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1. ZASTOSOWANIE
Serwonapędy elektryczne jednoobrotowe KP MINI (KP MINI Control) z prędkością stałą wału wyjściowego 

(dalej serwonapędy) przeznaczone są do napędzania armatur (zaworów kulowych i klap), żaluzji, klap wentylacyjnych
i innych urządzeń, do których ze względu na swe właściwości mogą być zastosowane. Mogą pracować w obwodach
sterowania zdalnego i regulacji automatycznej. 

Serwonapędy, wyposażone w elektroniczny regulator położenia, z sprzężeniem zwrotnym położeniowym, służą jako
człon mocy regulatorów ciągłych, służących do regulacji wielkości fizycznych.

2. WARUNKI PRACY
Serwonapędy elektryczne KP MINI (KP MINI Control) muszą być odporne na działanie warunków środowiska ro-

boczego i wpływów zewnętrznych klasy AA7, AB7, AC1, AD7, AE6, AF2, AG2, AH2, AK1, AL1, AM2, AN2, AP3, BA4,
BC3, BE3N2 zgodnie z ČSN 33 2000-3 (IEC 364-3: 1993 wraz z zmianą 1:1994).

KKaatteeggoorriiee  wwppłłyywwóóww  śśrrooddoowwiisskkaa  zzeewwnnęęttrrzznneeggoo
Charakterystyka podstawowa – cytat z ČSN 33 2000 – 3
1) AA7 - temperatura otoczenia od -25 °C do +55 °C
2) AB7 - warunki atmosferyczne otoczenia: temperatura od -25°°C do +55 °C

wilgotność względna od 10% do 100% z kondensacją
3) AC1 - wysokość nad poziomem morza  <  2000 m 
4) AD7 - występowanie wody – płytkie zanurzenie – krótkotrwałe 
5) AE6 - występowanie obcych ciał stałych – silne zapylenie. Grube warstwy pyłu. Opad pyłu większy niż 350,

lecz maksymalnie 1000 mg / m2 na dzień  
6) AF2 - występowanie substancji zanieczyszczających i powodujących korozję jest atmosferyczne; 

obecność substancji powodujących korozję i substancji zanieczyszczających jest znaczna
7) AG2 - obciążenie mechaniczne średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych 
8) AH2 - drgania średnie; w normalnych wydziałach przemysłowych
9) AK1 - występowanie roślin lub pleśni bez niebezpieczeństwa 

10) AL1 - nie ma poważnego niebezpieczeństwa występowania zwierząt
11) AM2 - szkodliwe oddziaływanie prądów błądzących
12) AN2 - promieniowanie słoneczne średnie. Natężenie > 500 i < 700 W/m2

13) AP3 - oddziaływanie sejsmiczne średnie; przyśpieszenie > 300 Gal < 600 Gal.
14) BA4 - kwalifikacja osób; osoby pouczone
15) BC3 - dotykanie potencjału ziemi u osób częste; osoby często dotykają obcych części przewodzących

prąd lub stoją na podłożu przewodzącym prąd
16) BE3N2 - niebezpieczeństwo wybuchu gazów i par palnych; CSN EN 60079-10 (CSN 33 2320), strefa 1

Napięcie zasilające 
Przemienne – wartość znamionowa : 230 V, 110 V, 24 V
Prądu stałego – wartość znamionowa : 24 V
Dopuszczalny uchyb napięcia zasilającego -15 % do +10 % wartości znam.
Znamionowa częstotliwość napięcia przemiennego   50 Hz lub 60 Hz
Dopuszczalny uchyb częstotliwośi napięcia przemiennego 2 % wartości znamionowej

Stopień krycia 
Stopień krycia silnika - IP 67 zgodnie z ČSN EN 60529 (330330). 

Samohamowanie 
Samohamowanie serwonapędów do wartości znamionowej momentu zapewniona jest właściwościami silnika elektrycznego.

Ochrona 
Serwonapędy wyposażone są w zacisk ochronny wewnętrzny i zewnętrzny, zaciski ochronne oznaczone są sym-

bolami zgodnie z ČSN IEC 417.

Położenie robocze
Położenie robocze serwonapędu jest dowolne.
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3. OPIS I ZASADA DZIAŁANIA
Serwonapędy KP MINI (KP MINI Control) składają się z następujących części podstawowych:
- silnik synchroniczny z trwale podłączonym kondensatorem rozruchowym,
- przełożenie siły z wałkiem, który wyposażony jest w końcówkę uniwersalną, 
- wyposażenie elektryczne.

Przełożenie siły składa się z zębnika, zamocowanego na wałku wyjściowym silnika elektrycznego, kół zębatych
czołowych oraz segmentu zębatego, który połączony jest z wałkiem wyjściowym serwonapędu. Wałek wyjściowy pa-
sowany jest w łożyskach i od strony zewnętrznej wyposażony jest w zacisk uniwersalny, który zabezpiecza połącze-
nie z wałkiem napędzanym (∅ 12 - 22 mm lub czworościan s = 9 - 17 mm). Do drugiego końca wałka wyjściowego,
który wchodzi do części sterowniczej serwonapędu, przymocowane są krzywki nastawialne, przeznaczone do stero-
wania wyłączników położeniowych i sygnalizacyjnych. Położenie krzywek zabezpieczone jest dociągnięciem górnej
nakrętki i przeciwnakrętki. Serwonapędy wyposażone są również w koło ręczne. 

Wyposażenie elektryczne składa się z 4 mikrowyłączników, 2 z nich służą do wyłączania serwonapędu po 
osiągnięciu położenia krańcowego wałka wyjściowego, a dwa mogą służyć do sygnalizacji położenia wałka 
wyjściowego. Patrząc  z góry (od strony koła sterowania ręcznego) mikrowyłączniki umieszczone są w następującej
kolejności: PO, SO, PZ, SZ.

