoznać, to zestyk KOK wyprowadzony na zaciski J1-4, J1-5

złączy; dioda D4 świeci stale. Reakcja regulatora na zakłócenia określona jest poprzez nastawienie parametru “re-
akcja na sygnał TEST”. Dioda D3 kodowanym mruganiem sygnalizuje rodzaj zakłócenia: 

D4 (czerwona)           Świeci stale
D3 (żółta) Reżym TEST

Brak sygnału sterującego w zakresie 0 - 10 V
Wyłączniki krańcowe - serwonapęd został wyłączony przez wy-
łączniki krańcowe w położeniu pośrednim
Zakłócenie nadajnika położenia
Zakłócenie zabezpieczenia cieplnego
Sygnał sterujący w przypadku zakresu 4 - 20 mA jest mniejszy 
niż 3 mA lub zerowy 

Po usunięciu przyczyny zakłócenia regulator przejdzie do reżymu regulacji.

6. MONTAŻ I URUCHOMIENIE SERWONAPĘDU
Po wypakowaniu serwonapędu należy go obejrzeć i sprawdzić, czy w czasie transportu lub magazynowania nie

został w sposób widoczny uszkodzony, jeżeli nie stwierdzono uszkodzenia, to należy serwonapęd podłączyć do
zewnętrznych obwodów sterujących i zasilających. Poprzez krótkotrwałe uruchomienia serwonapędu z położenia
środkowego skoku roboczego należy przekonać się, czy wał wyjściowy serwonapędu obraca się w właściwym kie-
runku. Sprawdzić w ten sposób, że w czasie obrotów serwonapędu w określonym kierunku przyciśnie się prętem
z materiału izolującego dźwignię właściwego mikrowyłącznika krańcowego położeniowego lub momentowego
(w zależności od sposobu sterowania serwonapędu). Jeżeli serwonapęd nie zatrzyma się, a zatrzyma się dopiero
po zadziałaniu mikrowyłącznika, który odpowiada przeciwnemu kierunkowi obrotów, to należy zmienić kierunek ob-
rotów wału wyjściowego serwonapędu. Kierunek obrotów wału wyjściowego serwonapędu wyposażonego w silnik
elektryczny jednofazowy należy zmienić poprzez zamianę przewodów doprowadzonych do zacisków U2, Z2 na li-
stwie zaciskowej serwonapędu.

W przypadku serwonapędu z silnikiem trójfazowym należy zamienić kolejność dwu przewodów na zaciskach U,
V, W serwonapędu. Następnie należy ponownie sprawdzić właściwe działanie serwonapędu. Po zabezpieczeniu
właściwego podłączenia przewodów elektrycznych do serwonapędu, należy serwonapęd namontować na armaturę
i nastawić zgodnie z punktem Nastawienie serwonapędu. Nastawiać należy najlepiej przy sterowaniu ręcznym. Złą-
czenie lub rozłączenie mikrowyłącznika można sprawdzić przy pomocy probierki żarówkowej lub innej probierki na
małe napięcie do 24 V.

Ważna uwaga:
1/ W trakcie nastawiania, napraw i konserwacji serwonapędu należy zabezpieczyć, w zalecony sposób, aby nie mógł

być podłączony do sieci, co mogłoby spowodować porażenie prądem elektrycznym lub wypadek spowodowany
obrotami kół zębatych.

2/ W czasie rewerzacji kierunku obrotów serwonapęda wyposażonego w silnik elektryczny jednofazowy faza zasila-
jąca nie może być podłączona ani na moment do obu wyprowadzeń kondensatora rozruchowego, w przeciwnym
wypadku kondesator rozruchowy rozładuje się przez zestyki wyłączników momentowych, co spowoduje ich 
zespawanie.

3/ W przypadku zadziałania zabezpieczenia cieplnego zabudowanego w silniku elektrycznym (oprócz silników 
\o mocy 120 W) należy liczyć się z tym, że o ile na zaciskach silnika elektrycznego pozostanie napięcie elektrycz-
ne, to po obniżeniu temperatury zabezpieczenia cieplnego serwonapęd automatycznie zostanie uruchomiony.

Po nastawieniu serwonapędu należy sprawdzić jego działanie przy pomocy obwodów sterowniczych. Szczegól-
nie należy sprawdzić, czy serwonapęd rusza dobrze i czy silnik po wyłączeniu mikrowyłącznika jest bez napięcia.
O ile jest inaczej, to należy natychmiast wyłączyć zasilanie serwonapędu, aby nie dopuścić do uszkodzenia silnika
elektrycznego, i znaleźć przyczynę uszkodzenia. 
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7. OBSŁUGA I KONSERWACJA SERWONAPĘDÓW
Serwonapędy mogą być sterowane zdalnie elektrycznie oraz ręcznie z miejsca ich zainstalowania. Sterowanie

ręczne umożliwia ręczne koło serwonapędu, którego obsługa nie wymaga instalacji żadnego przełącznika i można
je stosować bez niebezpieczeństwa dla obsługi również w czasie pracy silnika elektrycznego.

