
Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E

dla wielkości przegrody mniejszej lub równej 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN<=400m
2

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E

dla wielkości przegrody większej od 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN>400m
2
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Siłownik elektryczny BELIMO sterowany cyfrowo do klap typu KPO120-E,
KWP-O-E, KWP-OM-E oraz KTS-O-E - wszystkie wielkości
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Typ: 229 (fire & smoke)
do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E dla wielkości przegrody
mniejszej lub równej 0.1[ ] oraz KTS-O-E gdy DN<=400m

2

Typ: 239 (fire & smoke)
do klap typu KPO120-E, KWP-O-E, KWP-OM-E dla wielkości przegrody
większej od 0.1[m2] oraz KTS-O-E gdy DN>400
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do klap typu KPO120-E, KWP-O-E,
KWP-OM-E dla wielkości przegrody
mniejszej lub równej 0.1[ ]
oraz KTS-O-E gdy DN<=400

m
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do klap typu KPO120-E, KWP-O-E,
KWP-OM-E dla wielkość przegrody
mniejszej lub równej 0.1[ ]
oraz KTS-O-E gdy DN<=400
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do klap typu KPO120-E, KWP-O-E,
KWP-OM-E dla wielkość przegrody
większej od 0.1[ ] oraz KTS-O-E
gdy DN>400

m
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do klap typu KPO120-E, KWP-O-E,
KWP-OM-E dla wielkość przegrody
większej od 0.1[m ] oraz KTS-O-E
gdy DN>400
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Schemat połączeń elektrycznych

BE24(-12)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

Można łączyć równolegle kilka
siłowników. Należy wówczas
obserwować pobór mocy.

< 3° < 87°

1 2 3

- + DC 24 V
Podłączyć przez oddzielający
transformator zabespieczający!
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Zastosowanie: Te siłowniki są stosowane
do uruchamiania klap oddymiających w prze-
ciwpożarowych układach oddymiania.

Działanie: Sterowanie otwierania i zamy-
kania jest realizowane za pomocą układu
dwuprzewodowego. Siłownik jest zabez-
pieczony przed przeciążeniami i w związku
z tym prąd elektryczny pozostaje doprowa-
dzony do niego także podczas spoczynku
w położeniach krańcowych.

Sygnalizacja: Siłownik zawiera dwa mikro-
przełączniki ustawione na stałe do sygna-
lizowania krańcowych położeń klapy. Poło-
żenie płyty klapy można odczytać z mecha-
nicznego wskaśnika położenia.

Uruchamianie ręczne: Siłownik można
uruchamiać ręcznie, posługując się korbą
dostarczaną jako jego wyposażenie. Korba
ta umożliwia też bardzo łatwe sprawdzenie
działania siłownika.

Nastawa dwupołożeniowa
(AC / DC 24 V)

Sterowanie dwuprzewodowe

Dane techniczne BE24 BE24-12

Pobór mocy - Podczas ruchu 12 W
- W położeniu krańcowym 0.5 W

Przewody przyłączeniowe
- silnik Dł. 1 m, 3 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe)
- Przełączniki pomocnicze Dł. 1 m, 6 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe)

Przełączniki pomocnicze 2 x SPDT
- Parametry znamionowe styków 6(3) A, AC 250 V (styki: srebro)
- Punkty przyłączania 3° / 87° (odnoszące się do połączeń 0...90°)
- Tolerancja � 2°
Kąt obrotu 100° (w tym po 5° mechanicznego przekroczenia położenia granicznego na obu końcach)

Moment obrotowy 40 Nm
Moment obrotowy zablokowania
- dynamiczny 40 Nm
- spoczynkowy 50 Nm
Kierunek obrotu Lewy / prawy, wybierany przez sposób montażu
Złącza kształtowe 14 x 14 mm 12 x 12 mm
Czas przejścia między położeniami krańcowymi < 60 s dla 90°
Poziom mocy akustycznej Maks. 62 dB (A)
Trwałość użytkowa Co najmniej 10,000 cykli
Wskaśnik położenia Mechaniczny ze wskazówką
Klasa ochrony przed porażeniem (bardzo niskie napięcie bezpieczeństwa)
Stopień ochrony IP54
Zakres temperatur otoczenia
• Normalna praca -30...+50°C
• Funkcja bezpieczeństwa Patrz tekst i wykres w punkcie „Funkcja bezpieczeństwa”