Poza tym serwonapęd wyposażony jest w nadajnik położenia (potencjometr) o wartości 1 x 100 Ω. Przełożenie na 
nadajnik wyposażone jest w sprzęgło cierne, które wraz z oporami krańcowymi nadajnika umożliwia jego nastawienie 
automatyczne.

Wyprowadzenia mikrowyłączników, nadajnika położenia i silnika elektrycznego doprowadzone są do listwy zaciskowej,
która służy do połączenia elektrycznego serwonapędu z obwodami zewnętrznymi przy pomocy kabla z żyłami o przekroju
maksymalnym 1,5 mm2. W celu uszczelnienia kabli serwonapęd wyposażony jest w dwa dławiki kablowe. U serwona-
pędów nr typowy 52 997 zastosowane są dławiki kablowe PG11, (dla kabli o średnicy ∅ 5 – 11 mm). U serwonapędów 
w wykonaniu EEx nr typowy 52 998 zastosowane są dławiki kablowe CMP 20-A2F (dla kabli o średnicy ∅ 11 – 14 mm). 
Dla zabezpieczenia przed niebezpiecznym napięciem dotykowym serwonapęd wyposażony jest w zacisk ochronny 
wewnętrzny i zewnętrzny.

W celu zapewnienia właściwego mikroklimatu w przestrzeni sterowniczej  umieszczony jest w niej element 
grzewczy. 

Uwaga: O ile serwonapęd pracować będzie w środowisku o temperaturze wyższej niż 35 °C, to elementu 
grzewczego nie należy podłączać. W pozostałych przypadkach  niezbędnym jest podłączenie elemen-
tu grzewczego.
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4. PARAMETRY TECHNICZNE

Typ
moment 

znamionowy
[Nm]

Skok 
roboczy

[°]

Czas przestawienia (90°)
[s]

Silnik elektryczny Numer typowy

podstawowy uzupełniający

x x 1 x
x x 2 x
x x 3 x
x x 4 x
x x 5 x
x x 8 x

SMR
SMR
SMR
SMR
ITT
ITT

1 x x x
3 x x x
5 x x x
2 x x x
4 x x x
6 x x x
7 x x x
8 x x x

x x x 4
x x x 5
x x x 6
x x x 7
x 1 x x
x 2 x x
x 3 x x
x 4 x x

bez regulatora
z regulatorem
bez regulatora
z regulatorem
kołnierz FO3
kołnierz FO4
kołnierz FO5
kołnierz FO7

30
60
90
120

48
72
96

64-88
7

402.907
403.903

230 V
24 V

110 V
230 V
24 V

110 V
120 V
24 V

9030
KP MINI

(EEx)

Napięcie zasilające - częstotliwość

Nadajnik położenia - regulator elektroniczny położenia

300/1200
300/800
300/600

300/1200  
300/1200
300/600
300/600

Z nadajnikiem położenia 1 x 100 Ω

Bez nadajnika położenia
Z nadajnikiem położenia 2 x 100 Ω

Wymiary kołnierza
podłączeniowego

AC 50 Hz

AC 60 Hz

DC

52 997
(52 998)

52 997

Podstawowe parametry techniczne - tabela wykonań

52 997
(52 998)

50 HzDC DC AC 50Hz AC 60Hz60 Hz Typ

52 997
(52 998)

Rodzaj obciążenia S2 - 10 min, S4 - 30% -1200 cykli/godz

Masa 4 kg

Oporność znamionowa nadajnika położenia 1 x 100 Ω lub 2 x 100 Ω (ewent. inną wartość znamionową)

Liniowość nadajnika położenia ± 2 % wartości znamionowej oporności

Histerezja nadajnika położenia < 2 % wartości znamionowej oporności

Luz wału wyjściowego 1,5°

Oporność izolacji min. 20 MΩ w stanie suchym; min. 2 MΩ po próbie w środowisku wilgotnym

Żywotność serwonapędu min. 1.106 włączeń z czasem dobiegu 0,75 sec przy momencie znamionowym

Wytrzymałość klimatyczna wykonanie normalne

Wykonanie z punktu widzenia niewybuchowości wykonanie normalne – nr typowy 52 997 (BMV – zgodnie z ČSN 33 2320)

wykonanie niewybuchowe EEx dll C T6 nr typowy 52 998 
(ČSN EN 50014, ČSN EN 50018)

Hałas poziom mocy akustycznej A wynosi maks. 75 dB (A)

poziom ciśnienia akustycznego A wynosi maksymalnie 85 dB (A) 

Osłona IP 67

Dodatkowe parametry techniczne
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Parametry elektryczne zastosowanych silników elektrycznych

Typ silnika Moc
[W]

Napięcie zasilające
[V]

Częstotliwość
[Hz]

Prąd
[A]

50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
50
60
-
-

0,068
0,078
0,161
0,177
0,615
0,68
0,046
0,05
0,087
0,096
0,52
0,57
0,036
0,039
0,072
0,078
0,310
0,350
0,25

1

230

110

24

230

110

24

230

110

24

3,8

2,5

1,9

SMR 300 - 1200

SMR 300 - 800

SMR 300 - 600

ITT 402.907
ITT 403.903

2,5
16

24 DC
24 DC

Wyposażenie elektryczne - podstawowe: 2 wyłączniki położeniowe PO, PZ
2 wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ
1 silnik synchroniczny
2 dławiki kablowe
1 listwa zaciskowa
1 element grzewczy 18 kΩ / 230 V; 3,9 kΩ / 110 V; 220 Ω / 24 V

Wyposażenie elektryczne - dodatkowe (na życzenie klienta): 1 regulator elektroniczny położenia
1 nadajnik położenia oporowy
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5. REGULATOR POŁOŻENIA ZP2.RE VERSJA 4
Regulatory elektroniczne położenia wału wyjściowego ZP2 stosowane są w serwonapędach elektrycznych KP MINI

Control. 
Regulatory umożliwiają sterowanie serwonapędem, w którym są zabudowane, za pośrednictwem analogowego

sygnału wejściowego doprowadzanego z nadrzędnego systemu sterowania. 

