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Siłownik do przepustnic z interfejsem 
komunikacyjnym, do przestawiania 
przepustnic w instalacjach budynkowych

• Moment obrotowy - silnik 5 Nm
• Napięcie znamionowe AC/DC 24 V
• Sterowanie z interfejsem komunikacyjnym
• Przetwarzanie sygnałów czujników
• Komunikacja po sieci KNX® (tryb S)

Dane techniczne

Dane elektryczne Napięcie znamionowe AC/DC 24 V
Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz
Zakres roboczy AC 19.2...28.8 V / DC 21.6...28.8 V
Pobór mocy - praca 2.5 W
Pobór mocy w stanie spoczynku 1.3 W
Moc znamionowa 5 VA
Przyłącze zasilania / sterowania Kabel 1 m, 6 x 0.75 mm²

Komunikacja po szynie danych Sterowanie oraz interfejs komunikacyjny KNX (tryb S)
Liczba węzłów maks. 64 na segment linii, ograniczenie liczby 

węzłów z kablem połączeniowym w przypadku 
krótkich linii

Czynnik KNX TP
Tryb pracy Tryb S
Current consumption of KNX-Bus maks. 5 mA

Dane funkcjonalne Moment obrotowy - silnik 5 Nm
Regulowany moment obrotowy Zredukowany o 25%, 50%, 75%
Kierunek ruchu - silnik możliwość wybierania przełącznikiem 0/1
Uwaga dotycząca kierunku ruchu Y = 0%: położenie przełącznika 0 (obrót w 

lewo) / 1 (obrót w prawo)
Regulowany kierunek ruchu odwracany elektronicznie
Ręczne przestawianie przyciskiem, z możliwością blokady
Czas ruchu - silnik 150 s / 90°
Regulowany czas ruchu 35...150 s
Dopasowanie zakresu położeń ręczne
Różne dopasowania zakresu położeń Brak działania

Dopasowanie po włączeniu
Dopasowanie po naciśnięciu przycisku 
wysprzęglenia przekładni

Przestawianie, sterowane poprzez Modbus MAX (maximum position) = 100%
MIN (minimum position) = 0%
ZS (intermediate position) = 50%

Regulowane sterowanie ręczne MAX = (MIN + 32%)...100%
MIN = 0%...(MAX – 32%)
ZS = MIN...MAX

Poziom mocy akustycznej – silnik 35 dB(A)
Parametryzowanie przy użyciu przyrządu serwisowego ZTH EU

Możliwość szybkiego adresowania 1...16 za 
pomocą przycisku

Mechanical interface Zacisk uniwersalny 6...20 mm
Wskaźnik położenia Mechaniczny, podłączany
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Zasada działania

Przetwarzanie sygnału z czujników

Siłowniki parametryzowalne

Łatwy montaż bezpośredni

Przestawianie ręczne

Regulowany kąt obrotu

Dane dotyczące bezpieczeństwa Klasa ochronności IEC/EN III, Napięcie bezpieczne - niskie (SELV)
Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP54
Kompatybilność elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
Zasada działania Type 1
Odporność na impulsy napięciowe - zasilanie / 
sterowanie

0.8 kV

Stopień zanieczyszczenia 3
Temperatura otoczenia -30...50°C
Temperatura przechowywania -40...80°C
Wilgotność otoczenia Maks. 95% wilgotność wzgl., brak kondesacji
Kategoria dokumentu bezobsługowy

Masa Masa 0.55 kg
        

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

Urządzenie jest przeznaczone do stosowania w stacjonarnych systemach grzewczych, 
wentylacyjnych i klimatyzacyjnych. Nie wolno go stosować w dziedzinach innych niż 
wymienione w dokumentacji, w szczególności nie może być stosowane w samolotach, ani 
innych środkach transportu powietrznego.
Zastosowanie na zewnątrz budynków: możliwe tylko wtedy, gdy przyrząd nie jest bezpośrednio 
narażony na działanie wody (morskiej), śniegu, promieni słonecznych, agresywne gazy, ani na 
oblodzenie. Ponadto, warunki otoczenia muszą cały czas być zgodne z podanymi w karcie 
katalogowej.
Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich uprawnieniach. Trzeba 
przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i przepisów dotyczących instalowania i 
montażu.
Urządzenie może być otwierane tylko przez producenta. Użytkownik nie może ani wymieniać, 
ani naprawiać żadnych elementów urządzenia.
Nie wolno odłączać kabli od urządzenia.
Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego, trzeba uwzględnić dane dostarczone 
przez producentów przepustnic (przekrój, konstrukcja, warunki montażu), jak również warunki 
związane z wentylacją.
Urządzenie zawiera elementy elektryczne i elektroniczne. Nie wolno go wyrzucać z odpadami 
komunalnymi. Ze zużytym lub uszkodzonym urządzeniem trzeba postępować zgodnie z 
obowiązującymi przepisami dotyczącymi utylizacji odpadów.