• Składowania -40...+80°C
Próba odporności na wilgoć wg EN 60335-1
Kompatybilność elektrom. CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC
Dyrektywa dla urządzeń niskonapięciowych CE zgodnie z 73/23/EEC
Tryb pracy Typ 1.C (EN 60730)
Obsługa i konserwacja Urządzenie bezobsługowe
Masa Około 2.7 kg

Nominalny zakres napięć AC 19.2...28.8 V DC 21.6...28.8 V
Napięcie nominalne AC 24 V 50/60 Hz DC 24

18 VA (Dane do doboru przewodów Imax 8.2 A @ 5 ms)

III

Siłownik może być roz-
montowywany tylko przez
producenta. Nie ma w nim
żadnych elementów, które
dałyby się wymienić lub na-
prawić przez użytkownika
we własnym zakresie.

Sterowanie dwuprzewodowe

T ~ AC 24 V

2. Siłowniki elektryczne do klap wentylacji pożarowej

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłownik BE24-12

Wymiary

Siłowniki do klap przeciwpożarowych
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Schemat połączeń elektrycznych

BE24(-12)-ST< 3� < 87�

Instalacja w układzie
SBSE-Control

do sterowania i monitorowania klap

T ~
AC 24 V

S1 S2 S3 S4 S5 S61 2 3

~

Wyprowadzenie z wtykami do podłączenia
urządzenia zasilającego i komunikacyjnego

BKNE230-24

Zastosowanie: Te siłowniki są stosowane
do uruchamiania klap oddymiających
w przeciwpożarowych układach oddymia-
nia i wchodzą w skład układów sterujących
i monitorujących SBSE-Control.
Działanie:Sterowanie otwierania i zamy-
kania jest realizowane za pośrednictwem
urządzenia zasilającego i komunikacyjne-
go BKNE230-24.
Sygnalizacja: Wbudowane w siłownik wy-
łączniki krańcowe wysyłają sygnały położe-
nia klapy do układu SBSE-Control, który to
położenie monitoruje. Położenie płyty kla-
py można też odczytać z mechanicznego
wskaźnika położenia.
Uruchamianie ręczne: Siłownik można
uruchamiać ręcznie, posługując się korbą
dostarczaną jako jego wyposażenie. Korba
ta umożliwia też bardzo łatwe sprawdzenie
działania siłownika.
Podłączanie do układu SBSE-Control:Si-
łownikBE24(-12)-STjestwyposażonywzłą-
cza wtykowe, umożliwiające jego bardzo ła-
twe łączenie z urządzeniem BKEN230-24
i w ten sposób jego włączanie w układ ste-
rujący i monitorujący SBSE-Control.
Kierunek obrotu: Kierunek obrotu siłowni-
ka zależy od układu SBSE-Control i od
złącz wtykowych. W odpowiedzi na polece-
nie OTWÓRZ (w celu rozpoczęcia oddy-
miania) siłownik przestawia się w położe-
nie 90°, a w odpowiedzi na polecenie ZA-
MKNIJ (w celu zaprzestania oddymiania) –
przestawia się w położenie 0°.

Nastawa dwupołożeniowa
(do stosowania w układach

SBSE-Control)

Dane techniczne BE24-ST BE24-12-ST

Pobór mocy - Podczas ruchu 12 W
- W położeniu krańcowym 0.5 W

Przewody przyłączeniowe
- silnik Dł. 1 m, 3 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe) z wtyczką 3-stykową
- Przełączniki pomocnicze Dł. 1 m, 6 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe) z wtyczką 6-stykową

Przełączniki pomocnicze 2 x SPDT
- Parametry znamionowe styków 1 mA , DC 5 V...6 A, AC 250 V (styki: srebro pozłacane)
- Punkty przyłączania 3° / 87° (odnoszące się do połączeń 0...90°)
- Tolerancja � 2°
Kąt obrotu 100° (w tym po 5° mechanicznego przekroczenia położenia granicznego na obu końcach)