Podstawową częścią regulatora jest mikrokomputer i pamięć zawierająca program sterujący.

W skład regulatora wchodzą :

- A/D przetworniki przetwarzające sygnały : wejściowy i sprzężenia zwrotnego

- Pamięć parametrów

- Źródło zasilające z transformatorem sieciowym

- Przekaźnik wyjściowy do sterowania serwonapędu (włącza silnik elektryczny lub łączniki mocy) 

- Obwody wejściowe do podłączenia mikrowyłączników krańcowych i zestyków przekaźnika cieplnego

- Obwody wejściowe sygnałów analogowych 

- Przyciski i lampki sygnalizacyjne, za pośrednictwem których można zadawać parametry regulacji (lampki sygnali-
zacyjne slużą również do sygnalizacji stanu regulacji i rodzaju błędów)

- Złączki do połączenia regulatora z serwonapędem

- Złączka do podłączenia serwisowego regulatora z komputerem PC

Regulator posiada następujące funkcje:

- umożliwia zadawanie parametrów regulacji przy pomocy przycisków umieszczonych na regulatorze lub z kompu-
tera PC, który podłącza się do regulatora za pośrednictwem modułu komunikacyjnego

- po zadaniu parametrów regulacji przeprowadza kalibrację automatyczną, w czasie której sprawdza parametry
serwonapędu i armatury

- po ukończeniu kalibracji automatycznej wpisze parametry zadane i zmierzone do pamięci parametrów

- kontroluje sygnały wejściowy i sprzężenia zwrotnego oraz stan wyłączników krańcowych

- w zależności od sygnałów wejściowego i sprzężenia zwrotnego, stanu wyłączników krańcowych, parametrów
regulacji i parametrów serwonapędu, steruje serwonapędem

- kontroluje i zapisuje do swej pamięci parametrów łączny czas eksploatacji i łączną ilość włączeń przekaźników
wyjściowych

- sprawdza, czy w czasie regulacji lub przy nastawianiu regulatora nie wystąpi zakłócenie; o ile zakłócenie wystąpi,
to przeprowadzi analizę zakłócenia i sygnalizuje rodzaj zakłócenia; zgodnie z zadanymi parametrami nastawi wał
wyjściowy serwonapędu,  parametry znalezionego zakłócenia wpisze do swej pamięci

- umożliwia podłączenie komputera PC, za pośrednictwem którego można zadawać parametry regulacji i monitoro-
wać pracę regulatora

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

Prędkość obrotów wału wyjściowego serwonapędu określona jest typem i wykonaniem serwonapędu, regulator nie
może mieć wpływu na prędkość. 

Podłączenie serwonapędu i regulatora do napięcia zasilającego

Po podłączeniu napięcia zasilającego do serwonapędu serwonapęd może załączyć się samowolnie pomimo tego,
że do regulatora nie jest jeszcze podłączony sygnał sterujący, ponieważ regulator stan ten ocenia jako zakłócenie i
zgodnie z zadanym parametrem nastawi wał wyjściowy serwonapędu.

O ile serwonapęd jest podłączony niewłaściwie, to może zdarzyć się, że serwonapęd nie zatrzyma się nawet po wy-
łączeniu wyłączników krańcowych. Z tego względu należy w trakcie instalacji serwonapędu i jego uruchomiania pr-
zedsięwziąć takie środki, aby samowolne włączenie serwonapędu  nie mogło nastąpić, nawet w przypadku, że przy
podłączaniu serwonapędu wystąpi przypadkowe załączenie napięcia zasilającego. 

Uwaga: 
Regulator ZP w wersji 4  w reżymie kalibracji automatycznej kontroluje kierunek obrotów i niewłaściwy kierunek
zgłasza jako zakłócenie. W reżymie regulacji kierunek obrotów nie jest kontrolowany.
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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 zestyk TEST z nadrzędnego systemu 

(symulacja stanu zakłócenia)

MO, MZ stan wyłączników krańcowych serwonapędu *)

Sygnał wyjściowy wyjścia siłowe 2 x przekaźnik 8 A, 230 V, zabezpieczenie bezpiecznikiem F 1,6 A
suma zakłóceń (zestyk KOK) włącza lampkę sygnalizacyjną 24 V, 2 W
5 x LED zasilanie, zakłócenie, nastawiane parametry, otwiera, zamyka

Nadajnik położenia Nadajnik oporowy 100-10 000 Ω**) (jedynie u KP MINI)

Liniowość regulatora 0,5 %

Nieczułość regulatora 1-10 % (nastawialna)

Sygnalizacja zakłóceń Reżym TEST
Zakłócenie nadajnika sprzężenia zwrotnego
Zamienione wyłączniki krańcowe *)
Brak sygnału sterującego
Serwonapęd był wyłączony w położeniu 
pośrednim wyłącznikiem krańcowym *)

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

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

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

Wymiary 75 x 75 x 25 mm

*) Przez wyłącznik krańcowy rozumiany jest wyłącznik położeniowy serwonapędu podłączony w ten sposób, aby zatrzymał
ruch serwonapędu w danym kierunku. Regulator ZP2 w trakcie kalibracji automatycznej zmierzy sygnał sprzężenia zwrot-
nego, przy którym wyłączniki krańcowe wyłączą serwonapęd (dla obu kierunków ruchu) i wpisze je do pamięci jako para-
metr. W czasie regulacji stan wyłączników krańcowych jest ciągle kontrolowany. O ile nastąpi wyłączenie serwonapędu pr-
zez wyłącznik krańcowy w innym położeniu niż położenie znalezione w trakcie kalibracji automatycznej, to regulator stan
ten sygnalizuje jako zakłócenie. 

**) Typ nadajnika położenia (oporowy/prądowy – w serwonapędzie KP MINI jest jedynie oporowy) nastawiany jest automa-
tycznie w trakcie kalibracji automatycznej.