Cechy produktu

Siłownik jest wyposażony w zintegrowany interfejs KNX® (tryb S) i może być podłączony do 
wszystkich urządzeń KNX®, w których są dostępne odpowiednie punkty danych.

Jest możliwe podłączenie czujnika (pasywnego, aktywnego albo zestyku). Dzięki temu, sygnał z 
czujnika analogowego może być łatwo przetworzony na postać cyfrową i przesłany do sieci 
KNX®.

Ustawienia fabryczne są dostosowane do większości najczęściej występujących aplikacji. W razie 
potrzeby, przy użyciu przyrządu serwisowego (np. ZTH EU) lub narzędzi ETS do projektowania i 
uruchamiania, można konfigurować parametry urządzenia w celu dostosowania do 
specyficznych wymagań systemu, albo wykonania prac serwisowych.

Łatwy montaż bezpośrednio na osi przepustnicy przy użyciu uniwersalnego zacisku 
montażowego, dostarczanego z taśmą zabezpieczającą przed obracaniem się siłownika.

Przestawianie ręczne jest możliwe po naciśnięciu przycisku (przekładnia pozostaje wysprzęglona 
aż do zwolnienia przycisku, wciśnięty przycisk można zablokować).

Kąt obrotu regulowany przy użyciu ograniczników mechanicznych.
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Wysoka niezawodność działania

Pozycja podstawowa

Dopasowanie i synchronizacja

Siłownik jest zabezpieczony przed przeciążeniem, nie wymaga wyłączników krańcowych i 
zatrzymuje się automatyczne po dojściu do ogranicznika.

Po włączeniu napięcia zasilania po raz pierwszy, tj. podczas rozruchu, siłownik przeprowadza 
synchronizację. Synchronizowanie odbywa się w pozycji podstawowej (0%).
Siłownik ustawia się następnie w położeniu zgodnym z sygnałem nastawczym.

Funkcję adaptacji można uruchamiać ręcznie przyciskiem „Adaptacja” lub przy użyciu 
oprogramowania PC Tool. Podczas adaptacji wykrywane jest położenie obu ograniczników 
mechanicznych (sprawdzenie całego zakresu położeń).
W siłowniku zostało skonfigurowane automatyczne synchronizowanie po naciśnięciu przycisku 
wysprzęglającego przekładnię. Synchronizowanie odbywa się w pozycji podstawowej (0%).
Siłownik ustawia się następnie w położeniu zgodnym z sygnałem nastawczym.
Przy użyciu oprogramowania PC-Tool można konfigurować różnorodne parametry (patrz 
dokumentacja MFT-P).

Akcesoria

Akcesoria elektryczne Opis Typ
Styk pomocniczy 1 x SPDT nakładany S1A
Styk pomocniczy 2 x SPDT nakładany S2A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 140 Ω nakładany P140A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 200 Ω nakładany P200A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 500 Ω nakładany P500A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 1 kΩ nakładany P1000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 2.8 kΩ nakładany P2800A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 5 kΩ nakładany P5000A
Potencjometr sprzężenia zwrotnego 10 kΩ nakładany P10000A

Akcesoria mechaniczne Opis Typ
Przedłużenie osi 170 mm Ø10 mm do osi przepustnicy (klapy) Ø 6...16 mm AV6-20
Zacisk montażowy jednostronny, zakres regulacji zacisku Ø6...20 mm, 
Wielopak 20 szt.

K-ELA

Zacisk montażowy jednostronny, zakres regulacji zacisku Ø6...10 mm, 
Wielopak 20 szt.

K-ELA10

Zacisk montażowy jednostronny, zakres regulacji zacisku Ø6...13 mm, 
Wielopak 20 szt.

K-ELA13

Zacisk montażowy jednostronny, zakres regulacji zacisku Ø6...16 mm, 
Wielopak 20 szt.

K-ELA16

Zabezpieczenie przed obracaniem się 180 mm, Wielopak 20 szt. Z-ARS180
Wkładka kształtowa 8x8 mm, Wielopak 20 szt. ZF8-LMA
Wkładka kształtowa 10x10 mm, Wielopak 20 szt. ZF10-LMA
Wkładka kształtowa 12x12 mm, Wielopak 20 szt. ZF12-LMA
Wkładka kształtowa 8x8 mm, z ograniczeniem kąta obrotu i wskaźnikiem 
położenia, Wielopak 20 szt.

ZFRL8-LMA

Wkładka kształtowa 10x10 mm, z ograniczeniem kąta obrotu i 
wskaźnikiem położenia, Wielopak 20 szt.

ZFRL10-LMA

Wkładka kształtowa 12x12 mm, z ograniczeniem kąta obrotu i 
wskaźnikiem położenia, Wielopak 20 szt.

