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1 Všeobecně

1 Všeobecně
1.1 Základní informace
Tento návod k obsluze platí pro konstrukční řady a provedení uvedené na titulní
straně.
Návod k obsluze popisuje správné a bezpečné užívání zařízení ve všech provozních
fázích.
Na typovém štítku je uvedena konstrukční řada, nejdůležitější provozní data a
výrobní číslo. Výrobní číslo jednoznačně popisuje produkt a slouží jako identifikační
údaj při všech dalších obchodních operacích.
Kvůli zachování záručních nároků je v případě poškození nutné neodkladně
informovat nejbližší servisní středisko společnosti KSB.

1.2 Cílová skupina
Cílovou skupinou tohoto návodu k obsluze je odborný personál s technickou
kvalifikací.

1.3 Symbolika
Tabulka 1: Používané symboly
Symbol

Význam

✓

Podmínka provedení operace podle návodu

⊳

Výzva k provedení úkonu u bezpečnostních pokynů

⇨

Výsledek operace

⇨

Křížové odkazy

1.

Návod k provedení operace o více krocích

2.
Upozornění
uvádí doporučení a důležité pokyny pro zacházení s výrobkem.
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2 Bezpečnost

2 Bezpečnost
!

NEBEZPEČÍ

Všechna upozornění uvedená v této kapitole se týkají nebezpečí s vysokým stupněm
rizika.
Kromě zde uvedených všeobecně platných bezpečnostních pokynů musí být
dodržovány také bezpečnostní pokyny týkající se konkrétních činností, uvedené
v dalších kapitolách.

2.1 Označení výstražných informací
Tabulka 2: Značení výstražných informací
Symbol
!

!

Vysvětlení

NEBEZPEČÍ NEBEZPEČÍ
Toto signální slovo označuje nebezpečí s vysokým stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.
VÝSTRAHA VÝSTRAHA
Toto signální slovo označuje nebezpečí se středním stupněm rizika,
které může přivodit smrt nebo těžké zranění, pokud se mu
nezabrání.

POZOR

POZOR
Toto signální slovo označuje nebezpečí, jehož nerespektování může
způsobit ohrožení stroje a jeho funkčnosti.
Ochrana proti výbuchu
Tento symbol informuje o ochraně před výbuchem v prostředích
ohrožených výbuchem podle směrnice 2014/34/EU (ATEX).
Nebezpečný prostor
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí,
které může přivodit smrt nebo zranění.
Nebezpečné elektrické napětí
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem nebezpečí
elektrického napětí a informuje o ochraně před elektrickým
napětím.
Poškození stroje
Tento symbol označuje v kombinaci se signálním slovem POZOR
nebezpečí pro stroj a jeho funkčnost.

2.2 Všeobecně
Tento návod k obsluze obsahuje základní pokyny pro instalaci, provoz a údržbu,
jejichž dodržování zaručuje bezpečné zacházení s produktem a zabraňuje poranění
osob a hmotným škodám.
Je třeba dodržovat bezpečnostní pokyny ve všech kapitolách.
Návod k obsluze si příslušný odborný personál/provozovatel musí přečíst před
montáží a uvedením zařízení do provozu a zcela mu porozumět.
Obsah návodu k obsluze musí být pro odborný personál neustále k dispozici v místě
používání.
Pokyny umístěné přímo na výrobku se musí respektovat a udržovat ve zcela čitelném
stavu. Patří k nim například:
▪ označení přípojek
▪ Typový štítek
Za dodržování nezohledněných podmínek vztahujících se k místu instalace zodpovídá
provozovatel.
Tento elektrický motor je koncipován a konstruován podle směrnice 2014/35/EU
(„směrnice o nízkém napětí“). Je určen pro použití v průmyslových zařízeních.
Při použití motoru mimo Evropskou unii vždy respektujte místní předpisy. Kromě
toho dodržujte všechny místní a specifické oborové bezpečnostní a zřizovací předpisy.
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2 Bezpečnost

2.3 Používání v souladu s určením
▪ Pohon provozujte pouze v technicky bezvadném stavu.
▪ Neprovozujte pohon v částečně smontovaném stavu.
▪ Zásadně je třeba dodržovat popsané provozní meze.
▪ Jiné způsoby provozování, pokud nejsou uvedeny v datovém listu nebo
v dokumentaci, konzultujte s výrobcem.
Zabránění předvídatelnému nesprávnému použití
▪ Nikdy nepřekračujte přípustné oblasti a hodnoty použití tlaku, teploty atd., které
jsou uvedeny v datovém listu nebo v dokumentaci.
▪ Řiďte se všemi bezpečnostními pokyny a pracovními postupy popsanými v tomto
návodu k obsluze.