Moment obrotowy 40 Nm
Moment obrotowy zablokowania
- dynamiczny 40 Nm
- spoczynkowy 50 Nm
Kierunek obrotu Lewy / prawy, wybierany przez sposób montażu
Złącza kształtowe 14 x 14 mm 12 x 12 mm
Czas przejścia między położeniami krańcowymi < 60 s dla 90°
Poziom mocy akustycznej Maks. 62 dB (A)
Trwałość użytkowa Co najmniej 10,000 cykli
Wskaźnik położeni a Mechaniczny ze wskazówką
Klasa ochrony przed porażeniem (bardzo niskie napięcie bezpieczeństwa)
Stopień ochron y IP54
Zakres temperatur otoczenia
• Normalna praca -30...+50°C
• Funkcja bezpieczeństwa Patrz tekst i wykres w punkcie „Funkcja bezpieczeństwa”

• Składowania -40...+80°C
Próba odporności na wilgoć wg EN 60335-1
Kompatybilność elektrom. CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC
Dyrektywa dla urządzeń niskonapięciowych CE zgodnie z 73/23/EEC
Tryb pracy Typ 1.C (EN 60730)
Obsługa i konserwacja Urządzenie bezobsługowe
Masa Około 2.7 kg

Nominalny zakres napięć AC 19.2...28.8 V DC 21.6...28.8 V
Napięcie nominalne AC 24 V 50/60 Hz DC 24

18 VA (

I

Dane do doboru przewodów max 8.2 A @ 5 ms)
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Siłownik może być roz-
montowywany tylko przez
producenta. Nie ma w nim
żadnych elementów, które
dałyby się wymienić lub na-
prawić przez użytkownika
we własnym zakresie.

Wymiary

Siłownik BE24-12-ST

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



Schemat połączeń elektrycznych

BE230(-12)

S1 S2 S3 S4 S5 S6

< 3� < 87�

1 2 3

N L1 AC 230 V

Można łączyć równolegle kilka
siłowników. Należy wówczas
obserwować pobór mocy.

Sterowanie dwuprzewodowe
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Zastosowanie: Te siłowniki są stosowane
do uruchamiania klap oddymiających w prze-
ciwpożarowych układach oddymiania.

Działanie: Sterowanie otwierania i zamy-
kania jest realizowane za pomocą układu
dwuprzewodowego. Siłownik jest zabez-
pieczony przed przeciążeniami i w związku
z tym prąd elektryczny pozostaje doprowa-
dzony do niego także podczas spoczynku
w położeniach krańcowych.

Sygnalizacja: Siłownik zawiera dwa mikro-
przełączniki ustawione na stałe do sygna-
lizowania krańcowych położeń klapy. Poło-
żenie płyty klapy można odczytać z mecha-
nicznego wskaźnika położenia.

Uruchamianie ręczne: Siłownik można
uruchamiać ręcznie, posługując się korbą
dostarczaną jako jego wyposażenie. Korba
ta umożliwia też bardzo łatwe sprawdzenie
działania siłownika.

Nastawa dwupołożeniowa
(AC 230 V)

Sterowanie dwuprzewodowe

Dane techniczne BE230 BE230-12

Pobór mocy - Podczas ruchu 8 W
- W położeniu krańcowym 0.5 W

Przewody przyłączeniowe
- silnik Dł. 1 m, 3 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe)
- Przełączniki pomocnicze Dł. 1 m, 6 x 0.75 mm 2 (bezhalogenowe)

Przełączniki pomocnicze 2 x SPDT
- Parametry znamionowe styków 6(3) A, AC 250 V
- Punkty przyłączania 3° / 87° (odnoszące się do połączeń 0...90°)
- Tolerancja � 2°
Kąt obrotu 100° (w tym po 5° mechanicznego przekroczenia położenia granicznego na obu końcach)

Moment obrotowy 40 Nm
Moment obrotowy zablokowania
- dynamiczny 40 Nm
- spoczynkowy 50 Nm
Kierunek obrotu Lewy / prawy, wybierany przez sposób montażu
Złącza kształtowe 14 x 14 mm 12 x 12 mm
Czas przejścia między położeniami krańcowymi < 60 s dla 90°
Poziom mocy akustycznej Maks. 62 dB (A)
Trwałość użytkowa Co najmniej 10,000 cykli
Wskaźnik położenia Mechaniczny ze wskazówką
Klasa ochrony przed porażeniem II (wszystkie elementy w pełni izolowane)
Stopień ochrony IP54
Zakres temperatur otoczenia
• Normalna praca -30...+50°C
• Funkcja bezpieczeństwa Patrz tekst i wykres w punkcie „Funkcja bezpieczeństwa”

