
 

 

ФОРМУЛЯР ЗА ЗАПИТВАНИЯ      електрически задвижки 

         SCHIEBEL 

проект/краен клиент________________________________________________________________ 

референтен №______________________________________________________________________ 

 

1. Режим на работа 

⃝ отворено/затворено, S2 – клас А   ⃝ регулиране S4 – клас С 

⃝  - клас В      ⃝ непрекъснато регулиране S9 – клас D 

2. Вид задвижка 

⃝ ротационна ( напр. за шибри, клапани) 

 макс. въртящ момент   Nm 
 обороти/ход    об./ход 
 операционно време   сек. 
 свързващ фланец   (напр. G0, F07, F10,…DIN 3210/EN ISO 5210) 
 форма на свръзване   (напр. A, B/B1. E/B3, C… DIN 3210/EN ISO 5210) 
 
⃝ четвъртоборотна на 90о (напр. за бътерфлай клапи, сферични кранове) 
 
 макс. въртящ момент   Nm 
 ъгъл на завъртване 90о  о 
 операционно време   сек. 
 свързващ фланец   (напр. G0, F07, F10,…DIN 3210/EN ISO 5210) 
 форма на свързване   мм (диаметър на отвора, с жлеб, квадрат, лост) 
 
⃝ линейна (напр. за клапани, шибри) 

 
макс. въртящ момент   Nm 

 ход     мм 
 операционно време   сек. 
 свързващ фланш   (напр. G0, F07, F10,…) 
 
3. Защитна функция Failsafe function  (възможна само за четвъртоборотни и линейни задвижки) 



⃝ Без 
⃝ ЗАТВОРЕНО => необходим остатъчен момент/усилие за затворено положение  Nm/kN 
⃝ ОТВОРЕНО => необходим остатъчен момент/усилие за отворено положение  Nm/kN 
⃝ Ръчен волан (по стандарт при Failsafe задвижките не е необходимо задействане на колелото) 

 
4. Клас на защита, защита от корозия, температура на околната среда, Ех защита 
Клас на защита   ⃝ IP54  ⃝ IP66  ⃝ IP67  ⃝ IP68 
Клас на корозионна защита ⃝ К2*  ⃝ К3  ⃝ К4  ⃝ К5     *стандарт 
Температура на околната среда  ⃝ стандартна1 ⃝ специални темп. диапаз.  от –оС до +оС 
Ех-защита    ⃝ ATEX ⃝ CSA/UL ⃝ EAC    други 
          не ЕХ – от -20оС до +70оС 
                ЕХ – от -20оС до +40оС 
 
5. Мотор 
Напрежение   ⃝ трифазен ⃝ еднофазен ⃝ директно   волтаж:      честота: 
Изолационен клас   ⃝ F*  ⃝ H 
Вид защита на мотора  ⃝ термопрекъсвач * ⃝ температурен сензор *стандарт 
 
 
6. Електрическо изпълнение 
 
Контролно напрежение:  ⃝ 24VDC ⃝ 230VAC ⃝ другo 
 
⃝ БЕЗ управление от място 
 ( стандартното изпълнение е с: 2 крайни изключватели за ход, 2 крайни изключватели за 
момент/усилие,  SMod щекер ) 

o допълнителни крайни изключватели за ход, брой 
o допълнителни крайни изключватели за момент/усилие, брой 
o позлатени контакти 
o потенциометър 
o обратна връзка 0/4 – 20 mA 
o клеморед 
o други 

 
⃝ С управление от място – блок за управление SMARTCON V1.2 със следните опции по желание 

o обратен сигнал за позиция 0/4 – 20 mA 
o позиционер 0/4 – 20 mA 
o тиристор – реверсивен контактор 
o PID позиционер 
o блок за управление отделно от задвижката 

дължина на свързващия кабел (м) 
o конзола за стенен монтаж – блок за управление на 90о към стена 
o честотен преобразувател 
o обозначение на системата на дисплея 
o рамка за закрепване към стена - за поставяне на сваления капак 



o предпазен капак за рамата 
 
Комуникационен интерфейс 
БЕЗ o               

o управление на задвижката през BUS интерфейс и през 24VDC бинарни вход/изход 
С o 

o управление само през BUS интерфейс 
 
 

⃝ Profibus DP1        ⃝ Profibus DP2    
⃝ Profibus DP1o       ⃝ Profibus DP2o    
⃝ DeviceNet DN1       ⃝ DeviceNet DN1o    
⃝ Ethernet Powerlink PL1     ⃝ Ethernet Powerlink PL1o    
⃝ Modbus RTU MB1       ⃝ Modbus RTU redundant MB2    
⃝ Modbus RTU MB1o      ⃝ Modbus RTU redundant MB2o    
⃝ Modbus TCP 1 Port   Profinet    ⃝ HART    HART DTM File 

 
7. Други – техническа информация, която не е упомената във формуляра 
 
 


