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Èasovací jednotka pro impulsní øízení
havarijních uzávìrù
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Èasovací jednotka
pro impulsní øízení
havarijních uzávìrù

Popis

Øídící èasovací jednotka slou�í k pozvolnému otevírání
havarijních uzávìrù osazených elektrohydraulickými pohony
firem Siemens, Sauter a SPAPraha s napájením 220 V.
Èasovací jednotka se skládá ze tøí kusù èasových relátek :

1. relé slou�í pro vymezení mrtvého chodu ventilu
2. relé øídí délku pulsu, tj. dobu otevírání havarijního

ventilu
3. relé urèuje celkovou délku pulsování, ukonèuje

impulsní øízení a otevøe ventil do 100 % zdvihu

Nastavení èasu

1. relé (H1) Nastavení závisí na svìtlosti a na mrtvém chodu
ventilu (orientaèní èas od 0,1 s do 10 s).

2. relé (H2) Nastavení doby impulsu a mezery závisí na para-
metrech pracovního média ve ventilu (orientaèní
èasy : mezera 2 min, impuls 1 s).

3. relé (H3) Ukonèuje impulsní øízení havarijního uzávìru
a uvede ventil do normálního provozu (orientaèní
èas od 15 s do 40 min).

Schéma zapojení øídící jednotky s pohonem Siemens
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Pohon
Landis & Staefa

WL 1

CYKY 4x1

Rozvadìè MaR

Význam svorek WL 1 :

PEN ochranný vodiè
PE nulový vodiè
Y1 fáze “otevírá”
Y2 fáze “zavírá”
L1 zabezpeèovací funkce (pøi výpadku napìtí uzavøe ventil)
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Váš partner

LDM, spol. s r.o. si vyhrazuje právo zmìnit své výrobky a specifikace bez pøedchozího upozornìní.

LDM, spol. s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová

tel.: 465502511
fax: 465533001
E-mail: sale@ldm.cz
http://www.ldm.cz

LDM, spol. s r.o.
Kanceláø Praha
Tiskaøská 10
108 28 Praha 10 - Malešice

tel.: 234054190
fax: 234054189

LDM, spol.s r.o.
Kanceláø Ústí nad Labem
Mezní 4
400 11 Ústí nad Labem

tel.: 475650260
fax: 475650263

LDM servis, spol.s r.o.
Litomyšlská 1378
560 02 Èeská Tøebová

tel.: 465502411-3
fax: 465531010
E-mail: servis@ldm.cz


	Časovací jednotka pro impulsní řízení havarijních uzávěrů
	Časovací jednotka
	Popis
	Nastavení času

	Schéma zapojení řídící jednotky s pohonem Siemens