2.4 Kvalifikace a školení personálu
Personál musí mít pro přepravu, montáž, obsluhu, údržbu a kontrolu příslušnou
kvalifikaci. Provozovatel musí při montáži, obsluze, údržbě a kontrolách zařízení pro
personál přesně stanovit oblast odpovědnosti, kompetence a kontroly.
Chybějící znalosti personálu je třeba doplnit školeními a zaučením, které budou
provádět dostatečně kvalifikovaní pracovníci. V případě potřeby může školení
provést provozovatel na základě pověření výrobce/dodavatele.
Školení pro práci s produktem provádějte pouze pod dozorem odborného
technického personálu.

2.5 Následky a nebezpečí při nedodržení návodu
▪ Nedodržení tohoto návodu k obsluze má za následek ztrátu nároků na záruku a
náhradu škody.
▪ Nedodržení návodu může přivodit např. následující rizika:
– ohrožení osob působením elektrických, teplotních, mechanických a
chemických vlivů nebo výbuchem,
– selhání důležitých funkcí výrobku,
– selhání předepsaných metod ošetřování a údržby,
– ohrožení životního prostředí průsakem nebezpečných látek.

2.6 Bezpečná práce
Kromě bezpečnostních pokynů uvedených v tomto návodu a použití k určenému
účelu platí následující bezpečnostní předpisy:
▪ Předpisy o bezpečnosti a ochraně zdraví při práci, bezpečnostní a provozní
předpisy
▪ Předpisy o ochraně proti výbuchu
▪ Bezpečnostní předpisy pro zacházení s nebezpečnými látkami
▪ Platné normy, směrnice a zákony

2.7 Bezpečnostní pokyny pro provozovatele/obsluhu
▪ Upevněte konstrukční ochranná zařízení, např. ochranu proti dotyku na horkých,
studených a pohyblivých součástech a zkontrolujte její funkčnost.
▪ Neodstraňujte ochranná zařízení, např. ochranu proti dotyku během provozu.
▪ Poskytněte personálu ochranné vybavení a zajistěte používání tohoto vybavení.
▪ Je třeba vyloučit ohrožení elektrickým proudem (podrobnosti viz předpisy platné
v dané zemi a předpisy místních dodavatelů energie).
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2 Bezpečnost

2.8 Bezpečnostní pokyny pro údržbu, inspekci a montáž
▪ Přestavby nebo změny na pohonu jsou přípustné pouze se souhlasem výrobce.
▪ Používejte výhradně originální díly nebo díly / komponenty schválené výrobcem.
Použití jiných dílů / komponent může vést ke ztrátě záruky a k důsledkům, které
z toho plynou.
▪ Provozovatel je povinen zajistit provádění údržby, inspekce a montáže
autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně
informován podrobným studiem návodu k obsluze.
▪ Všechny práce na výrobku se smějí provádět jen ve stavu bez napětí.
▪ Práce na výrobku provádějte pouze v klidovém stavu.
▪ Bezprostředně po skončení prací opět upevněte a uveďte do funkčního stavu
bezpečnostní a ochranná zařízení. Před opětovným uvedením do provozu
dodržte uvedené kroky pro uvádění do provozu. (ð Kapitola 6.2, Strana 23)

2.9 Nedovolený způsob použití
Produkt nikdy neprovozujte mimo rozsah mezních hodnot uvedených v datovém listu
a v návodu k obsluze.
Provozní bezpečnost dodaného produktu je zaručena jenom při používaní v souladu
s jeho určením.

8 od 44

EA-C

3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace

3 Přeprava / průběžné uskladnění / likvidace
3.1 Kontrola stavu při dodávce
1. Při převzetí zboží překontrolujte každou obalovou jednotku, zda není
poškozená.
2. Při škodě během přepravy přesně stanovte rozsah škod, zdokumentujte a
obratem písemně oznamte KSB nebo dodavatelské obchodní organizaci a
pojišťovně.

3.2 Přeprava

POZOR
Nárazy proti spojce při odkládání nebo zvedání
Poškození spojky!
▷ Vložte pod polovinu spojky vhodnou podložku, aby při odkládání nebo zvedání
byla spojka podepřena.
Pohon pečlivě přepravujte v originálním obalu. Zamezte poškozením laku.