Konserwacja serwonapędu polega na ewentualnej wymianie części uszkodzonych oraz na regulacji hamulca
elektromagnetycznego silnika elektrycznego, o ile jest w ten hamulec wyposażony. 

Regulację hamulca należy wykonać po wykonaniu 0,5 x 105 włączeń. W trakcie regulacji nastawia się szczelinę
powietrzną pomiędzy kotwiczką a rdzeniem elektromagnesu hamulca na wartość 0,6 - 0,8 mm. Regulację wykonu-
je się przy pomocy nakrętek umieszczonych na cięgle hamulca. Przy pomocy nakrętki, która znajduje się bliżej sil-
nika elektrycznego nastawia się wielkość szczeliny powietrznej, druga nakrętka służy do zabezpieczenia nastawio-
nej wielkości. Po wykonaniu regulacji należy sprawdzić właściwą pracę hamulca a następnie nakrętki pokryć farbą.
Ładunek wazeliny jest stały i nie podlega wymianie w okresie żywotności serwonapędu, który wynosi conajmniej 6
lat. Jeżeli serwonapęd byłby zdolny do pracy po upłynięciu 6 lat, to należy wymienić stary smar i napełnić serwona-
pęd nowym.

Najpóźniej po 6 miesiącach od uruchomienia serwonapędu, a następnie conajmniej 1 raz w ciągu roku należy
dociągnąć wkręty łączące pomiędzy armaturą i serwonapędem. Wkręty należy dociągać na przemian na krzyż.
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Wymiary podłączeniowe serwonapędów MODACT MOK

- dla armatur i elementów sterowniczych, wyposażonych w wpust pasowany.

F04 65 30 42 M6 18 3 12 3 26 6 20,5 25

F05 65 35 50 M6 22 3 12 3 30 6 24,5 28

F07 90 55 70 M8 28 3 13 3 35 8 30,9 40

F10 125 70 102 M10 42 3 16 3 45 12 45,1 50

F12 150 85 125 M12 50 3 20 3 53 14 53,5 70

Kołnierz

Położenie rowka wpustu według ISO 5211 i DIN 3337 (rowek znaj-
duje się w położeniu „zamknięty“, położenie „otwarty“ znajduje się
na lewo patrząc w kierunku wskaźnika położenia miejscowego.

Uwaga: Położenie „Z“ („C“) rowka wpustu jest identyczne z położeniem
„C“ na wskaźniku miejscowym położenia. 
Wymiar d1 określony jest przez kołnierz większy zastosowany
w serwonapędzie.

- dla armatur i elementów sterowniczych posiadających połączenie z czworobokiem.

F04 55 30 42 M6 1,5 0,5 12 3 25

F05 65 35 50 M6 3 0,5 12 3 28

F07 90 55 70 M8 3 0,5 13 3 40

F10 125 70 102 M10 3 1 16 3 50

F12 150 85 125 M12 3 1 20 3 70

Kołnierz
Położenie otworu czworobocznego w po-
łożeniu krańcowym serwonapędu. Poło-
żenie „otwarty“ znajduje się na lewo od
położenia „zamknięty“ patrząc w kierunku
wskaźnika miejscowego położenia. 
Otwór czworoboczny wykonany jest
zgodnie z DIN 79.
Wymiary podłączeniowe są zgodne z DIN
3337 lub ISO 5211.

Uwaga: Położenie „Z“ („C“) otworu czworobocznego jest identyczne 
z położeniem „C“ na wskaźniku miejscowym położenia. 
Wymiar d1 określony jest przez kołnierz większy zastosowany
w servonapędzie. 

15,1 11 14,1

16,1 12 16,1

19,1 14 18,1

22,1 16 21,2

23,1 17 22,2

26,1 19 25,2

30,1 22 28,2

33,1 24 32,2

37,1 27 36,2

37,1 27 36,2

44,1 32 42,2

A -  połączenie czworobokiem w położeniu podstawowym

B -  połączenie czworobokiem obróconym o 45°.
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SQ1 (MO) – Wyłącznik momentowy dla kierunku „otwiera“

