
Karta danych technicznych PMCA-S2-T

Siłownik w obudowie ochronnej 
IP66/67, do przepustnic w obiektach 
przemysłowych oraz w instalacjach 
technicznych budynków
• Moment obrotowy - silnik 160 Nm
• Napięcie znamionowe AC 24...240 V / 

DC 24...125 V
• Sterowanie Zamknij/Otwórz, 

3-punktowe
• z 2 wbudowanymi stykami 

pomocniczymi

 

Dane techniczne

Dane elektryczne  Napięcie znamionowe AC 24...240 V / DC 24...125 V
 Częstotliwość napięcia znamionowego 50/60 Hz
 Zakres roboczy AC 19.2...264 V / DC 19.2...137.5 V
 Pobór mocy podczas pracy 19 W
 Pobór mocy w stanie spoczynku 6 W
 Moc znamionowa przy 24 V 19 VA / przy 240 V 49 VA
 Styk pomocniczy 2 x SPDT, 1 x 10° / 1 x 0...90°
 Obciążalność styku pomocniczego 1 mA...3 A (0.5 A indukcyjny), AC 250 V
 Przyłącze zasilania / sterowania Zaciski 2.5 mm²
 Connection protective earth zacisk uziemienia
 Przyłącze styku pomocniczego Zaciski 2.5 mm²
 Praca równoległa Tak (sprawdzić dane eksploatacyjne)

Dane funkcjonalne  Moment obrotowy - silnik 160 Nm
 Moment hamujący statyczny (przy braku 

zasilania)
50 Nm

 Kierunek ruchu - silnik odwracany elektronicznie
 Ręczne przestawianie dźwignia
 Kąt obrotu Maks. 95°
 Uwaga dotycząca kąta obrotu może być zmniejszany z obu stron przy użyciu 

regulowanych ograniczników elektrycznych
 Czas ruchu - silnik 35 s / 90°
 Regulowany czas ruchu 30...120 s
 Poziom mocy akustycznej – silnik 68 dB(A)
 Mechanical interface Połączenie kształtowe 17x17 mm
 Wskaźnik położenia Płytka ze skalą 0...90

Bezpieczeństwo  Klasa ochronności IEC/EN I Przewód uziemienia (PE)
 Klasa ochronności UL I uziemienie ochronne
 Kategoria ochronna obudowy IEC/EN IP66/67
 Stopień ochrony NEMA/UL NEMA 4X
 Enclosure UL, typ obudowy 4X
 Kompatybilność elektromagnetyczna Oznakowanie CE zgodnie z 2014/30/WE
 Dyrektywa dotycząca urządzeń 

niskonapięciowych
Oznakowanie CE zgodnie z 2014/35/UE

 Certyfikat IEC/EN IEC/EN 60730-1 oraz IEC/EN 60730-2-14
 Certyfikat UL cULus wg UL60730-1A, UL60730-2-14 oraz 

CAN/CSA E60730-1:02
 Certification UL note The UL marking on the actuator depends on the 

production site, the device is UL-compliant in 
any case

 Zasada działania Type 1
 Odporność na impulsy napięciowe - 

zasilanie
4 kV

 Odporność na impulsy napięciowe - styk 
pomocniczy

2.5 kV

 Stopień zanieczyszczenia środowiska 3
 Temperatura otoczenia -30...50°C
 Temperatura przechowywania -40...80°C
 Wilgotność otoczenia Maks. 100% wilgotność wzgl.
 Nazwa budynku/projektu bezobsługowy
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Dane mechaniczne  Przyłącze kołnierzowe F07 (F05 tylko z akcesoriami)

Masa  Masa 6.0 kg

Uwagi dotyczące bezpieczeństwa

!
• Urządzenia nie wolno stosować w dziedzinach innych niż wymienione w 

dokumentacji, w szczególności urządzenie nie może być stosowane w samolotach, 
ani innych środkach transportu powietrznego.

• Prace montażowe muszą być wykonywane przez osoby o odpowiednich 
uprawnieniach. Trzeba przestrzegać wszystkich mających zastosowanie norm i 
przepisów dotyczących instalowania i montażu.

• Uwaga: napięcie sieciowe!

• The device has a protective earthing. Incorrect connection of the protective earth 
can lead to hazards due to electrical shock.

• Za wyjątkiem puszki połączeniowej, urządzenie może być otwierane tylko przez 
producenta. Użytkownik nie może ani wymieniać, ani naprawiać żadnych elementów 
urządzenia.

• 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.

• Przy obliczaniu wymaganego momentu obrotowego, trzeba uwzględnić dane 
dostarczone przez producentów przepustnic (przekrój, konstrukcja, miejsce 
montażu), jak również warunki związane z wentylacją.

• Zastosowane materiały mogą być narażone na działanie czynników zewnętrznych 
(temperatury, ciśnienia, naprężeń związanych z mocowaniem, substancji 
chemicznych itp.), których nie można symulować w warunkach laboratoryjnych 
ani podczas prób terenowych. W przypadku wątpliwości zalecamy wykonanie 
odpowiednich testów. Zamieszczone tu informacje nie uprawniają do dochodzenia 
roszczeń na drodze prawnej. W tym zakresie firma Belimo nie może być pociągana 
do odpowiedzialności i nie udziela żadnych gwarancji.

• W razie zastosowania kabli bez atestu UL (NEMA), typ 4 trzeba użyć elastycznych, 
metalowych rurek kablowych albo ich zamienników.