Nastawienie parametrów regulatora przy pomocy przycisków funkcyjnych

Dla zapewnienia poprawnego działania regulatora należy po namontowaniu serwonapędu wraz z regulatorem na
armaturę nastawić parametry regulatora i uruchomić kalibrację automatyczną – najlepiej w momencie, kiedy w ruroci-
ągu, na który namontowany jest serwonapęd z armaturą, znajduje się medium robocze.

Parametry regulatora można nastawiać przyciskami na regulatorze (nastawiany parametr wskazywany 
jest diodami LED D3, D4, umieszczonymi na regulatorze) lub przy pomocy komputera PC połączonego z regula-
torem.

Niniejsza instrukcja służy do nastawienia parametrów regulatora ZP2.RE wersja 4 (na naklejce umieszczonej 
na ości komputera regulatora znajduje się oznaczenie np EHL SERVO V4.28 „2004) przy pomocy przycisków. 

W przypadku nastawiania regulatora przy pomocy komputera PC można nastawiać również inne parametry niż te,
które opisane są w niniejszej instrukcji i dostępne są różne dane diagnostyczne. 

Przed nastawianiem parametrów do serwonapędu muszą być podłączone i nastawione wyłączniki krańcowe i mu-
si być nastawiony nadajnik położenia.  

ISTOTNE !
W nadajniku oporowym należy przestrzegać podstawowego nastawienia :

Położenie zamknięte – min. 2,5 % wartości znamionowej nadajnika (np dla nadajnika 100 Ω conajmniej 2,5 Ω)
Położenie otwarte – maks. 97,5 % wartości znamionowej nadajnika (np dla nadajnika 100 Ω maks. 97,5 Ω)

O ile nie będzie spełniony ten warunek, to regulator w położeniach krańcowych sygnalizować będzie „zakłócenie
nadajnika”. 
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Parametrów regulatora nie można nastawiać, o ile wał wyjściowy serwonapędu znajduje się w którymś z położeń
krańcowych i wyłączony jest wyłącznikiem krańcowym; kalibracja automatyczna nie byłaby przeprowadzona i regula-
tor sygnalizowałby zakłócenie. Z tego względu przed nastawianiem parametrów należy nastawić serwonapęd – np ko-
łem ręcznym w ten sposób, aby wał wyjściowy znajdował się w położeniu pośrednim (w położeniu, kiedy serwonapęd
normalnie nie jest wyłączony przez żaden z wyłączników krańcowych). 

Nastawienie parametrów
Nastawiając parametry zgodnie z niniejszą instrukcją należy przejść do reżymu nastawiania przyciśnięciem

przycisku SW1 przez okres do zapalenia żółtej diody D3, umieszczonej na regulatorze (około 2 sec). Następnie
przycisk SW1 zluzować i można nastawiać parametry regulatora (krótkim przyciśnięciem SW1 przewijać menu
sygnalizowane żółtą diodą D3, krótkim przyciśnięciem SW1 nastawiać parametry wyświetlane czerwoną diodą
D4) – zob. poniższy opis Menu 1 – Menu 5. O ile przyciskiem SW2 obierzemy ostatnią wartość parametru 

LEGENDA:

JJ11  --  LLiissttwwaa  zzaacciisskkoowwaa  ssyyggnnaałłóóww
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 +5 V zasilanie nadajnika położenia oporowego 
7 IN RS sygnał z nadajnika położenia oporowego
8 GND RS uziemnienie nadajnika położenia oporowego
9 nie podłączone

10 nie podłączone

JJ22  --  LLiissttwwaa  zzaacciisskkoowwaa  oobbwwooddóóww  mmooccyy
A ZAMKNIJ wyjście siłowe „zamykać“
B OTVORZ wyjście siłowe „otwierać“
C MZ wyłącznik krańcowy „zamknięte“
D MO wyłącznik krańcowy „otwarte“
E TP bezpiecznik cieplny
F S (L) zasilająnie stopni mocy
G TR1 (N) zasilająnie regulatora
H TR2 (L) zasilająnie regulatora

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

Uwaga:
Sygnały MO, MZ, TP i „TEST” są sygnałami wejściowymi; sygnały TP i „TEST” nie muszą być podłączone. Nastawić poziom aktywny
(poziom, który regulator oceni jako stan zakłócenia) sygnałów TP i „TEST” w inny sposób niż zostało nastawione przez producenta lub
w firmie ZPA Pečky a.s., można tylko za pośrednictwem komputera PC. 

sygnał
wejściowy



w danym menu, to kolejnym przyciśnięciem przycisku SW2 przejdziemy ponownie na pierwszą wartość tego
parametru. W ten sposób możemy cyklicznie wybierać wartości parametrów z wykazu danego parametru. Po
obraniu właściwej wartości parametru należy przycisnąć krótko przycisk SW1. W ten sposób zostanie potwi-
erdzona obrana wartość parametru i przejdzie się na kolejne najbliższe menu. O ile po kolejnych przyciśnięci-
ach przycisku SW1 przejdzimy aż do menu 5, to następnym krótkim przyciśnięciem przycisku SW1 przejdzie-
my ponownie do menu 1 (następnym przyciśnięciem do menu 2, itd). W ten sposób w czasie nastawiania
można sprawdzać i nastawiać parametry. 

Zawsze po zapaleniu czerwonej diody D4 – w czasie regulacji, kalibracji automatycznej i nastawiania parametrów,
złączony jest zestyk KOK (zaciski J1 – 4, J1 – 5). 