3.3 Skladování/konzervace
Pokud má uvedení do provozu proběhnout až po delší době od dodání,
doporučujeme následující opatření:
Tabulka 3: Okolní podmínky při skladování
Okolní podmínky

Hodnota

Skladovací teplota

–20 °C až +80 °C

Vlhkost

5 % až 95 % rH

▪ Dobře větrané.
▪ Suché
▪ Bezprašné
▪ Bez nárazů
▪ Žádné vibrace

3.4 Likvidace a recyklace
Kvůli některým součástem představuje produkt zvláštní odpad.
1. Produkt rozeberte.
2. Třiďte materiály, např. podle skupin:
- kovy
- plasty
- elektronický šrot
- tuky a tekutá maziva
3. Likvidaci provádějte podle místních předpisů, popř. materiály odevzdejte
k řízené likvidaci. Desky plošných spojů, výkonová elektronika, kondenzátory a
elektronické součástky představují zvláštní odpad.

EA-C
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4 Popis

4 Popis
4.1 Všeobecný popis
▪ Pohon pro automatizaci regulačního ventilu
Pohon s plynulým nebo 3bodovým ovládáním 24 V AC/DC, 230 V AC a 400 V AC 3~.
Pohon pro ventilové řady BOA-CVE H a BOA-H Mat E.
Provedení
Plynulé pohony v provedení 24 V AC/DC, 230 V AC a 400 V AC 3~ Provedení včetně
3bodového 24 V AC
Regulace pohonu
s proměnnými otáčkami

▪ Stejnosměrný motor 24 V, ovládaný pulzní modulací (PWM).
▪ Absolutně kódovaná zpětná vazba přesným potenciometrem.
▪ Funkce regulace nastavení.
▪ Aktivní zpětnovazební funkce.
▪ Automatické uvedení do provozu.
▪ Obsáhlé diagnostické možnosti.

Softwarová parametrizace

▪ Všestranné přizpůsobení funkce pohonu provozním podmínkám kontrolou
proudu a napětí.
▪ Nastavení detailů specifických pro armaturu.
▪ Nastavení regulační síly a nastavovacího momentu.
▪ Nastavení zdvihu a rychlosti nastavení.
▪ Konfigurace hlášení.
▪ Volně programovatelné korekce charakteristiky.
3bodové provedení 230 V AC a 400 V AC 3~
▪ Pohon lze ve směru otevřeno a zavřeno nastavit pomocí koncových spínačů.
▪ Přenos krouticího momentu sadou talířových pružin ve směru zavřeno.
▪ Standardně dodávány jsou 2 koncové spínače pro vizualizaci koncových poloh.

4.2 Název
Příklad: EA-C 250
Tabulka 4: Vysvětlení názvu
Zkratka

Význam

EA-C

Název výrobku

250

Velikost pohonu a maximální nastavovací síla 25 kN

4.3 Typový štítek

1

2

3

Auftrag / Pos.:
2120000000 / 0000
EA-C Antrieb
order No. / pos.:
Stellkraft:
Sollwert:
Antrieb:
actuator: EA- C ....
act. force: ....... N
set value: .......
Betriebsspannung: ....... V
power supply:

4

5

Istwert:
feedback: .......

6

Antriebsnummer: ............
actuator no.:

7

8

9

Obr. 1: Typový štítek servopohonu (příklad)
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1

Číslo zakázky

2

Položkové číslo zakázky

3

Název výrobku

4

Provozní napětí

EA-C

IP..

10

4 Popis

5

Nastavovací síla

6

Skutečná hodnota

7
9

Předepsaná hodnota

8

Číslo pohonu

Konstrukční velikost pohonu

10

Krytí

4.4 Konstrukční uspořádání
Provozní režimy
▪ IEC 34-1, 8: S2 pro krátkodobý provoz
▪ IEC 34-1, 8: S4 pro regulační provoz
Nastavovací síla
2 kN až 25 kN
Nastavovací rychlost1)
▪ Plynulé ovládání: 0,2 mm/s až 1,3 mm/s
▪ 3bodové ovládání: 0,45 mm/s až 1,4 mm/s
Krytí
▪ EA-C 20: IP65 dle EN 60529
▪ EA-C 40: IP65 dle EN 60529
▪ EA-C 80: IP65 dle EN 60529
▪ EA-C 140: IP67 dle EN 60529
▪ EA-C 200: IP65 dle EN 60529
▪ EA-C 250: IP65 dle EN 60529
Konstrukční velikost

Ruční kolo nahoře (EA-C 20 až 140)

Ruční kolo bočně (EA-C 200 až 250)