• Dwa wbudowane styki pomocnicze siłownika można podłączyć albo do napięcia 
zasilania, albo do napięcia bezpiecznego. Styków nie wolno podłączać do dwóch 
różnych napięć (napięcia zasilania / bezpiecznego niskiego napięcia).

Cechy produktu

Obszary zastosowań Siłownik nadaje się w szczególności do zastosowań na zewnątrz i jest zabezpieczony 
przed następującymi czynnikami:
- promieniowaniem ultrafioletowym
- Brudem / pyłem
- Deszczem / śniegiem
- Wilgotność powietrza

Zasada działania Siłownik jest wyposażony w uniwersalny moduł zasilacza, przystosowany do napięć 
zasilania AC 24...240 V oraz DC 24...125 V.

Siłowniki parametryzowalne Ustawienia fabryczne są dostosowane do większości najczęściej występujących 
aplikacji.
Do parametryzacji poprzez interfejs NFC jest potrzebna wymagana jest aplikacja 
Belimo Assistant App, która ułatwia rozruch. Ponadto, aplikacja jest wyposażona w 
różnorodne funkcje diagnostyczne.
Przyrząd serwisowy ZTH EU zapewnia dostęp do różnorodnych funkcji 
diagnostycznych oraz nastaw.

Łatwy montaż bezpośredni Łatwy montaż bezpośrednio na osi przepustnicy przy użyciu wkładki kształtowej.

Przestawianie ręczne Klapę można obsługiwać ręcznie za pomocą korby. Odblokowanie odbywa się ręcznie, 
poprzez wyjęcie korby.

PMCA-S2-T Siłownik obrotowy, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 
AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Czas ruchu - 
silnik 35 s

Dane techniczne
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Wewnętrzne ogrzewanie Wewnętrzna grzałka zapobiega kondensacji pary wodnej.
Dzięki zintegrowanemu czujnikowi temperatury i wilgotności wbudowana grzałka 
włącza się i wyłącza automatycznie.

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

Uniwersalne sygnalizowanie Siłownik jest wyposażony w jeden stały styk pomocniczy (10°) oraz jeden nastawialny 
styk pomocniczy (0...90°).

Akcesoria

Opis Typ

Akcesoria elektryczne  Kabel połączeniowy 5 m, A: RJ11 6/4 ZTH EU, B: 6-stykowe gniazdo 
serwisowe do urządzeń Belimo

ZK1-GEN

Opis Typ

Przyrządy serwisowe  Przetwornik Bluetooth / NFC ZIP-BT-NFC

Instalacja elektryczna

!
Uwagi • Uwaga: napięcie sieciowe!

• Jest możliwe równoległe połączenie kilku siłowników. Należy sprawdzać dane 
eksploatacyjne.

Schematy połączeń

24...240 V AC / 24...125 V DC, Zamknij/Otwórz, styki pomocnicze
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24...240 V AC / 24...125 V DC, 3-punktowe, styki pomocnicze
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PMCA-S2-T Siłownik obrotowy, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 
AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Czas ruchu - 
silnik 35 s

Cechy produktu
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Auxiliary switch settings
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Note: Perform settings on the actuator only in deenergised state.

1 Gear disengagement

Opening the manual override cover and adjusting the hand crank.

Manual override is possible.

2 Manual override control

Turn the hand crank until the desired switching position A  is indicated and then remove the 

crank.

3 Auxiliary switch

Opening the auxiliary switch adjustment cover and adjusting the hand crank.

Turn the crank until the arrow points to the vertical line

4 Terminals

Connect continuity tester to S4 + S5 or to S4 + S6.

If the auxiliary switch should switch in the opposite direction, rotate the hand crank by 180°.

5 Push-button and LED display green

Off: No power supply or malfunction

On: In operation

Press button: Triggers test run, followed by standard mode

6 Push-button and LED display yellow

Off: Standard mode

On: Test run active

For the auxiliary switch position settings, carry out points      to      successively.1 4

For the auxiliary switch position settings, carry out points      to      successively.1 4

PMCA-S2-T Siłownik obrotowy, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 
AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Czas ruchu - 
silnik 35 s

Elementy obsługowe oraz kontrolki
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Połączenie NFC Produkty Belimo opatrzone logo NFC można obsługiwać za pomocą aplikacji Belimo 
Assistant.

Wymóg:
- smartfon z NFC- lub Bluetooth
- aplikacja Belimo Assistant (dostępna w Google Play i Apple AppStore)

Przyłożyć smartfon NFC do siłownika, aby zadziałały anteny NFC

Połączyć z siłownikiem smartfon z włączonym trybem łączności Bluetooth przez 
konwerter Bluetooth-to-NFC ZIP-BT-NFC Dane techniczne i instrukcja obsługi znajdują 
się na karcie katalogowej ZIP-BT-NFC.

Podłączanie przyrządów serwisowych Siłownik jest wyposażony w gniazdo serwisowe umożliwiające parametryzowanie przy 
użyciu przyrządu serwisowego ZTH EU.

M
P

USB � �i esc OK

PMCA-S2-T Siłownik obrotowy, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 
AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Czas ruchu - 
silnik 35 s

Serwisowanie
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Długość osi
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Dodatkowa dokumentacja

• Połączenia przyrządów
• Installation instructions for actuators

PMCA-S2-T Siłownik obrotowy, Zamknij/Otwórz, 3-punktowe, 
AC 24...240 V / DC 24...125 V, 160 Nm, Czas ruchu - 
silnik 35 s

Wymiary [mm]
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