SQ2 (MZ) – Wyłącznik momentowy dla kierunku „zamyka“

SQ3 (PO) – Wyłącznik położeniowy dla kierunku „otwiera“

SQ4 (PZ)) – Wyłącznik położeniowy dla kierunku „zamyka“

SQ5 (SO) – Wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „otwiera“

SQ6 (SZ) – Wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „zamyka“

BQ1 (V1) – Nadajnik oporowy położenia 2 x 100 Ω

BQ1 + BQ2 – Nadajnik oporowy położenia podwójny 2 x 100 Ω

EH – Segment grzewczy (MOK 63 12 kΩ, pozostałe 6,8 kΩ)

SA1 – Przełącznik sterowania „miejscowe – zdalne"

SA2 – Przełącznik „otwiera - zamyka"

C – Kondensator rozruchowy

M1~ – Silnik jednofazowy 
M3~ – Silnik trójfazowy asynchroniczny
YB – Hamulec elektromagnetyczny
CPT1 – Nadajnik położenia pradowy CPT1/ A
GS – Źródło zasilające dla nadajnika pradowyho 230 V, 

50 Hz / 24 V prądu stałego
ZP2 – Regulator położenia - mikrokomputer
KO – Przekaźnik kierunkowy dla kierunku „otwiera“
KZ – Przekaźnik kierunkowy dla kierunku „zamyka“

F  – Bezpiecznik cieplny
F – Przekaźnik cieplny

R1, R2 – Rezystory ochronne 10 Ω dla silników jednofazowych

Położenia przełączników: „M“- miejscowe      „D“- zdalne      „O“- otwiera      „Z“ - zamyka

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SERWONAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH MODACT MOK
Legenda:

SCHEMAT POŁĄCZEŃ SERWONAPĘDÓW ELEKTRYCZNYCH MODACT MOK 63

- z nadajnikiem oporowym położenia lub bez nadajnika

- z silnikiem jednofazowym

- z silnikiem jednofazowym i sterowaniem miejscowym

P-0648

M
1 ~

M
1 ~

P-0650



18

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 63 
- z nadajnikiem pradowym CPT 1 lub bez nadajnika

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

P-0693

- z nadajnikiem pradowym CPT 1/A z sterowaniem miejacowym

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

M
1 ~

M
1 ~

M
1 ~

M
1 ~

P-0694

P-0750

P-0751
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- z nadajnikiem prądowym i wbudowanym źródłem zasilającym

- z nadajnikiem oporowym lub bez nadajnika

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 63
- z silnikiem trójfazowym

P-0872

P-0762
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 125 ÷÷ 1000

- z nadajnikiem oporowym położenia lub bez nadajnika

- z silnikiem jednofazowym

- z silnikiem jednofazowym i sterowaniem miejscowym

- z silnikiem trójfazowym i sterowaniem miejscowym

P-0619

P-0632

P-0618

M
3 ~

M
3 ~

M
1 ~

M
1 ~

- z silnikiem trójfazowym

P-0633
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- z nadajnikiem pradowym CPT 1 z sterowaniem miejacowym

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

P-0747

P-0748

M
1 ~

M
1 ~

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 125 ÷÷ 1000

- z nadajnikiem pradowym CPT 1 lub bez nadajnika

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

P-0695

P-0696

M
1 ~

M
1 ~
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 125 ÷÷ 1000

- z nadajnikiem pradowym CPT 1 lub bez nadajnika

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

- z nadajnikiem pradowym CPT 1 z sterowaniem miejscowym

- bez wbudowanego źródła zasilającego

- z wbudowanym źródłem zasilającym

P-0697

P-0698

P-0742

P-0749

M
3 ~

M
3 ~

M
3 ~

M
3 ~
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 63 Control

- z silnikiem jednofazowym i regulatorem ZP2.RE

SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW MODACT MOK 125 i 250 Control

- z silnikiem jednofazowym i regulatorem ZP2.RE

P-0780

P-0785

Przykład podłączenia części siłowej
*) złączka bez sterowania miejscowego

sygnalizacja 
zakłóceń 
maks. 2 W

sygnał wejściowy
0/4 – 20 mA,
0-10V

Przykład podłączenia części siłowej
*) złączka bez sterowania miejscowego Przykład podłączenia części sterowniczej

sygnalizacja 
zakłóceń 
maks. 2 W

sygnał wejściowy
0/4 – 20 mA,
0-10V

Przykład podłączenia części sterowniczej
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SCHEMAT POŁĄCZEŃ ELEKTRYCZNYCH SERWONAPĘDÓW
MODACT MOK 500 i  1000 Control

- z silnikiem trójfazowym i regulatorem ZP2.RE

P-0779

Przykład podłączenia części siłowej
*) złączka bez sterowania miejscowego

Przykład podłączenia części sterowniczej

sygnalizacja 
zakłóceń 
maks. 2 W

sygnał wejściowy
0/4 – 20 mA,
0-10V

Uwagi:

Sygnał sprzężenia zwrotnego można vyprovadzić, o ile zapewniona będzie jego separacja galwaniczna od sygnału
wejściowego.