▪ Konfigurovatelné servopohony řízené mikroprocesorem
– Provozní napětí: 24 V AC/DC, 230 V AC, 400 V AC 3~
– Předepsaná hodnota polohy: 4–20 mA, 0/2 -10 V
– Skutečná hodnota polohy: 4–20 mA, 0/2 -10 V
– Koncové vypínání závislé na krouticím momentu ve směru zavírání a na dráze
ve směru otevírání.
▪ 3bodové pohony
– Provozní napětí: 230 V AC, 400 V AC 3~

1)

Závisí na typu pohonu

EA-C
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4 Popis

– Skutečná hodnota polohy: 2 koncové spínače
– Vypínání koncovými spínači ve směru zavírání a otevírání.
▪ Nastavovací doba v závislosti na zdvihu mezi 23 a 150 sekundami
▪ Uložení provozních dat do nesmazatelné paměti
▪ Další provoz po výpadku napětí podle provozních dat
Provedení
▪ Servopohon je konfigurován podle zakázky
▪ Integrovaný procesní regulátor
▪ Elektrické zajištění při výpadku sítě
▪ Ohřev motorového prostoru
▪ Místní ovládání
▪ Přídavný koncový vypínač pro plynulé pohony
▪ Volitelný potenciometr pro 3bodové pohony
▪ PSPT2) pro 3bodové pohony

4.5 Druhy instalace
Dodržujte montážní polohu odpovídající následujícímu obrázku.

Obr. 2: Druhy instalace pohonu EA-C

4.6 Očekávané hodnoty hlučnosti
Hladina akustického tlaku závisí na místních podmínkách a pracovním bodu. Hodnota
činí ≤ 70 dB(A).

4.7 Rozměry a údaje o hmotnosti
Údaje o rozměrech a hmotnostech naleznete v typovém listu.

2)

Volitelný potenciometr s deskou pro konverzi hodnoty odporu na proudový výstupní signál 4–20 mA (používá přídavné
napájení 24 V DC)
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5 Montáž

5 Montáž
5.1 Bezpečnostní předpisy

NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Práce na elektrickém připojení nechte provádět pouze autorizovaného
elektrikáře.

VÝSTRAHA
Neodborná manipulace s elektrickým servopohonem
Zhmoždění prstů!
Poškození servopohonu nebo armatury!
▷ Při montáži servopohonu na armaturu dbejte na to, aby elektrické připojení
ještě nebylo aktivní, resp. aby bylo zajištěno proti opětovnému zapnutí.
▷ Před uvedením servopohonu do provozu odstraňte veškeré předměty a části
tělesa z oblasti spojky pohonu.

VÝSTRAHA
Nesprávná síťová přípojka
Poškození elektrické sítě, zkrat!
▷ Dodržte technické podmínky připojení místního dodavatele energie.
▷ Zkontrolujte, zda elektrické přípojné vedení nemá vnější poškození.
▷ Nikdy nepřipojujte poškozené elektrické přípojné vedení.

POZOR
Lakování potrubí
Snížení funkčnosti armatury/ztráta informací!
▷ Vřeteno a plastové části chraňte před nánosem barvy.
▷ Tištěné typové štítky chraňte před nánosem barvy.

5.2 Kontrola před montáží
▪ Zkontrolujte, zda jsou pohon i armatura kompatibilní.
▪ Zkontrolujte, zda je armatura připravena pro montáž pohonu.
▪ Zkontrolujte, zda je nutná demontáž krytu pohonu.
– U pohonů EA-C velikosti 200 až 250 a pohonů EA-C s 3bodovým ovládáním je
demontáž krytu pohonu nutná. (ð Kapitola 5.4, Strana 16)
▪ Zajistěte, aby byl k dispozici dostatečný odstup od zdi pro sejmutí krytu pohonu.

EA-C

13 od 44

X

Ø 180

Ø 250

A

A

A

52

50

Ø 180

X

X

5 Montáž

EA-C 20, 40, 80

EA-C 140

EA-C 200, 250

Obr. 3: Servopohon s minimálním odstupem od zdi X
Tabulka 5: Rozměry [mm]
Pohon

A

Minimální odstup od zdi X

EA-C 20

478,2

100

EA-C 40

481

100

EA-C 80

510,3

100

EA-C 140

579

120

EA-C 200

720

230

EA-C 250

720

230

5.3 Montáž pohonu

VÝSTRAHA
Elektrický provoz servopohonu
Pohmoždění rukou!
▷ Při montáži a demontáži ovládejte servopohon pouze ručním kolem.
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a

b

c
d
e
f
g

h

i

EA-C 20 - 140

EA-C 200 - 250

Obr. 4: Montáž pohonů EA-C 20 až 250
a

Spojka

b

Matice spojky

c

Upínací šroub

d

Šroubovací vložka

e

Sloupek

f

Vřeteno

g

Pojistná matice

h

Příruba pohonu3)

i

Matice sloupku

ü Uveďte spojku (a) ručním kolem4) do horní výchozí polohy.
1. Zkontrolujte, zda lze maticí spojky (b) otáčet rukou. Pokud ne, uvolněte dle
konstrukčního provedení 4 upínací šrouby (c) nebo šroubovací vložku (d).