Diody D3 i D4 ilością błyśnięć sygnalizują: 

MMeennuu  11 NNaassttaawwiieenniiee  ssyyggnnaałłuu  sstteerroowwnniicczzeeggoo    

D3 (żółta)

D4 (czerwona) * 0 – 20 mA

** 4 – 20 mA

*** 0 – 10 V

MMeennuu  22  NNaassttaawwiieenniiee  ooddppoowwiieeddzzii  nnaa  ssyyggnnaałł  TTEESSTT  pprrzzyy  zzaakkłłóócceenniiuu

D3 (żółta)

D4 (czerwona) * Otworzy

** Zamknie

*** Bez reakcji

MMeennuu  33  NNaassttaawwiieenniiee  ooddbbiicciiaa  ((cchhaarraakktteerryyssttyykkaa  wwzzrraassttaajjąąccaa//ooppaaddaajjąąccaa))

D3 (żółta)

D4 (czerwona) * Sygnał większy – ZAM (char. opadająca – odbicie)

** Sygnał większy – OTW (char. wzrastająca – bez odbicia)

MMeennuu  44  NNaassttaawwiieenniiee  nniieecczzuułłoośśccii  rreegguullaattoorraa

D3 (żółta)

D4 (czerwona) * 1 %

** 2 %

do

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

MMeennuu  55  NNaassttaawwiieenniiee  ssppoossoobbuu  rreegguullaaccjjii

D3 (żółta)

D4 (czerwona) * Wąska momentowa

** Wąska położeniowa

*** Szeroka momentowa

**** Szeroka położeniowa

Regulacja „„ppoołłoożżeenniioowwaa”” ustawia wał wyjściowy serwonapędu w położenie, w którym zostaną zrównane sygnały
wejściowy i sprzężenia zwrotnego.

Regulacja „„mmoommeennttoowwaa”” oznacza, że przy nastawieniu sygnału wejściowego blisko wartości skrajnych – dla syg-
nału 4 – 20 mA, tj na wartości do około 4,2 mA i od 19,8 mA wzwyż (wartości te są nastawiane na stałe i nie można
ich zmieniać) – wał wyjściowy serwonapędu nie zatrzyma się przy zrównaniu sygnałów wejściowego i sprzężenia zw-
rotnego, ale kontynuuje ruch, dopóki nie zostanie zatrzymany przez właściwy wyłącznik krańcowy. Nastawienie to wy-
korzystywane jest w przypadku, że należy zapewnić, aby armatura w położeniu skrajnym była zamknięta szczelnie. 

Regulacja „„wwąąsskkaa”” oznacza, że w czasie regulacji wał wyjściowy serwonapędu zostanie ustawiony w ten sposób,
aby sygnał z nadajnika położenia był dokładnie zgodny z sygnałem wejściowym. O ile po zatrzymaniu serwonapędu
sygnał sprzężenia zwrotnego nie jest zgodny z sygnałem wejściowym, to serwonapęd przejdzie do tzw reżymu kro-
kowego; do położenia dokładnego dojdzie powtarzanym włączaniem i wyłączaniem silnika elektrycznego. 

Regulacja „„sszzeerrookkaa”” oznacza, że w czasie regulacji wał wyjściowy serwonapędu zostanie ustawiony w ten sposób,
aby różnica sygnału wejściowego i sprzężenia zwrotnego była mniejsza lub równa pasmu nieczułości. 

O ile nie trzeba nastawić regulatora inaczej, to zaleca się nastawić sposób regulacji jako „szeroka położeniowa”. 
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Po nastawieniu, sprawdzeniu, ewentualnie poprawie parametrów należy przytrzymać przycisk SW1 przez dłuższy
czas (można to wykonać w którymkolwiek menu), do zapalenia diody D3. W ten sposób zostanie ukończone nasta-
wianie parametrów i zostanie potwierdzone, że parametry obowiązują i mogą być wpisane do pamięci regulatora. Po
zluzowaniu przycisku SW1 zostanie automatycznie włączona kalibracja automatyczna. 

KKaalliibbrraaccjjaa  aauuttoommaattyycczznnaa jest procesem, w czasie którego regulator sprawdza nadajnik położenia, kierunek obro-
tów wału wyjściowego serwonapędu, przestawi wał serwonapędu w położenie „otwarte” i „zamknięte”, w położeni-
ach tych zmierzy sygnał sprzężenia zwrotnego, zmierzy bezwładność w kierunku „otwiera” i „zamyka” oraz wpisze na-
stawione i zmierzone parametry do pamięci regulatora.

Kalibrację automatyczną należy uruchomić zawsze po zmianie warunków, które mogą mieć wpływ na pracę regu-
latora, np przy zmianie nastawienia wyłączników krańcowych serwonapędu lub przy zmianie właściwości mechanicz-
nych armatury, np po dociągnięciu uszczelki. 

MMeennuu  66  KKaalliibbrraaccjjaa  aauuttoommaattyycczznnaa  ((ssyyggnnaalliizzaaccjjaa  zzaakkłłóócceeńń))

D3 (żółta)

D4 (czerwona)     nie mruga Przebiega kalibracja automatyczna

*** Kalibracja automatyczna rozpoczęta na wyłączniku krańcowym, zakłó-
cenie wyłącznika krańcowego

**** Niewłaściwie podłączone wyłączniki krańcowe

***** Niewłaściwie podłączony lub uszkodzony nadajnik położenia

******** Niewłaściwy kierunek obrotów wału wyjściowego

W przypadku, że regulator jest podłączony niewłaściwie (niewłaściwie połączone wyłączniki krańcowe lub
nadajnik położenia), kalibracja automatyczna zostanie przerwana i regulator za pośrednictwem diod D3 i D4
sygnalizuje zakłócenie. O ile wszystko jest w porządku, to po dokończeniu kalibracji automatycznej regulator
przechodzi do reżymu kalibracji.

IISSTTOOTTNNEE  !!
O ile nastawianie parametrów i kalibracja automatyczna nie przebiegną bezbłędnie, to nastawione parametry nie zosta-

ną wpisane do pamięci. Po usunięciu błędu należy nastawienia parametrów i kalibrację automatyczną powtórzyć.

O ile parametry regulatora nastawione są wcześniej, przed zainstalowaniem armatury z serwonapędem na ruroci-
ągu, to po montażu i po napełnienia rurociągu medium roboczym  właściwości układu mogą się zmienić tak, że niez-
będnym będzie ponowne nastawienie regulatora i uruchomienie kalibracji automatycznej. 