• Składowania -40...+80°C
Próba odporności na wilgoć wg EN 60335-1
Kompatybilność elektrom. CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC
Dyrektywa dla urządzeń niskonapięciowych CE zgodnie z 73/23/EEC
Tryb pracy Typ 1.C (EN 60730)
Obsługa i konserwacja Urządzenie bezobsługowe
Masa OK. 2.7 kg

Nominalny zakres napięć AC 198...264 V
Napięcie nominalne AC 230 V 50/60 Hz

15 VA (

I

Dane do doboru przewodów max 7.9 A @ 5 ms)

Siłownik może być roz-
montowywany tylko przez
producenta. Nie ma w nim
żadnych elementów, które
dałyby się wymienić lub na-
prawić przez użytkownika
we własnym zakresie.

Wymiary

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłownik BE230-12

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



Siłowniki do klap
wentylacji pożarowej 90°
• Moment obrotowy 15 Nm
• Napięcie znamionowe AC / DC 24 V
• Sterowanie: Zamknij/Otwórz
• Złącze przepustnicy: Proflowane 12 mm

Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V
Zakres roboczy AC 9,2 ... 28,8 V / DC 2,6 ... 28,8 V
Progi przełączenia min. napęcie ZAŁĄCZENIA

maks. napięcie WYŁĄCZENIA
AC 9,2 V / DC 2,6 V
AC 6,5 V / DC 6,5 V

Pobór mocy przestawienie
utrzymywanie położenia
moc znamionowa

4 W przy znamionowym momencie obrotowym
0,5 W
0 VA / lmaks. 7,9 A @ 5 ms

Styk pomocniczy
Obciążalność zestyku (styki ze złoconego srebra)
Punkt przełączania
Tolerancja

2 x SPDT
mA ... 3 A, DC 5 V ... AC 250 V

3° / 87° (w odniesieniu do 0 ... 90° )
±2°

Kabel
podłączeniowy

silnik
styk pomocniczy

m, 3 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)

m, 6 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)

Moment obrotowy (znamionowy) min. 5 Nm przy napięciu znamionowym
Moment
hamowania

dynamiczny
statyczny

5 Nm
20 Nm

Kierunek obrotu wybierany podczas montażu: prawo/lewo
Kąt obrotu maks. 05° (z uwzględnieniem mechanicznego

docisku na każdym końcu)
Czas ruchu <30 s dla 90°
Poziom ciśnienia akustycznego maks. 62 dB (A)
Złączenie przepustnicy kształtowe 2 mm
Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką
Trwałość minimum 0 000 cykli

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne – niskie)
Kategoria ochronna obudowy IP54 we wszystkich pozycjach montażu
Kompatybilność elektromagnetyczna

Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/3/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 2006/95/EC

Zasada działania Typ .B (wg EN60730-)
Odporność na impulsy napięciowe 0,8 kV (wg EN60730-)
Stopień zanieczyszczenia środowiska 3 (wg EN60730-)
Zakres
temperatur
otoczenia

normalna praca
utrzymywanie położenia

–30 ... +50°C
patrz „Funkcja bezpieczeństwa” na str. 2.

Temperatura składowania –40 ... +80°C
Zakres wilgotności otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730- )
Konserwacja bezobsługowy

Wymiary patrz „Wymiary” na str. 3.
Masa około 680 g

Wymiary
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Schemat połączeń elektrycznych

Uwaga
• Zasilanie podłączać poprzez transformator

bezpieczeństwa.
• Jest możliwe równoległe połączenie kilku

siłowników. Sprawdzić pobór mocy oraz progi
przełączania!

! S1 S2 S3 S4 S5 S6

<3° <87°

321

– +

T ~

Zasada działania:

Sygnalizacja:

Przestawianie ręczne:

Sterowanie Zamknij/Otwórz.
Siłownik jest zabezpieczony przed
przeciążeniem,dlatego po dojściu
do zderzaka nie wymaga odłączenia
zasilania.