POZOR
Upínací šrouby a šroubovací vložka jsou příliš povolené
Vnitřní díly spojky mohou vypadnout!
▷ Vložte díly spojky zpět podle plánu usazení talířových pružin.
2. Vložte sloupky (e) pohonu do příslušných otvorů v přírubě pohonu3) (h).
3. Našroubujte matice sloupků (i) na závit sloupků (e). Dodržte přitom vzdálenost
cca 5 mm od příruby pohonu3) (h).
4. Ručním kolem vysuňte spojku (a) až matice spojky (b) dosedne na vřeteno (f).
5. Otáčejte dále, až bude mezera mezi hranou sloupku a přírubou pohonu3) (h) cca
5 mm.
6. Našroubujte matici spojky(b) vidlicovým klíčem tak, až hrany sloupků dosednou
na přírubu pohonu3) (h).
7. Pokračujte dále tímto postupem, až bude závit vřetena zašroubovaný do matice
spojky (b).
3)
4)

Příruba pohonu regulačního ventilu
Pro otáčení ručního kola pohonů EA-C 200 až 250 stiskněte navíc tlačítko spojky na horní části krytu pohonu, až tlačítko
spojky zaskočí.
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ð Hloubka zašroubování pro M10: 12 mm
ð Hloubka zašroubování pro M14: 16 mm
8. Matici spojky (b) zajistěte pojistnou maticí (g).
9. U pohonů EA-C 20 až 140 utahujte upínací šrouby (c) křížově utahovacím
momentem 8 Nm. U pohonů EA-C 200 až 250 utáhněte šroubovací vložku (d)
kolíkovým klíčem rukou až na doraz.
10. Ručním kolem pohybujte spojkou (a), až hrany sloupků dosednou na přírubu
pohonu3) (h).

1
2

Obr. 5: Zobrazení správného fitinkového šroubení
1

Hrana sloupku

2

Příruba pohonu3)

11. Utáhněte matice sloupků (i) utahovacím momentem 56 Nm.
EA-C 20

EA-C 40

EA-C 80

EA-C 140

EA-C 200 - 250

Obr. 6: Plán uspořádání talířových pružin EA-C 20 až 250

5.4 Elektrické připojení

NEBEZPEČÍ
Práce na elektrické přípojce prováděné nekvalifikovaným personálem
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Elektrické připojení nechte provést pouze kvalifikovaného elektrikáře.
▷ Dodržujte předpisy IEC 60364.

NEBEZPEČÍ
Práce na svorkovnicích pod napětím
Nebezpečí smrtelného úrazu elektrickým proudem!
▷ Vypněte napájecí napětí minimálně 5 minut před zahájením prací a zajistěte ho
proti opětovnému zapnutí.
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VÝSTRAHA
Náhlý rozběh plynulého pohonu se zajištěním při výpadku sítě po zapnutí napájení
Pohmoždění rukou!
▷ Odpojte napájení.
▷ Zajistěte je proti nežádoucímu zapnutí.

POZOR
Násilné zatlačení krytu pohonu
Poškození konstrukčních dílů!
▷ Pootáčejte krytem pohonu několikrát lehce oběma směry, až čepy citelně
zaskočí.

UPOZORNĚNÍ
Ve svorkovnici se nacházejí svorky pro připojení ohebných elektrických vodičů
o průřezu 0,14 mm2 až 2,5 mm2, jakož i jedna PE svorka na tělese čerpadla.
Svorkovnice je dle typu pohonu umístěna pod víkem svorkovnice nebo pod krytem
pohonu.
Svorkovnice pod víkem svorkovnice (u plynulých pohonů a 3bodových pohonů 24 V)
1. Vyšroubujte šrouby svorkovnice a uschovejte je.
2. Sejměte víko svorkovnice.
3. Otevřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
4. Zvolte provozní napětí a řídicí signály dle údajů na typovém štítku.
5. Připojovací a ovládací kabel připojte ke svorkám dle schématu elektrického
zapojení. (ð Kapitola 9.3, Strana 32)
ð Použijte pro tento účel samostatná vedení.