PPrrooggrraammoowwyy  RREESSEETT  rreegguullaattoorraa
O ile regulator przejdzie do stanu, który chcemy opuścić (wykonać RESET), np powrócić z menu nastawiania bez kalibracji

automatycznej, można to wykonać przyciśnięciem przycisku SW1 i przytrzymaniem go przez okres conajmniej 6 sec. 

UUwwaaggaa::
W przypadku błędu w procesie kalibracji automatycznej postępowanie to nie prowadzi do celu : stan zakłócenia

należy wyeliminować przez wyłączenie i załączenie napięcia zasilającego regulatora. O ile nie można uruchomić no-
wego regulatora lub regulatora , w którym przez pomyłkę zostały nastawione niewłaściwe parametry, to do stanu
wyjściowego można go doprowadzić przez wyłączenie napięcia zasilającego na około pół minuty (aby zostały ro-
zładowane kondensatorty filtracyjne w źródle zasilającym), następnie należy przycisnąć i przytrzymać oba przyciski
regulatora, przy wciśniętych przyciskach włączyć zasilanie regulatora i przyciski trzymać jeszcze conajmniej 6 sec.
W ten sposób do pamięci regulatora zostaną wczytane dane, które umożliwią uruchomienie regulatora i dokonanie
ponownego nastawienia parametrów. 

WWaażżnnaa  uuwwaaggaa::
Postępowanie to może spowodować również nastawienie parametrów, które mogą być zmienione jedynie przy

pomocy podłączonego komputera PC (np poziom napięcia na wejściu TP, przy którym regulator przejdzie do sta-
nu zakłócenia). Z tego względu nie zalecamy stosowanie RESETu, o ile nie można ponownie zmienić parametrów
przy pomocy komputera PC. 

SSyyggnnaalliizzaaccjjaa  rruucchhoowwaa  ii  zzaakkłłóócceenniioowwaa  rreegguullaattoorraa  ww  cczzaassiiee  rreegguullaaccjjii

SSyyggnnaalliizzaaccjjaa  rruucchhoowwaa

D4 (czerwona) nie świeci
D3 (żółta) świeci Regulator reguluje

nie świeci Uchyb regulacji w zakresie pasma nieczułości
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SSyyggnnaalliizzaaccjjaa  zzaakkłłóócceenniioowwaa

O ile wystąpi zakłócenie, które regulator rozpozna, to zostanie złączony zestyk KOK, wyprowadzony na zaciski
J1-4 i J1-5; dioda D4 świeci trwale. Reakcja regulatora na zakłócenie określona jest przez nastawienie parametru
„odpowiedź na sygnał TEST”. Dioda D3 kodem błyskowym sygnalizuje rodzaj zakłócenia. :

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

Brak sygnału sterującego na zakresie 0 – 10 V
Serwonapęd został wyłączony wyłącznikami krańcowymi w położeniu pośrednim
Zakłócenie nadajnika położenia
Zakłócenie zabezpieczenia cieplnego
Sygnał sterujący na zakresie 4 – 20 mA jest mniejszy niż 3 mA lub nie ma
sygnału sterującego

Po usunięciu przyczyny stanu zakłócenia regulator przejdzie automatycznie do reżymu regulacji. 

6. MONTAŻ SERWONAPĘDU NA ARMATURĘ,
URUCHOMIENIE I KONSERWACJA

Po wypakowaniu serwonapędu należy sprawdzić, czy w trakcie transportu serwonapęd nie został uszkodzony. 
Przed rozpoczęciem montażu serwonapędu należy dokładnie zaznajomić się z niniejszą instrukcją montażową.

Uwaga:
W trakcie pracy z serwonapędem należy przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeństwa zgodnie z ČSN.

Serwonapęd może podłączać i nastawiać jedynie osoba posiadająca do tego kwalifikację zgodnie z ČSN i powierzo-
na, tą pracą przez użytkownika.

Przed rozpoczęciem pracy związanej z podłączaniem lub nastawianiem serwonapędu należy zabezpieczyć, aby nie
nastąpiło niepożądane włączenie serwonapędu przez osobę nieupoważnioną.

Zaleca się włączyć w trakcie nastawiania serwonapędu do obwodu silnika elektrycznego (zacisk nr 2) stosowny wyłącznik,
którym można będzie w przypadku potrzeby serwonapęd natychmiast zatrzymać. Po nastawieniu serwonapędu należy wyłącz-
nik ten usunąć.

Zdjąć osłonę serwonapędu z kołem ręcznym po zluzowaniu 4 wkrętów M10 x 25. Rozciągnąć wyjście uniwersalne
na wale wyjściowym na właściwą odległość a następnie serwonapęd zamocować na armaturze. Wyjście dociągnąć
do wału sterowanego. Sprawdzić, czy dociągnięte wyjście może swobodnie poruszać się i nie zahacza o nic. Nas-
tępnie należy serwonapęd podłączyć do zewnętrznych obwodów elektrycznych. Serwonapęd uruchomić z zdjętą
osłoną i sprawdzić, czy wał wyjściowy obraca się w właściwym kierunku, kierunkowi „zamyka“ odpowiada ruch wału
wyjściowego w kierunku zgodnym z kierunkiem ruchu wskazówek zegara, patrząc na serwonapęd od strony stero-
wania ręcznego z góry. O ile serwonapęd nie obraca się w właściwym kierunku, to należy zamienić kolejność przewo-
dów na zaciskach 15 i 18. Następnie należy sprawdzić, czy mikrowyłączniki krańcowe PO, PZ wyłączają w sposób
właściwy. W końcu należy nastawić wyłączniki sygnalizacyjne SO, SZ. 

Postępowanie przy uszczelnianiu przewodów : 
Kablowy system dławikowy musi spełniać wymagania CSN EN 600 79 – 14, art. 10.3.2d bezpośredniego wejścia

do zamknięcia stałego grupy IIC (zalanie poszczególnych rdzeni kabla). 
Z tego względu klient zobowiązany jest przy podłączaniu serwonapędu do wytworzenia przejścia uszczelniające-

go w wykonaniu niewybuchowym za pośrednictwem dwuskładnikowej epoksydowej masy zalewającej typ MC35/K21
(Camattini) i rurki uszczelniającej nr 22464552, które są załączone w opakowaniu, w następujący sposób : 

1) W dostatecznej długości kabla usunąć jego płaszcz. 

