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M5410C/L 

Siłowniki do zaworów liniowych 
z małym skokiem, Zał./Wył.  

 

KARTA KATALOGOWA 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

Zastosowanie 
Siłowniki elektryczne M5410C/L z sygnałem sterującym 
załącz / wyłącz przeznaczone są do współpracy z małymi 
zaworami liniowymi serii V5822/23 i V5832/33 (DN15/20), 
zerii VSxF/VSxC (DN15/20/25) oraz zaworami 
termostatycznymi serii V100/V2000. 
Siłowniki M5410C/L są stosowane we wszystkich systemach, 
gdzie wymagana jest szybka reakcja na zmianę przepływu tj. 
instalacje kotłowe i solarne, klimakonwektory, urządzeniach 
ssących, klimakonwektorach, małych przegrzewaczach,  
coolerach oraz w sterowaniu strefowym. Wykorzystuje się je 
także w systemach z elektronicznym sterowaniem 
temperatury z medium – gorącą i/lub zimną wodą.  
Siłowniki sterowane są przez styk rozwierny SPST.  

Właściwości 
 Sterowanie sygnałem załącz / wyłącz bez sygnału 

zwrotnego 
 Krótki czas przebiegu 
 Elektroniczny wyłącznik krańcowy zapewnia długą 
żywotność i oszczędność energii 

 Siłownik zaopatrzony w kabel elektryczny 
 Proste, standardowe połączenie zaworu z siłownikiem 

– montaż nie wymaga żadnych dodatkowych narzędzi 
 Małe wymiary pozwalają na montaż w ograniczonych 

przestrzeniach montażowych 
 Duża odporność na glikol i inne środki chemiczne 
 

Dane techniczne 
Siłownik 

Napięcie wejściowe   

M5410C1001 24 Vac +12...-20%; 50 Hz   

M5410L1001 230 Vac +10...-15%; 50 Hz  

Pobór mocy   

M5410C1001 <8 W podczas pracy  

 <0,5 W w pozycji krańcowej 

M5410L1001 <1,8 W podczas pracy  

 <1,8 W w pozycji krańcowej 

Sygnał wejściowy  

M5410C1001 <10 mA 

M5410L1001 1 mA 

Sygnał sterujący załącz / wyłącz  

Skok  6,5 mm  

Czas przebiegu  ok. 1,8 mm/s i 0,4 mm/s  

Nacisk   90 N (minimum)  

Ochronność  IP 43 wg EN60529  

Klasa izolacji  II 

Długość kabla  1,5 m  

Maks. długość kabla patrz dział „Podłączenie 

elektryczne” na str. 3 

Temperatura otoczenia  0…60 °C  

Waga  0,2 kg  

Współpracujące zawory  V5822/23, V5832/33 (DN15/20) 

 VSxF/VSxC (DN/20/25) i zawory  

 termostatyczne V100/V2000  
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Oznaczenia katalogowe 

 

Działanie 
Ruch siłowników elektrycznych pochodzi od trzpienia 
śrubowego poruszanego w obu kierunkach przez silnik 
synchroniczny z przekładnią zebatą. Silnik wyłącza się 
elektronicznie kiedy siłownik osiągnie nominalna siłe 
nacisku. Siłowniki należy montować ręcznie na korpusie 
zaworu za pomoca pierścienia sprzegającego, bez użycia 
dodatkowych narzędzi. Siłowniki nie wymagają serwisu i 
dostarczone są z kablem przyłączeniowym. 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

Montaż 
UWAGA: Siłowniki mogą być montowane jedynie nad 

zaworem lub pod kątem. Przed montażem 
siłownika ustawić zawór we właściwej pozycji. 

Przed zamontowaniem siłownika na zaworze usunąć 
pokrętło z tworzywa. Przed montażem siłownika należy 
upewnić się czy siłownik jest w pozycji z cofniętym 
trzpieniem (pozycja fabryczna).  
Siłownik należy montować ręcznie bez używania 
nadmiernej siły i dodatkowych narzędzi gdyż grozi to 
uszkodzeniem siłownika lub zaworu 
 

Wymiary 

 
Rys. 1. Wymiary siłownika (mm) 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

Nr katalogowy Zasilanie Skok Pozycja bezprądowa Tryb ręczny Nacisk 

M5410C1001 24 Vac 6,5 mm trzpień cofnięty pokętłem osłaniającym zawór 90 

M5410L1001 230 Vac 6,5 mm trzpień cofnięty pokętłem osłaniającym zawór 90 
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Podłączenie elektryczne  
Siłownik M5410C1001 
 

UWAGA 
 Nowe modele (z oznaczeniem ‘2” na płytce 

znamionowej siłownika np. ”M5410L10012” są 
zabezpieczone przed błędnym podłązceniem kabli. 
Niewłaściwe podłączenie kabli może spowodwać 
uszkodzenie starszych modeli (bez oznaczenia „2”) 

 
Połączenie elektryczne kabli musi odpowiadać schematowi z 
rys. 2 
 
UWAGA: Dopuszczalna długość kabla przyłączeniowego     (3-

żyłowy x 1,5 mm2) wynosi 40 m. Jeśli zastosowano 
kondensator przeciw szumowy (maks. 1,5 nF) należy 
zachować maks. długość kabla nie większą niż 15 m. 
Przekroczenie powyższych długości może 
spowodować niepoprawne działanie siłownika. 

 
UWAGA: Starsze modele siłowników (bez oznaczenia „2”) nie 

powinny być montowane równolegle z nowymi 
modelami (np. „M5410L10012) gdyż może to 
spowodać niepoprawną pracę starszych modeli. 

 

 
 

Rys. 2 Podłączenie elektryczne siłownika M5410C1001 
 

 

 

Siłownik M5410C1001 
 
Połączenie elektryczne kabli musi odpowiadać schematowi z 
rys. 3 
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Działanie 
Zamknięcie onwodu na przewodzie brązowym powoduje 
wysunięcie sie trzpienia siłownika. Po zdjęciu napięcia i 
rozwarciu styku trzpień siłownika powraca do pozycji cofniętej. 
 

 

Rys. 4 Działanie siłownika 
 
 

UWAGA 
W przypadku zaniku zasilania siłownik niekoniecznie 
pozostaje w ostatnim położeniu. Trzpień siłownika 
będzie powracał do pozycji cofnięcia w zależności od 
stopnia rozładowania kondensatora. Tak więc, w 
przypadku zaworu „z ruchem trzpienia w górę przy 
otwieraniu”, zawór może się uchylić nieiwele, 
zachowując minimalną cyrkulację przepływu w obiegu. 
Należy podkreślić, że nie jest to gwarantowana funkcja 
bezpieczeństwa, tak jak to jest w przypadku siłownika 
ze sprężyną powrotną 