ZFRL12-LMA

Wskaźnik położenia, Wielopak 20 szt. Z-PI
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Przyrządy serwisowe Opis Typ
Przyrząd nastawczy, z funkcją ZIP-USB, do parametryzowalnych i 
dostępnych z komunikacją siłowników Belimo, regulatorów VAV i 
urządzeń nastawczych do instalacji HVAC

ZTH EU

Belimo PC-Tool, Oprogramowanie do konfigurowania i diagnostyki MFT-P
Adapter do przyrządu nastawczego ZTH MFT-C
Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo 
serwisowe do urządzeń Belimo

ZK1-GEN

Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: wolny koniec przewodu do 
podłączenia do zacisku MP/PP

ZK2-GEN

Instalacja elektryczna

Zasilanie poprzez transformator bezpieczeństwa.

Schematy połączeń
Połączenia bez czujnika

Przypisanie sygnału KNX®:
D+ = KNX+ (różowy > czerwony)
D-  = KNX- (szary > czarny)
Linię KNX® trzeba podłączyć 
poprzez zaciski przyłączeniowe 
WAGO 222/221.

Połączenia z czujnikiem pasywnym, np. Pt1000, Ni1000, NTC

1) w zależności od typu
2) rozdzielczość 1 Ohm
Zalecana jest kompensacja 
wartości mierzonej

Połączenia z zestykami, np. z czujnikiem ciśnienia Połączenia z czujnikiem aktywnym, np. 0 ... 10 V w temp. 0 ... 50°C

Wymagania dotyczące zestyku:
Zestyk musi umożliwiać 
dokładne przełączanie prądu 16 
mA przy napięciu 24 V.

Możliwy zakres napięcia:
0...32 V (rozdzielczość 30 mV)
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Obiekty grup KNX
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Obiekty grup KNX®
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Baza produktów

Ustawianie adresu fizycznego

Aktualizacja oprogramowania sprzętowego

Resetowanie do ustawień fabrycznych KNX

Parametry KNX®

Przepływ pracy KNX®

Baza danych produktów do importowania do programu ETS4 lub nowszego jest dostępna w 
witrynie internetowej Belimo.

Programowanie adresu fizycznego odbywa się przy użyciu programu ETS i przycisku 
programowania na urządzeniu.
Jeżeli przycisk programowania jest niedostępny lub trudno dostępny, to adres można ustawić 
korzystając z połączenia punkt-punkt: „Overwrite Individual Address: 15.15.255”
Trzecia możliwość to zaprogramowanie adresu fizycznego na podstawie numeru seryjnego KNX 
(np. przy użyciu programu Moov’n’Group). Numer seryjny KNX jest umieszczony na urządzeniu 
w dwóch wersjach. Jedną nalepkę można odlepić, np. w celu umieszczenia w dzienniku 
rozruchu.

Oprogramowanie układnowe KNX urządzenia jest aktualizowane automatycznie przez aplikację, 
gdy baza danych urządzeń zawiera nowszą wersję.
W takich przypadkach pierwsza procedura programowania trwa dłużej (>1 min).

W razie potrzeby w urządzeniu można ręcznie przywrócić fabryczne ustawienia KNX (adres 
fizyczny, adres grupowy, parametry KNX).
W celu zresetowania, podczas uruchamiania przycisk programowania na urządzeniu trzeba 
przytrzymać wciśniety przez przynajmniej 5 s.
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Podłączanie przyrządów serwisowych

Elementy obsługowe oraz kontrolki

Przełącznik kierunku obrotu

Przełączenie: zmiana kierunku obrotu

Przycisk i zielona kontrolka LED

Wył.: brak zasilania lub awaria
Wł.: praca
Naciśnięcie 
przycisku:

włącza funkcję dostosowania kąta obrotu, następnie siłownik powraca do 
standardowego trybu pracy

Przycisk i żółta kontrolka LED

Wył.: siłownik jest gotowy
Wł.: trwa proces dostosowywania lub synchronizacji albo siłownik znajduje się 

w trybie programowania (KNX)
Miga: trwa test połączenia (KNX)
Naciśnięcie 
przycisku:

podczas pracy (>3 s): włączanie oraz wyłączanie trybu programowania 
(KNX)
przy włączaniu (>5 s): przywracanie ustawień fabrycznych (KNX)

Przycisk wysprzęglania przekładni

Naciśnięcie 
przycisku:

wysprzęglenie przekładni, zatrzymanie silnika, możliwość 
przestawiania ręcznego

Zwolnienie 
przycisku:

przekładania załączona, rozpoczęcie synchronizacji, powrót do 
standardowego trybu pracy

Gniazdo serwisowe
do podłączania przyrządów parametryzujących oraz serwisowych

Serwisowanie

Siłownik jest wyposażony w gniazdo serwisowe umożliwiające parametryzowanie przy użyciu 
przyrządu serwisowego ZTH EU.
W celu rozszerzonej parametryzacji można podłączyć narzędzie komputerowe.
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Wymiary

Długość osi

Min. 37

-

Zakres regulacji zacisku

Dodatkowa dokumentacja

• Połączenia przyrządów
• Informacje ogólne dla projektantów

Uwagi dotyczące zastosowania

• W przypadku sterowania cyfrowego siłownikami w zastosowaniach VAV należy uwzględnić 
patent EP 3163399.