2) Do rozwidlenia poszczególnych żył kabla i na obcięte brzegi płaszcza nanieść kit silikonowy, który uniemożli-
wi przeciekanie masy zalewającej przy jej zalewaniu. Rurkę uszczelniającą należy nawlec na żyły kabla i do-
cisnąć ściętą krawędzią wewnętrzną do płaszcza kabla. 

3) Żyły kabla w przestrzeni rurki należy zalać masą przygotowaną zgodnie z instrukcją. 

4) Po utwardzeniu masy zalewającej (około 24 godzin) należy kabel pod rurką oczyścić. Z dławika serwonapędu
wyjąć nakrętkę dociągającą, pierścień dociskowy i uszczelniający pierścień gumowy, a następnie części te
nawlec na przygotowany kabel. W ten sposób przygotowany kabel należy przewlec przez korpus dławika do
serwonapędu i dociągnąć. 

5) Poszczególne przewody kabla podłączyć do listwy zaciskowej. 



13

Wyżej opisany sposób uszczelnienia żył kabla przy pomocy masy zalewającej zatwierdzony był w trakcie cer-
tyfikacji serwonapędu (zob. pkt /15/ certyfikatu FTZU 02 ATEX 0109X) i jego nieprzestrzeganie jest naruszeniem
wymagań dotyczących bezpieczeństwa wyrobu. 

Sposób nastawienia serwonapędu
Serwonapęd nastawiony jest u producenta. Jeżeli nie jest wymagane inne nastawienie, takie jak na przykład

mniejszy skok roboczy lub po wykonaniu naprawy, to zaleca się nie zmieniać nastawienia.

Nastawienie mikrowyłączników położeniowych i sygnalizacyjnych
Wał wyjściowy przestawić w położenie, w którym mikrowyłącznik ma wyłączyć. Zluzować nakrętkę

zabezpieczającą z bronzu, która służy jednocześnie jako tuleja prowadząca dla wału krzywek, a następnie
zluzować również nakrętkę żłobkowaną, która zabezpiecza położenie krzywek przed samowolnym obróceniem
się. Poprzez obrócenie danej krzywki w kierunku, w którym krzywka nachodzi na dźwignię mikrowyłącznika,
nastawić takie położenie krzywki, w którym mikrowyłącznik akurat wyłącza. Po nastawieniu należy zabezpieczyć
krzywki poprzez dociągnięcie nakrętki żłobkowanej i zabezpieczającej.

Wyłącznik sygnalizacyjny musi być nastawiony w ten sposób, aby włączył wcześniej niż odpowiadający temu
krańcowy wyłącznik położeniowy. 

Uwaga:
Opory stałe wewnątrz serwonapędu wykonane są dla skoku roboczego 90° ± 3°. W trakcie przestawiania 

krańcowych krzywek położeniowych należy zwracać uwagę na to, aby mikrowyłączniki położeniowe wyłączyły
zawsze przed momentem oparcia się wału wyjściowego o opory stałe. Ze względu na to, że serwonapęd nie 
posiada wyłączników momentowych, mógłby w przypadku nie wyłączenia mikrowyłącznika krańcowego silnik
serwonapędu pracować do zwarcia, co spowodowałoby uszkodzenie serwonapędu. 

Nastawienie nadajnika położenia 
Nadajnik położenia należy nastawić w następujący sposób: wałem wyjściowym przejechać z jednego

położenia krańcowego w drugie. W ten sposób nadajnik położenia został automatycznie nastawiony.
Nastawienie nadajnika położenia w wykonaniu Control – zob. str. 7. 

Dociągnięcie zalanego kabla w dławikach serwonapędu 

Uszczelnienie rdzenia kabla masą zalewającą 

Korpus serwonapędu 

Dławik 

CMP – 20/820 – A2F 

Przewody kablowe 

Kabel   11 – 14 mm

Masa zalewająca 

typ MC35/K21 (Camattini) 

(W opakowaniu wraz z serwonapędem) 

Rurka uszczelniająca nr 22464552 

(W opakowaniu wraz 

z serwonapędem) 

∅∅



7. PAKOWANIE I MAGAZYNOWANIE
Serwonapędy muszą być zapakowane w taki sposób, aby w czasie transportu nie mogło wystąpić uszkodzenie.

Rodzaj opakowania musi być dostosowany do rodzaju transportu i odległości od miejsca przeznaczenia. W przypadku
dostaw do stref z ciężkimi warunkami klimatycznymi serwonapędy muszą być zapakowane w hermetycznych
opakowaniach z zastosowaniem środków wysuszających. Po otrzymaniu serwonapędu od producenta należy
sprawdzić, czy w czasie transportu nie uległ uszkodzeniu. Poza tym trzeba sprawdzić, czy dane na tabliczkach
znamionowych serwonapędu są zgodne z zamówieniem i z dokumentacją techniczno-ruchową. Ewentualne
nieścisłości, wady i uszkodzenia należy natychmiast zgłosić dostawcy.

Jeżeli serwonapęd nie zapakowany nie będzie natychmiast zamontowany, to musi być magazynowany w pomieszczeniu
bez pyłów w temperaturze od - 25 °C do + 55 °C, wilgotność względna do 80 %, atmosfera musi być bez gazów i par 
powodujących korozję, pomieszczenie musi być chronione przed szkodliwymi wpływami klimatu. 

8. OBSŁUGA I KONSERWACJA
Obsługa serwonapędów obrotowych określona jest konkretnymi warunkami ruchu, przeważnie ogranicza się

do przekazywania impulsów do wykonywania poszczególnych funkcji. W przypadku przerwy w dostawie prądu
elektrycznego należy wykonać przestawienie organu sterowanego przy pomocy koła ręcznego. Serwonapęd 
można sterować ręcznie jedynie w stanie spoczynkowym silnika elektrycznego. W czasie pracy silnika elektrycz-
nego koło ręczne obraca się i należy dbać o to, aby koło to o nic nie zahaczało.