Siłownik jest wyposażony w dwa,
zamontowane na stałe,
mikroprzełączniki do sygnalizowania
krańcowych położeń klapy. Położenie
klapy może być sygnalizowane przez
wskaźnik mechaniczny.

Siłownik można przestawić ręcznie
przy użyciu korby dostarczanej
w zestawie.

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłownik BLE24

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



Siłowniki do klap
wentylacji pożarowej 90° ,
zintegrowany z systemem sterowania
i monitorowania SBSE-Control.

• Moment obrotowy 15 Nm
• Napięcie znamionowe AC/DC 24 V
• Sterowanie: Zamknij/Otwórz
• Złącze przepustnicy: Proflowane 12 mm

Napięcie znamionowe AC 24 V, 50/60 Hz / DC 24 V
Zakres roboczy AC 9,2 ... 28,8 V / DC 2,6 ... 28,8 V
Progi przełączenia min. napęcie ZAŁĄCZENIA

maks. napięcie WYŁĄCZENIA
AC 9,2 V / DC 2,6 V
AC 6,5 V / DC 6,5 V

Pobór mocy przestawienie
utrzymywanie położenia
moc znamionowa

4 W przy znamionowym momencie obrotowym
0,5 W
0 VA / lmaks. 7,9 A @ 5 ms

Styk pomocniczy
Obciążalność zestyku (styki ze złoconego srebra)
Punkt przełączania
Tolerancja

2 x SPDT
mA ... 6 A, DC 5 V ... AC 250 V

3° / 87° (w odniesieniu do 0 ... 90° )
±2°

Kabel
podłączeniowy

silnik

styk pomocniczy

m, 3 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)
z wtyczkami pasującymi do BKNE230-24

m, 6 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)
z wtyczkami pasującymi do BKNE230-24

Moment obrotowy (znamionowy) min. 5 Nm przy napięciu znamionowym
Moment
hamowania

dynamiczny
statyczny

5 Nm
30 Nm

Kierunek obrotu wybierany podczas montażu: prawo/lewo
Kąt obrotu maks. 05° (z uwzględnieniem mechanicznego

docisku na każdym końcu)
Czas ruchu <30 s dla 90°
Poziom ciśnienia akustycznego maks. 62 dB (A)
Złączenie przepustnicy kształtowe 2 mm
Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką
Trwałość minimum 0 000 cykli

Klasa ochronności III (napięcie bezpieczne – niskie)
Kategoria ochronna obudowy IP54 we wszystkich pozycjach montażu
Kompatybilność elektromagnetyczna

Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/3/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 2006/95/EC

Zasada działania Typ .B (wg EN60730-)
Odporność na impulsy napięciowe 0,8 kV (wg EN60730-)
Stopień zanieczyszczenia środowiska 3 (wg EN60730-)
Zakres
temperatur
otoczenia

normalna praca
utrzymywanie położenia

-30 ... +50°C
patrz „Funkcja bezpieczeństwa” na str. 2.

Temperatura składowania -40 ... +80°C
Zakres wilgotności otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730- )
Konserwacja bezobsługowy

Wymiary patrz „Wymiary” na str. 3.
Masa około 680 g

Zasada działania:

Sygnalizacja:

Przestawianie ręczne:

Sterowanie Zamknij/Otwórz jest
realizowane przez przyrząd
sygnalizujący z zasilaczem
BKNE230-24.

System SBSE-Control monitoruje
położenie przepustnicy przy użyciu
wyłączników krańcowych
wbudowanych w siłownik.
Położenie klapy może być
sygnalizowane przez wskaźnik
mechaniczny.

Siłownik można przestawiać
ręcznie przy użyciu korby
dostarczanej w zestawie.

