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Więcej informacji i dodatkowe modele zamieszczono w Biuletynie Produktu.

produkty sterowania
dla ogrzewania, wentylacji i klimatyzacji

Siłowniki elektryczne serii FA-2000 są dostępne w wersji do regulacji trzypunktowej 
lub z nastawnikiem elektronicznym do sterowania sygnałem 0…10 V bądź 0…20 
mA. Zapewnia on całkowicie bezstopniową regulację otwarcia zaworu, mechanizm 
bezpieczeństwa ze sprężyną powrotną przy zaniku zasilania oraz przesterowanie 
uruchamiane elektrycznie.
Dostępne są trzy modele FA-2000:
FA-22 (pozycja „bezpieczna przy awarii” w dół – trzpień całkowicie wysunięty)  
oraz FA-25 (pozycja „bezpieczna przy awarii” w górę – trzpień całkowicie wycofany): 
ta para modeli ma skok 25 mm i minimalny nacisk 2400 N. 
FA-23 (pozycja „bezpieczna przy awarii” w dół) oraz FA-26 (pozycja „bezpieczna  
przy awarii” w górę): ta para modeli ma skok 42 mm oraz minimalny nacisk 2200 N.
FA-24 (pozycja „bezpieczna przy awarii” w dół) oraz FA-27 (pozycja „bezpieczna  
przy awarii” w górę): ta para modeli ma skok 13 mm i minimalny nacisk 2000 N.
Siłownik ten może być łączony z serią VG8000 (H, N, V) odpowiednio do 
maksymalnego określonego nominalnego ciśnienia zamykania. Siłownik FA-2000, 
dostarczany jako pojedynczy element, jest wstępnie ustawiony w celu ułatwienia 
montażu z minimalną liczbą regulacji; ponadto jest on dostępny z różnorodnymi 
opcjami, takimi jak wyłączniki pomocnicze oraz potencjometry sprzężenia 
zwrotnego.

Właściwości
 z mechanizm zabezpieczenia przy zaniku zasilania (sprężyna powrotna)
 z Widoczny pierścień kalibracyjny na połączeniu trzpienia
 z Nastawnik o regulowanym punkcie początkowym, zakresie i działaniu 
wprost/odwrotnym

 z elektrycznie uruchamiane sterowanie ręczne
 z szybkozłączna obejma sprzęgająca

Fa-2000
sterowanie trzypunktowe i proporcjonalne

Kody 
zamówień  *

Napięcie 
zasilania 
(50 Hz)

Typ 
sterowania

Funkcja powrotu 
sprężyny

Nacisk 
nominalny

Skok 
nominalny

Klasa 
ochrony Pobór mocy

Prędkość 
wyłączenia 
awaryjnego

FA-22xx-7511 230 VAC

trzypunktowe 
i  proporcjo-

nalne

Trzpień całkowicie 
wysunięty

2.4 kN 25 mm

IP 54

5 VA ≤ 89

FA-22xx-7516 24 VAC 6.1 VA

≤ 81FA-25xx-7511 230 VAC Trzpień całkowicie 
wycofany

5 VA

FA-25xx-7516 24 VAC 6.1 VA

FA-23xx-7411 230 VAC Trzpień całkowicie 
wysunięty

2.2 kN 42 mm

5 VA

≤ 201
FA-23xx-7416 24 VAC 6.1 VA

FA-26xx-7411 230 VAC Trzpień całkowicie 
wycofany

5 VA

FA-26xx-7416 24 VAC 6.1 VA

FA-24xx-7111 230 VAC Trzpień całkowicie 
wysunięty

2 kN 13 mm

5 VA

≤ 51
FA-24xx-7116 24 VAC 6.1 VA

FA-27xx-7111 230 VAC Trzpień całkowicie 
wycofany

5 VA

FA-27xx-7116 24 VAC 6.1 VA

Uwaga 

*  xx = 00 Brak 04   135 Ω potencjometr sprzężenia zwrotnego

01 2 Wyłączniki pomocnicze 40    Wbudowany nastawnik elektroniczny  0...10 V / 0(4)...20 mA (nie do modeli 230 V)

02 2 kΩ potencjometr sprzężenia zwrotnego 41     Wbudowany nastawnik elektroniczny  0...10 V / 0(4)...20 mA  
          (nie do modeli 230 V) i 2 wyłączniki pomocnicze03 2 kΩ potencjometr sprzężenia zwrotnego i 2 wyłączniki pomocnicze

Wymiary w mm

FA-22, FA-25 FA-23, FA-24, FA-26, FA-27

162

Ø 120

Ø 54
Ø 120

541  Z nastawnikiem 586
162

Ø 54
Ø 120

Ø 120

FA-23 / FA-26
575  Z nastawnikiem 612

FA-24 / FA-27
511  Z nastawnikiem 548

Siłowniki liniowe
do zaworów instalacji