Obsługa musi dbać o to, aby wykonywane były zalecone zabiegi konserwacyjne i aby w czasie eksploatacji nie
występowało przekraczanie wartości podanych na tabliczce znamionowej serwonapędu. 

Konserwacja serwonapędu polega na wymianie uszkodzonych części. Oprócz tego należy raz na 2 lata 
posmarować lekko smarem zęby kół napędu nadajnika i pasowanie sanek nadajnika. Ładunek smaru przekładni
serwonapędu jest stały i w czasie żywotności serwonapędu, która wynosi 6 lat, nie trzeba go wymieniać. 
W przypadku, że serwonapęd byłby zdolny do pracy i po 6 latach, to należy z przekładni usunąć stary smar 
i napełnić ją nowym smarem.

SERWONAPĘDY ELEKTRYCZNE KPMINI EEx nr typu 52 998 należy utrzymywać w czystości i dbać o to, aby
nie były pokryte brudem i pyłem. Od czasu do czasu należy sprawdzić, czy zaciski podłączeniowe i zaciski uzie-
miające są dobrze dociągnięte, aby w czasie ruchu nie grzały się. 

Wykonanie przeglądu generalnego serwonapędu zalecane jest raz na rok, o ile w przepisach dotyczących
rewizji urządzeń elektrycznych nie ma innych postanowień. 

U części serwonapędu, które tworzą zamknięcie szczelne (pokrywa i skrzynka sterowania), należy sprawdzić,
czy nie są pęknięte lub w inny sposób uszkodzone (skorodowane, wytarte itp). 

Po odłączeniu serwonapędu należy sprawdzić pierścienie uszczelniające dławików kablowych. Uszkodzonych
części zamknięcia szczelnego nie wolno ponownie użyć przy montażu serwonapędu. W przypadku zaistnienia
konieczności wykonania poważnych napraw zamknięcia niewybuchowego, które mogą mieć wpływ na
bezpieczeństwo zamknięcia, zaleca się oddać serwonapęd KP MINI EEx do naprawy producentowi, który może
zgodnie z zatwierdzoną dokumentacją i po wykonaniu zaleconych prób doprowadzić zamknięcie do stanu
spełniającego wymagania EN 500 14 i EN 500 18.
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CZĘŚCI ZAMIENNE (zalecane dla konserwacji bieżącej)

Nazwa Zastosowanie

Mikrowyłącznik DB1G - A1LC PO, PZ, SO, SZ

Pierścień „O“ 140 x 3 Uszczelka pomiędzy osłną części sterowniczej 

CSN 02 9281.2 a skrzynią przekładni

Pierścień „O“ 8 x 4 Uszczelka wału w osłonie

CSN 02 9280.1 części sterowniczej

Dławik kablowy STAHL Uszczelka kabla zasilającego dla wykonania

CMP - 20 / 20 - A2F EEx - nr typowy 52998
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Rysunek gabarytowy serwonapędu KP MINI, numer typowy 52 997, 52 998
wykonanie z kołnierzem F03, F04, F05
(serwonapęd w położeniu „otwarte“)

�
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∅  d3
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∅  80
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2xCMP 20 (52 998)
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tylko numer typowy 52 997
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0

160

26

9
2

22

2xP11 (52 997)
2cCMP 20 (52 998)

(„C“)

„O“

Wymiary

Wymiary przyłączy do armatury (inne przyłącze po konsultacji z producentem)

Kołnierz

FO3
FO4
FO5
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30
35

d3
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42
50

d4
M5
M5
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d5
20
25
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s
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9–17

d7
12–20
12–22
12–22
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Rysunek gabarytowy serwonapędu KP MINI, numer typowy 52 997, 52 998
wykonanie z kołnierzem F07

(serwonapęd w położeniu „otwarte“)

20
0

2xP11 (52 997)
2xCMP 20 (52 998)

∅ d3

∅ d4

9
22
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-

s
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Wymiary przyłączy do armatury (inne przyłącze po konsultacji z producentem)
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KP MINI, nr. typu 52 997
- z silnikiem jednofazowym

i nadajnikiem położenia oporowym lub bez nadajnika

KP MINI Control, nr. typu 52 997 
- z silnikiem jednofazowym

i nadajnikiem położenia oporowym

P-0777 P-0787

KP MINI EEx, nr. typu 52 998
- z silnikiem jednofazowym

i nadajnikiem położenia oporowym lub bez nadajnika

KP MINI EEx, nr. typu 52 998
- z silnikiem jednofazowym, zasilanym prądem stałym

i z nadajnikiem położenia oporowym 
(przykład połączeń obwodów sterowniczych)

P-0853 P-0854

Schematy połączeń wewnętrznych serwonapędów KP MINI

Schematy połączeń wewnętrznych serwonapędów KP MINI EEx

wyłącznik
„zamykać“ - „otwierać“
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Schemat połączeń wewnętrznych serwonapędów KP MINI EEx Control, nr. typu 52 998

- z silnikiem jednofazowym i nadajnikiem położenia oporowym

Legenda:

PO - wyłącznik położeniowy dla kierunku „otwiera“
PZ - wyłącznik położeniowy dla kierunku „zamyka“
SO - wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „otwiera“
SZ - wyłącznik sygnalizacyjny dla kierunku „zamyka“
EH - segment grzewczy
BQ - nadajnik położenia 100 Ω
MS1 - silnik jednofazowy
C - kondensator silnika
M= - silnik elektryczny zasilany prądem stałym
ST - termostat
DO, DZ - diody do podłączenia właściwych wyłączników położeniowych

(w zależności od kierunku obrotów silnika)
ZP 2.RE  - regulator elektroniczny silnika

P-0850
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Dostawy kompletów: Serwonapęd + armatura (ewentualnie przekładnia MASTERGEAR)

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

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