Obr. 7: Povolte šrouby

Obr. 8: Zobrazení připojovacího a ovládacího kabelu
6. Zajistěte mechanicky připojovací a ovládací kabel před svorkami proti uvolnění.
7. Zavřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
8. Namontujte zpět víko svorkovnice.
ð Šrouby zašroubujte maximálně tolik, až ucítíte odpor.
Svorkovnice pod krytem pohonu (ruční kolo nahoře – u 230 V a 400 V 3bodových
pohonů)
1. U konstrukční velikosti EA-C 140 odšroubujte ochranný kryt.
2. Vyšroubujte upevňovací šroub ručního kola a uschovejte jej.
3. Sejměte ruční kolo.
4. U konstrukční velikosti EA-C 140 vyšroubujte šrouby s válcovou hlavou z krytu
pohonu a uschovejte je.
5. Sejměte kryt pohonu oběma rukama opatrně směrem nahoru.
6. Otevřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.

Obr. 9: EA-C 140 – uvolněte
ochranný kryt

7. Zvolte provozní napětí a řídicí signály dle údajů na typovém štítku.
8. Připojovací a ovládací kabel připojte ke svorkám dle schématu elektrického
zapojení. (ð Kapitola 9.3, Strana 32)
ð Použijte pro tento účel samostatná vedení.
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Obr. 11: Zobrazení připojovacího a ovládacího kabelu
9. Zajistěte mechanicky připojovací a ovládací kabel před svorkami proti uvolnění.
10. Zašroubujte fitinkové šroubení kabelové průchodky až na jednu otáčku.
Obr. 10: EA-C 20 – 80 –
povolte upevňovací šroub

11. Pro snazší montáž krytu pohonu lze těsnicí kroužek lehce namazat tukem.
12. Těsnicí kroužek pečlivě vložte do drážky skříně.
13. Nasuňte kryt pohonu na hřídel ručního kola.
14. Dbejte na označení.
15. Netlačte kryt pohonu násilně dolů. Pootáčejte krytem pohonu několikrát lehce
oběma směry, až čepy citelně zaskočí.
16. Nasuňte kryt pohonu přes těsnicí kroužek až na doraz. Při řádném usazení již
nelze krytem pohonu otáčet a jeho dolní hrana navazuje na hranu skříně.

Obr. 12: Označení na krytu
pohonu / tělese čerpadla

17. Nasaďte ruční kolo na hřídel až na doraz. Zajistěte ruční kolo upevňovacím
šroubem na zploštěné oblasti hřídele.
18. Namontujte šrouby krytu pohonu.
19. U konstrukční velikosti EA-C 140 zašroubujte ochranný kryt.
20. Zavřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
Svorkovnice pod krytem pohonu (ruční kolo bočně – u pohonů EA-C 200 a 250)
1. Vyšroubujte šrouby s válcovou hlavou z krytu pohonu a uschovejte je.
2. Sejměte kryt pohonu oběma rukama opatrně směrem nahoru.
3. Otevřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
4. Zvolte provozní napětí a řídicí signály dle údajů na typovém štítku.
5. Připojovací a ovládací kabel připojte ke svorkám dle schématu elektrického
zapojení. (ð Kapitola 9.3, Strana 32)
ð Použijte pro tento účel samostatná vedení.

Obr. 13: Otevřete kryt
pohonu

Obr. 14: Zobrazení připojovacího a ovládacího kabelu
6. Zajistěte mechanicky připojovací a ovládací kabel před svorkami proti uvolnění.
7. Zavřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
8. Pro snazší montáž krytu pohonu lze těsnicí kroužek lehce namazat tukem.
9. Těsnicí kroužek pečlivě vložte do drážky skříně.
10. Dbejte na označení.
11. Netlačte kryt pohonu násilně dolů.
12. Nasuňte kryt pohonu přes těsnicí kroužek až na doraz. Při řádném usazení již
nelze krytem pohonu otáčet a jeho dolní hrana navazuje na hranu skříně.
Obr. 15: Uzavření krytu
pohonu
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13. Namontujte kryt pohonu pomocí šroubů s válcovou hlavou.
14. Zavřete fitinkové šroubení kabelové průchodky.
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5.5 Rozhraní
Komunikační
rozhraní

A

Obr. 16: Komunikační rozhraní
Komunikační rozhraní A je nastaveno z výroby. Pro komunikaci a parametrizaci
pohonu lze na přání prostřednictvím společnosti KSB objednat programovací sadu
(identifikační číslo: 46001269). Počítač se přiloženým kabelem propojí s pohonem přes
USB a konektor RJ45. Pomocí softwaru (obsaženého v programovací sadě) lze
nastavit všechny parametry pohonu. Návod k obsluze je rovněž obsažen v rozsahu
dodávky.
Vstupy

1

2 3

Obr. 17: Předloha požadované hodnoty s galvanickým oddělením
Parametrizovaná předepsaná hodnota pro regulační provoz v rozsahu 4–20 mA nebo
0/2–10 V se připojuje na svorky 1 až 3.

