Siłowniki pneumatyczne nowej generacji, A210
Siłowniki pneumatyczne typu PROVAL ProAir (PA), o nowatorskiej konstrukcji, mają budowę typu mechanizmu zębatkowego i są dostępne
zarówno w typie podwójnego działania jak i z powrotem pod działaniem sprężyny. Siłowniki o nowej konstrukcji są wyposażone standardowo w
sworznie do regulacji skoku otwarcia jak i zamknięcia.

Możliwość wyboru wielu kolorów

Oznakowanie siłowników
Na siłownikach umieszczona jest etykieta z danymi na temat
wielkości, ciśnienia itp.

Dane techniczne
1. Korpus siłownika
Korpus jest wykonany z wytłaczanego stopu aluminiowego wg ASTM6005. Korpus pokryty przez zabieg anodyzowania na twardo; dla bardzo
agresywnych środowisk może być powlekany PTFE (teflonem) albo niklem.
2. Pokrywy boczne
Aluminium odlewane ciśnieniowo, pokryte poliestrem proszkowym epoksydowym lub PTFE (teflonem) / niklem dla wysoce agresywnych
środowisk.
3. Tłoki
Tłoki z podwójnymi zębatkami są wykonane z aluminium odlewanego ciśnieniowo. Symetryczne położenie montażowe charakteryzuje się wysoką
żywotnością liczona w cyklach i możliwością szybkiej zmiany kierunku z ruchu obrotowego poprzez proste odwracanie tłoków.
4. Zębaty trzpień napędowy
Trzpień napędowy cechuje się wysoką dokładnością, jest wykonany ze stali stopowej niklowej i jest całkowicie zgodne z ostatni mi normami
ISO5211, DIN3337 oraz NAMUR. Wymiary mogą być dostosowywane do potrzeb i dostępne jest też wykonanie materiałowe ze stali nierdzewnej.
5. Regulacja skoku
Dwie niezależne śruby regulacyjne zewnętrznego ogranicznika skoku mogą regulować w łatwy sposób w zakresie + 5° dla obu kierunków
otwieranie i zamykanie napędu. Opcjonalnie, dostępna jest też dokładna regulacja położenia granicznego w pełnej skali, 0-90°.
6. Sprężyny wysoko-parametryczne
Wstępnie obciążone sprężyny powlekane są wykonane z materiału o wysokiej jakości dla zapewnienia odporności na korozję i dłuższej żywotności
liczonej w cyklach; można je demontować w sposób bezpieczny i wygodny. Przez zmianę ilości sprężyn spełniają różne wymagania odnośnie
momentu obrotowego.
7. Wskaźnik
Wskaźnik położenia z NAMUR jest wygodny dla montażu akcesoriów takich, jak skrzynka wyłączników krańcowych, pozycjoner itp.
8. Łożyska i prowadniki
Są wykonane z materiału ze związku o wysokiej żywotności i niskim tarciu, aby nie dopuścić do bezpośredniego styku pomiędzy metalami.
Konserwacja i wymiana są operacjami łatwymi i wygodnymi.
9. O-ringi
O-ringi z kauczuku NBR (butadieno-akrylo nitrylowego) zapewniają bezusterkowe działanie w standardowych zakresach temperatury. Dla
zastosowań wysoko- i niskotemperaturowych stosuje się uszczelnienia vitonowe i silikonowe - dostępne są one opcjonalnie.
10. Śruby mocujące pokrywy boczne.
11. Tabliczka znamionowa z ważniejszymi danymi technicznymi.
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Lista części dla siłowników pneumatycznych nowej generacji, Seria A210
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Śruba wskaźnika
Wskaźnik
Pierścień sprężynujący zabezpieczający
Podkładka metalowa
Podkładka
Korpus
Podkładka wewnętrzna
Krzywka
Górne łożysko koła zębatego trzpieniowego
Górny pierścień O koła zębatego trzpieniowego
Koło zębate trzpieniowe
Dolny pierścień O koła zębatego trzpieniowego
Łożysko dolne koła zębatego trzpieniowego
Szczeliwo
Pierścień O śruby regulacyjnej
Podkładka (śruba regulacyjna)
Nakrętka (śruba regulacyjna)
Śruba regulacyjna krańcowa
Tłok
Tłok suwaka
Prowadnik suwaka
Pierścień O tłoka
Sprężyny wkładki
Pierścień O kołpaka bocznego
Kołpak boczny
Śruba kołpaka
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Stal węglowa
Plastyk
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Plastyki techniczne
Stop aluminiowy wyciskany
Plastyki techniczne
Stal stopowa
Plastyki techniczne
Kauczuk NBR
Stal stopowa
Kauczuk NBR
Plastyki techniczne
Kauczuk NBR
Kauczuk NBR
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Stal nierdzewna
Aluminium odlewane/odlew
Plastyki techniczne
Plastyki techniczne
Kauczuk NBR
Stal sprężynowa
Kauczuk NBR
Aluminium odlewane
Stal nierdzewna