Sygnał TEST można aktywować zewnętrznym zestykiem załączającym. Sygnał ten nie musi być podłączony.

Z zacisków 25 i 26 (u serwonapędów MODACT MOK 125, 250, 500 i 1000), ewentualnie 77 i 80 (u serwonapędów
MODACT MOK 63) można wyprowadzić sygnał zakłócenia. Sygnał ten jest separowany galwanicznie od obwodów
regulatora. Napięcie maksymalne, które można podłączyć do tych zacisków, wynosi 24 V.

U wykonania z nadajnikiem prądowym CPT 1/A użytkownik musi zabezpieczyć podłączenie obwodu dwuprzewodo-
wego nadajnika prądowego do ziemi elektrycznej nawiązującego regulatora, komputera, itp. Podłączenie to może
być wykonane jedynie w jednym miejscu w dowolnej części obwodu na zawnątrz serwonapędu elektrycznego. Na-
piecie pomiędzy elektroniką i osłoną nadajnika prądowego nie może przekroczyć 50 V prądu stałego.

UWAGA:
W regulatore ZP2.RE są połączone galwanicznie obwody nadajnika prądowego CPT 1/A z obwodami sygnału 
wejściowego i obwodami podłączonymi do zacisku TEST regulatora. Połączenie z ziemią elektryczną może być 
wykonane tylko w jednym miejscu jednego z tych trzech obwodów, pozostałe obwody z ziemią połączone 
być nie mogą.

Sygnały analogowe muszą być doprowadzone przewodem ekranowanym. Ekran należy w miejscu źródła sygnału
podłączyć do potencjału zerowego.
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Nazwa Zastosowanie

Mikrowyłącznik DB1G - A1LC
Dostarcza ZPA Pečky a.s.

Uszczelka 23353482 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterowniczej a skrzynią
siłową w servonapędach o numerze typu 52 326, 52 327

Uszczelka 23252488 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterowniczej a skrzynią
siłową w servonapędach o numerze typu 52 328, 52 329

Uszczelka 22353560 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterowniczej a skrzynią
siłową w servonapędach o numerze typu 52 325

„O“ pierścień 10x6 Uszczelka wału w osłonie części sterowniczej 
ČSN 029 280.1 (taka sama dla wszystkich numerów typowych)

Pierścień 22462870 Osłona pierścienia „0“ 10x16
(taka sama dla wszystkich numerów typowych)

Uszczelka 224648300 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterującej i skrzynią
części siłowej serwonapędów nr typowy 52 325

Uszczelka 224648301 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterującej i skrzynią
części siłowej serwonapędów nr typowy 52 326, 7

Uszczelka 224648302 Uszczelka pomiędzy osłoną części sterującej i skrzynią
części siłowej serwonapędów nr typowy 52 328, 9

MO, MZ
PO, PZ
SO, SZ

Części zamienne
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Dostawy kompletów: Serwonapęd + armatura (ewentualnie przekładnia MASTERGEAR)

Prace badawczo-rozwojowe, produkcja, sprzedaż i serwis serwonapędów elektrycznych i szaf rozdzielczych,
obróbka blachy na najwyższym poziomie (wyposażenie TRUMF), lakierowanie proszkowe

JJAA
KKOOŚŚĆĆTTRRAADDYYCCJJAA

SPIS PRODUKOWANYCH SERWONAPĘDOW:

KP Mini
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe (do 30 Nm)

Modact MOK, MOK-P, MOK-P EEx
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe przeznaczone dla zaworów kulowych i klap

Modact MON
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe

Modact MO EEx
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe w wykonaniu niewybuchowym

Modact MOA
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe przeznaczone dla elektrowni jądrowych 

poza zoną aktywną

Modact MOA OC
Serwonapędy elektryczne wieloobrotowe przeznaczone dla elektrowni jądrowych 

w zonie aktywnej

Modact Variant MPR
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe dźwigniowe 

ze zmienną prędkością przestawienia

Modact Konstant MPS
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe dźwigniowe 

ze stałą prędkością przestawienia

Modact MTN
Serwonapędy elektryczne liniowe (cięgłowe) ze stałą prędkością przestawienia



tř. 5. května 166
289 11 PEČKY, Republika Czeska
tel.: +420 321 785 141-9
fax: +420 321 785 165-7

Przedstawicielstwo w Polsce:
ZPA Pečky Polska Sp. z o.o.

ul. Bokserska 31, 02-690 Warszawa
tel./fax: 022 43 33 13, 022 43 33 22