15 16 17

Obr. 18: Procesní hodnota pro procesní regulátor (volitelně)
Svorky 15 až 17 slouží pro připojení parametrizovatelné procesní hodnoty v rozsahu
4–20 mA nebo 0/2–10 V z procesního snímače při použití volitelného procesního
regulátoru v servopohonu.

UPOZORNĚNÍ
Dále popsané binární vstupy mají prioritu před předvolbou předepsané hodnoty.
Když je pohon parametrizován jako regulační pohon, nesleduje při aplikaci
binárních signálů předvolbou předepsané hodnoty. Do polohy odpovídající
předepsané hodnotě najede opět po odpojení signálu.
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9 10 11

Obr. 19: Binární vstupy s galvanickým oddělením
Na svorky 9 až 11 se připojují signály otevřít a zavřít. Tyto vstupy jsou standardně
dimenzovány pro připojení 24 V AC/DC. (ð Kapitola 9.3.3, Strana 34) Tím je pohon
provozován jako ovladač.
Výstupy

4

5 6

Obr. 20: Zpětná signalizace polohy
Na svorkách 4 až 6 lze snímat parametrizovatelnou aktivní skutečnou hodnotu
polohy v rozsahu 4–20 mA nebo 0/2–10 V.

14

17

Obr. 21: Napájení procesního snímače (volitelně)
Výstup (svorky 14 a 17) poskytuje neregulované napětí 21–40 V DC s maximálně
100 mA. Při použití snímače skutečné polohy jako předlohy předepsané polohy pro
volitelný procesní regulátor musí být pro napájení 24 V DC použit regulátor fixního
napětí. Podobně je nutné použít regulátor fixního napětí při použití BOATRONIC
MS-420. Odchylky napájecího napětí viz příslušná dokumentace.

5.6 Vyhřívání prostoru spínání (volitelně)
Servopohony mohou být volitelně vybaveny vyhříváním prostoru spínání. To
zamezuje kondenzaci uvnitř pohonu při použití v exteriéru při kolísání okolní teploty
nebo při vysoké vlhkosti vzduchu. U servopohonů je vyhřívání prostoru spínání
napájeno z napájení servopohonu a nemusí být samostatně připojeno k napájecí síti.
ü Oddělené napájení.
ü Pohon je zajištěn proti nepovolenému zapnutí.
ü Pohon je uveden do nastavené koncové polohy.
ü Dodaný návod k obsluze vyhřívání prostoru spínání je k dispozici.
1. Otevřete kryt pohonu. (ð Kapitola 5.4, Strana 16)
2. Další postup viz dodaný návod k obsluze.
3. V případě interního vedení kabelu dbejte na to, aby se kabel nedotýkal těsnění
krytu a/nebo pohyblivých dílů.
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5.7 Nastavení koncového spínače
Standardní spínače (1) a (2) 3bodového pohonu slouží pro vypnutí motoru v daných
koncových polohách. Přídavné koncové spínače (3) a (4) jsou provedeny jako
beznapěťové přepínací kontakty. Tím jsou signalizovány polohy ventilu.

2

3
4
5

6
1

Obr. 22: Nastavení spínacích vaček
1 Koncový spínač v poloze ZAVŘENO

4 Signál spínací vačky OTEVŘENO

2 Koncový spínač v poloze OTEVŘENO

5 Stavěcí šroub

3 Signál spínací vačky ZAVŘENO

6 Šroub pohonu

Montáž volitelných koncových spínačů u plynulého ovládání
ü Oddělené napájení.
ü Pohon je zajištěn proti nepovolenému zapnutí.
ü Spojka je pomocí ručního kola zcela vysunuta.
ü Dodaný návod k obsluze koncových spínačů je k dispozici.
1. Otevřete kryt pohonu. (ð Kapitola 5.4, Strana 16)
2. Další postup viz dodaný návod k obsluze.