Galwanizacja
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Anodyzacja twarda

Materiał
opcjonalny

Stal nierdzewna

Viton/Silikon
Niklowanie

Stal nierdzewna

Viton/Silikon
Viton/Silikon

Stal nierdzewna

Viton/Silikon
Powlekanie kataforezyjne
Malowanie poliestrem proszkowym
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Informacje o ciężarze i wymiarach pneumatycznych siłowników nowej generacji, A210

Kołnierz ISO5211

Wymiary (mm)

Ciężary siłowników (Kg/Pc)

Pobór powietrza przez siłowniki (litry/Skok)

Uwagi: Zużycie powietrza dla siłowników z powrotem pod działaniem sprężyny musi być obliczane tylko dla otwierania, natomiast zamykanie będzie dokonywane
przy pomocy siły sprężyny.
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Zasada działania siłowników podwójnego działania
Siłowniki podwójnego działania są obracane w wyniku podawania powietrza w pożądane położenie działania. Dla obracanie siłownika w stronę
przeciwną konieczne jest podawanie powietrza w tę stronę przeciwną.
Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (CCW) : Powietrze do otworu przelotowego A wymusza przesuwanie tłoka na
zewnątrz, co powoduje, że koło zębate trzpieniowe będzie się obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze będzie
wywiewane z otworu przelotowego B. Powietrze do otworu przelotowego B wymusza przesuwanie tłoków do wewnątrz, powodując, że koło zębate
trzpieniowe będzie się obracać w kierunku wskazówek zegara, gdy powietrze będzie wywiewane z otworu przelotowego A.
Obracanie w kierunku ruchu wskazówek zegara (CW) : Powietrze do otworu przelotowego A wymusza przesuwanie tłoka na zewnątrz, co
powoduje, że koło zębate trzpieniowe będzie się obracać w kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze będzie wywiewane z otworu
przelotowego B. Powietrze do otworu przelotowego B wymusza przesuwanie tłoków do wewnątrz, powodując, że koło zębate trzpieniowe będzie się
obracać w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze będzie wywiewane z otworu przelotowego A.

Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara (CCW)
(CW)

Obracanie w kierunku ruchu zegara

Wartości momentu obrotowego wyjściowego dla siłowników podwójnego działania (Nm)
Ciśnienie powietrza zasilającego (bar)

Model
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Zasada pracy siłowników pojedynczego działania
Siłowniki z powrotem pod działaniem sprężyny (pojedynczego działania) są obracane w jedną stronę przez sprężanie powietrza w siłownikach,
natomiast powrót jest dokonywany automatycznie przy pomocy sprężyn.
Obrót w kierunku przeciwnym do ruchu zegara (CCW) : Powietrze wprowadzane do otworu przelotowego A powoduje przesuniecie tłoków na
zewnątrz, wywołując ściskanie sprężyn. Koło zębate trzpieniowe obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze jest
wywiewane z otworu przelotowego B. Przy stracie ciśnienia powietrza na otworze przelotowym A, energia zmagazynowana w sprężyn ach wymusza
przesuwanie tłoków do wewnątrz. Koło zębate trzpieniowe obraca się w kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze jest wywiewane z otworu
przelotowego A.
Obrót w kierunku ruchu zegara (CW) : Powietrze wprowadzane do otworu przelotowego A powoduje przesuniecie tłoków na zewnątrz,
wywołując ściskanie sprężyn. Koło zębate trzpieniowe obraca się w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze jest
wywiewane z otworu przelotowego B. Przy stracie ciśnienia powietrza na otworze przelotowym A, energia zmagazynowana w sprężyn ach wymusza
przesuwanie tłoków do wewnątrz. Koło zębate trzpieniowe obraca się w kierunku ruchu wskazówek zegara, gdy powietrze jest wywiewane z otworu
przelotowego A.
Obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu zegara (CCW)

Obracanie w kierunku ruchu zegara (CW)

Sprężyny
kasetowe/wkłądkowe

Graficzne przedstawienie momentu obrotowego siłowników z
powrotem pod działaniem sprężyn
Siłowniki 180o

Siłowniki 3 - położeniowe

Legenda: Torque Output = Moment obrotowy wyjściowy; Air stroke = Udar powietrza; Rotation = Obrót;
Spring Stroke = Skok sprężyny

Siłowniki ze stali nierdzewnej

Umiejscowienie sprężyn na siłownikach
Sprężyny powinny być umieszczane w sposób pokazany poniżej:

5 sprężyn

6 sprężyn

9 sprężyn

10 sprężyn
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MOMENTY OBROTOWE SIŁOWNIKÓW JESDNOSTRONNEGO DZIAŁANIA [Nm]
Zasilanie
pow.
Model

Liczba
sprężyn

Wyjściowy moment obrotowy [Nm] dla danej wartości ciśnienia zasilającego
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