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SLT
SIŁOWNIK TERMICZNY

Charakterystyka
Siłownik termiczny służący do sterowania zaworami w 
instalacjach HVAC.

Opis
Siłownikiem termicznym można sterować za pomocą sygnału 
wł./wył. o napięciu 24 VAC lub sygnału PWM. Siłownik SLT-
NC jest siłownikiem normalnie zamkniętym, natomiast SLT 
– NO normalnie otwartym. Siłownik SLT jest kompatybilny ze 
sterownikiem SCP-110.

Dane techniczne

Dane techniczne

Zasilanie 24 V AC/DC** (22…28 V)

Pobór mocy 1,0 W

Prąd roboczy 42 mA

Prąd rozruchowy <300 mA (maks. 2 min)

Siła 95… 105 N

  Skok 4 mm

Czas działania ok. 3,5 min

  Pozycja przy braku zasilania
SLT-NC dolna pozycja

SLT-NO górna pozycja

Mocowanie Za pomocą adaptera

Temperatura czynnika 0… 100°C

  Temperatura otoczenia 0… 60°C

 Obudowa IP54, poliamid

Wymiary

Rysunek 1. Wymiary gabarytowe siłownika.

Sposób działania

Wykres 1. Siłownik SLT-NC.

Wykres 2. Siłownik SLT-NO.

S - skok

Us - napięcie zasilania

T - czas

Td - czas opóźnienia

Th - czas podtrzymania

Instalacja

Niebieski 0 V

Brązowy 24 V
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REGULACJA
DYSTRYBUCJA 
POWIETRZA

Adapter do siłownika

Rysunek 2. Wymiary adaptera do siłownika.

Montaż
Siłowniki termiczne są montowane do zaworów sterujących za 
pomocą adaptera. Siłowniki termiczne SLT-NC są dostarczane 
w stanie początkowo otwartym, tzn. po montażu siłownika zawór 
jest nieznacznie otwarty. Umożliwia to napełnianie i płukanie 
instalacji nawet przy niedziałającym układzie sterowania. 
Normalne działanie sterownika rozpoczyna się po podłączeniu 
go do napięcia zasilania na co najmniej 6 minut. Ponowne 
uaktywnienie funkcji „wstępnego otwarcia” jest niemożliwe.

SLT  – Siłownik termiczny
Przy zamówieniu należy podać informacje według poniższego 
sposobu:

SLT – <R>  – <L>/ <ADD> 

Gdzie:

R Rodzaj siłownika*:

NC - siłownik normalnie zamknięty

NO - siłownik normalnie otwarty

L Długość przewodu zasilającego*:

1 - przewód stały 1 m

3 - przewód stały 3 m

Adapter wg konfiguracji poniżej:

<Ød> – <Ho> – <Hc> – <g> – <s> – <e>  

Gdzie:

R Rodzaj siłownika*:

Ød - średnica trzpienia

Ho - wysokość trzpienia -  zawór otwarty

Hc - wysokość trzpienia – zawór zamknięty

g - wysokość nakrętki

s - wymiar nakrętki 

e - wymiar nakrętki

*wartości opcjonalne, w przypadku ich nie podania zostaną zastosowane wartości domyślne

Przykładowe oznakowanie produktu: SLT-NC-1


