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1. Opis
Wyłączniki krańcowe Rotech są urządzeniami sygnalizacyjnymi służącymi  do sygnalizacji zwrotnej i kontroli położenia 

armatur  lub  pozycji  siłownika  pneumatycznego.  System  sygnalizacji  pozycji  krańcowych  w  wyłącznikach  krańcowych 

ROTECH TPF i PPFF składa się z 2 czujników indukcyjnych zabudowanych w jednym module wewnętrznym oraz układu

krzywek z  wbudowanym segmentem metalowym (w przypadku TPF3N metalowe krzywki).  Połączenie  armatury  lub 

siłownika pneumatycznego z wyłącznikami zrealizowane jest za pomocą wbudowanego sprzęgła. 

Wyłączniki  krańcowe TPF i  PPFF występują  w wersji  do użytku ogólnego oraz do stosowania  w strefie  zagrożenia 

wybuchem (atest ATEX).

Wyłączniki serii TPF3N,  TPFF25N i PPFF25N są wykonane z przeznaczaniem do 
pracy w środowisku zagrożenia wybuchem. 
Posiadają klasę ochrony: Ex II 2G EEx ia IIC T6

2. Montaż

UWAGA!!!

Ryzyko porażenia elektrycznego lub uszkodzenia ciała przez elementy wirujące

W PRZYPADKU WERSJI Z ATESTEM ATEX NIE OTWIERCAĆ OBUDOWY PODCZAS 
PRACY SIŁOWNIKA!!! 

• ustawić siłownik w pozycji normalnie otwartej lub zamkniętej (w zależności od typu siłownika) 

Pozycja  normalnie  otwarta:  Zawór  jest  otwarty,  gniazdo  na  siłowniku  ustawione  zgodnie

z wzdłużną osią siłownika

Pozycja normalnie zamknięta: Zawór jest zamknięty, gniazdo na siłowniku ustawione prostopadle 

do wzdłużnej osi siłownika

• zmontować konsolę  montażową z  podstawą obudowy wyłączników krańcowych.  Zaleca się  aby 

konsola  konsola  była  ustawiona  wzdłuż  osi  obudowy  wyłączników  krańcowych,  a  następnie 

zamocowana wraz z wyłącznikami krańcowymi na siłowniku, ze zwróceniem uwagę na prawidłowe 

zaokrąglenie sprzęgła wyłączników z gniazdem na siłowniku

• przeprowadzić przewód przez dławik kablowy  i odpowiednio połączyć przewody. Zwrócić uwagę na 

schemat podłączenia zawarty w dokumentacji technicznej lub wklejony w pokrywie. 

• dokręcić dławik kablowy i zamocować obudowę

UWAGA!!!  W  wyłącznikach  serii  TPF/PPFF  z  atestem  ATEX  (EEx)  należy  zwrócić  szczególną 
uwagę, aby napięcie  zasilania  nie przekraczało 8V DC oraz aby podczas mocowania obudowy 

szczelnie  dokręcić  dławik  kablowy,  prawidłowo  ustawić  uszczelkę  pomiędzy  podstawą  a  pokrywą 
obudowy oraz szczelnie dokręcić pokrywę obudowy. 
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3. Ustawienie wyłączników krańcowych

Wyłączniki są fabrycznie ustawione

Pozycja „zamknięcie” : Pozycja zaworu/siłownika – 0° 

Pozycja „otwarcie” : Pozycja zaworu/siłownika – 90°

Jeżeli wymagane jest ponowne ustawienie wyłączników należy postępować według nstp. kroków:

• odkręcić śruby pokrywy i zdjąć ją,

• ustawić siłownik w pozycji „zamknięcie”,

• poluzować śrubę dociskającą krzywki, 

• przestawić dolną krzywkę - kręcić do momentu, aż segment metalowy umieszczony w krzywce 

aktywuje dolny czujnik indukcyjny (zapali się dioda LED – nie dotyczy TPF3),

• przestawić siłownik w pozycję „otwarcie”,

• przestawić górną , postępując jak wyżej,(zapali się druga dioda LED – nie dotyczy TPF3)

• dokręcić śrubę i zamknąć pokrywę.

UWAGA!!!  W  wyłącznikach  serii  TPF/PPFF  z  atestem  ATEX  (EEx)  należy  zwrócić  szczególną 
uwagę, aby napięcie  zasilania  nie przekraczało 8V DC oraz aby podczas mocowania obudowy 

szczelnie  dokręcić  dławik  kablowy,  prawidłowo  ustawić  uszczelkę  pomiędzy  podstawą  a  pokrywą 
obudowy i szczelnie dokręcić pokrywę obudowy. 

Alternatywnie jest możliwy wybór pomiędzy dwoma ustawieniami czujników:

Sygnał wyjściowy prądowy nietłumiony ≥3 mA: krzywki ustawione są w taki sposób, że prądowy sygnał 

wyjściowy danego czujnika nie jest tłumiony w momencie osiągnięcia skrajnej pozycji. Podczas zmiany 

pozycji sygnały wyjściowe z czujników są tłumione (≤1 mA) .

Sygnał wyjściowy prądowy tłumiony  ≤1 mA: krzywki ustawione są w taki  sposób, że prądowy sygnał 

wyjściowy danego czujnika jest tłumiony w momencie osiągnięcia skrajnej pozycji. Podczas zmiany pozycji 

sygnały wyjściowe z czujników nie są tłumione (≥3 mA) 

UWAGA!!!  W  wyłącznikach  serii  TPF/PPFF  z  atestem  ATEX (EEx)  należy  zwrócić  szczególną  uwagę,  aby 

podczas  mocowania  obudowy  szczelnie  dokręcić  dławik  kablowy,  prawidłowo  ustawić  uszczelkę  pomiędzy 

podstawą a pokrywą obudowy oraz szczelnie dokręcić pokrywę obudowy. 

4. Eksploatacja
Eksploatacja  wyłączników krańcowych na zewnątrz  pomieszczeń przez  dłuższy  czas może powodować 

kruchość uszczelki. Bezpiecznie użytkowanie może być zagwarantowane poprzez zastosowanie szczelnych 

obudów. 

Uszczelki powinny być wymienione zaraz po stwierdzeniu ich uszkodzenia lub przynajmniej po 5 latach 

eksploatacji.
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5. Schematy połączeń
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Rys. 1: TPFF25E i PPFF25E Rys. 2: TPFF25N i PPFF25NW

Rys. 4: TPFF25Z Rys. 5: TPFF25E

Rys. 6: TPFF25N

Rys.3: TPF3N