S1 S2 S3 S4 S5 S6

<3° <87°

321

T ~ ~

Kable z wtyczkami do podłączania przyrząduKable z wtyczkami do podłączania przyrządu
BKNE230-24

Schemat połączeń
elektrycznych.
Zastosowanie z systemem
sterowania i monitorowania
przepustnic SBSE-Control

Wymiary
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Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłownik BLE24-ST

Siłowniki do klap przeciwpożarowych
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Kable z wtyczkami do podłączania przyrządu
BKNE230-24

Wymiary
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Siłowniki do klap
wentylacji pożarowej 90°

• Moment obrotowy 15 Nm
• Napięcie znamionowe AC 230 V
• Sterowanie: Zamknij/Otwórz
• Złącze przepustnicy: Proflowane 12 mm

Napięcie znamionowe AC 230 V, 50/60 Hz
Zakres roboczy AC 98 ... 264 V
Progi przełączenia min. napęcie ZAŁĄCZENIA

maks. napięcie WYŁĄCZENIA
AC 98 V
AC 00 V

Pobór mocy przestawienie
utrzymywanie położenia
moc znamionowa

4 W przy znamionowym momencie obrotowym
0,5 W
0 VA / lmaks. 7,9 A @ 5 ms

Styk pomocniczy
Obciążalność zestyku (styki ze złoconego srebra)
Punkt przełączania
Tolerancja

2 x SPDT
mA ... 3 A, DC 5 V ... AC 250 V
3°/ 87° (w odniesieniu do 0 ... 90° )
±2°

Kabel
podłączeniowy

silnik
styk pomocniczy

m, 3 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)

m, 6 x 0,75 mm 2 (bezhalogenowy)

Moment obrotowy (znamionowy) min. 5 Nm przy napięciu znamionowym
Moment
hamowania

dynamiczny
statyczny

5 Nm
20 Nm

Kierunek obrotu wybierany podczas montażu: prawo/lewo
Kąt obrotu maks. 05° (z uwzględnieniem mechanicznego

docisku na każdym końcu)
Czas ruchu <30 s dla 90°
Poziom ciśnienia akustycznego maks. 62 dB (A)
Złączenie przepustnicy kształtowe 2 mm
Wskaźnik położenia mechaniczny ze wskazówką
Trwałość minimum 0 000 cykli

Klasa ochronności II (pełna izolacja)
Kategoria ochronna obudowy IP54 we wszystkich pozycjach montażu
Kompatybilność elektromagnetyczna

Dyrektywa dotycząca urządzeń niskonapięciowych

CE zgodnie z 89/336/EEC, 92/3/EEC,
93/68/EEC
CE zgodnie z 73/23/EEC

Zasada działania Typ .B (wg EN60730-)
Odporność na impulsy napięciowe 4 kV (wg EN60730-)
Stopień zanieczyszczenia środowiska 3 (wg EN60730-)
Zakres
temperatur
otoczenia

normalna praca
utrzymywanie położenia

–30 ... +50°C
patrz „Funkcja bezpieczeństwa” na str. 2.

Temperatura składowania –40 ... +80°C
Zakres wilgotności otoczenia 95% wilg. wzgl., brak kondensacji (EN 60730- )
Konserwacja bezobsługowy

Wymiary patrz „Wymiary” na str. 3.
Masa około 680 g

Zasada działania:

Sygnalizacja:

Przestawianie ręczne:

Sterowanie Zamknij/Otwórz.
Siłownik jest zabezpieczony przed
przeciążeniem, dlatego po
dojściu do zderzaka nie wymaga
odłączenia zasilania.

Siłownik jest wyposażony w dwa,
zamontowane na stałe,
mikroprzełączniki do
sygnalizowania
krańcowych położeń klapy
Położenie klapy może być
sygnalizowane przez wskaźnik
mechaniczny.

Siłownik można przestawiać
ręcznie przy użyciu korby
dostarczanej w zestawie.

Schemat połączeń elektrycznych

Uwaga:
• Uwaga: napięcie sieciowe!
• Jest możliwe równoległe połączenie kilku

siłowników. Sprawdzić pobór mocy oraz progi
przełączania!

!
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Siłownik BLE24-ST

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-P-E i KWP-PM-E

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



3. Siłowniki elektryczne z rozdziałem funkcji bezpieczeństwa od funkcji komfortu

Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-O-SE, oraz KTS-O-SE

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



Siłownik elektryczny BELIMO do klap typu KWP-O-SE, oraz KTS-O-SE

Siłowniki do klap przeciwpożarowych



Siłowniki do klap przeciwpożarowych