UPOZORNĚNÍ
U průchozích ventilů nejdříve nastavte pozici zavřeno v závislosti na síle/dráze
a potom pozici OTEVŘENO v závislosti na dráze.
1. Najeďte pohonem ručně do koncové polohy, dokud se kužel ventilu nedotkne
sedla v armatuře.
ð Polohy je dosaženo, když se vřeteno ventilu začne axiálně pohybovat proti
síle talířových pružin v matici vřetena.
2. Pokračujte v pohybu pohonu, až budou talířové pružiny mírně předpjaté (cca
1,5 mm).
3. Povolte stavěcí šroub příslušné nastavovací vačky.
4. Pomocí šroubu pohonu pohybujte nastavovací vačkou ve směru koncového
spínače, až koncový spínač slyšitelně klapne.
5. Utáhněte stavěcí šroub.
6. Zkontrolujte koncovou polohu opakovaným elektrickým najetím do zavřené
polohy.
ð Když je poloha nastavena příliš nízko, vydá kluzná spojka praskavý zvuk;
v případě potřeby dolaďte nastavovací vačku.
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7. Na základě dolní koncové polohy odečtěte na stupnici požadovaný zdvih pro
nastavení polohy OTEVŘENO. Nastavte koncový spínač do této polohy.
8. Nastavte 2 beznapěťové přepínací kontakty tak, aby sepnuly mírně před
standardními spínači.
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6 Uvedení do provozu / odstavení z provozu
6.1 Předpoklady pro uvedení do provozu

UPOZORNĚNÍ
Elektrické ovládání pohonu smí následovat až po montáži na armaturu.
Před uvedením pohonu do provozu musí být zajištěny následující body:
▪ Řádná montáž a vyrovnání (ð Kapitola 4.5, Strana 12) pohonu.
▪ Zkontrolujte shodu provozních podmínek s určenými parametry a podle údajů na
typovém štítku.
▪ Důkladně utáhněte všechny upevňovací šrouby, spojovací prvky a elektrické
připojení předepsanými utahovacími momenty.
▪ Proveďte všechna opatření k ochraně proti dotyku pro pohyblivé a elektricky
vodivé části.

6.2 Uvedení do provozu
6.2.1 Automatické uvedení do provozu plynulých a 3bodových pohonů 24 V AC/DC
Ve stavu při expedici je servopohon ve stavu „inicializováno“ a svítí zelená LED.
V tomto stavu následuje reakce na předvolbu předepsané hodnoty nebo jiné
pohybové povely.
Po výměně pohonu musí být provedeno automatické uvedení do provozu.
Během uvedení do provozu nesmí být přerušeno síťové napájení.
Pokud je servopohon během uvedení do provozu zablokován před dosažením
požadované koncové polohy závislé na dráze, bude takto dosažená hodnota
pohonem uložena.
Jestliže během uvedení do provozu není zjištěna žádná mez krouticího momentu
nebo zdvih, ležící pod minimálním povoleným zdvihem 5 mm, uvádění do provozu se
přeruší. Servopohon se vrátí zpět do stavu „neinicializováno“. V tomto stavu zelená
LED pomalu bliká. To je také případ, kdy nebyl servopohon správně inicializován.

1

2

3

Obr. 23: Tlačítko uvedení do provozu a LED
1 Tlačítko uvedení do provozu

2 Zelená LED

3 Červená LED
ü Zkontrolujte, zda musí být víko svorkovnice nebo kryt pohonu demontovány, viz
tabulka pro výběr. (ð Kapitola 5.2, Strana 13)
1. Dle konstrukčního provedení demontujte víko svorkovnice nebo kryt pohonu
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)
2. Stiskněte na 3 sekundy tlačítko uvedení do provozu (1) ve svorkovnici.
3. Vyrovnání začne, zelená LED (2) bliká a servopohon najede do nastavených
koncových poloh.
4. Zelená LED (2) trvale svítí.
ð Servopohon byl úspěšně uveden do provozu a je připraven.
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5. Podle konstrukčního provedení zavřete víko svorkovnice nebo kryt pohonu.
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)
6.2.2 Mechanické uvedení do provozu 3bodových pohonů
ü Zkontrolujte, zda musí být víko svorkovnice nebo kryt pohonu demontovány, viz
tabulka pro výběr. (ð Kapitola 5.2, Strana 13)
1. Dle konstrukčního provedení demontujte víko svorkovnice nebo kryt pohonu.
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)
2. Ručním kolem nastavte pohon do středu zdvihu ventilu.
3. Pomocí nastavovacích signálů polohujte pohon až do vypnutí koncovými spínači
v daných koncových polohách.
4. Není-li koncové vypnutí správné, dolaďte koncové spínače.
(ð Kapitola 5.7, Strana 21)
5. Zelená LED (2) svítí.
6. Podle konstrukčního provedení zavřete víko svorkovnice nebo kryt pohonu.
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)

6.3 Hranice provozního rozsahu zařízení
6.3.1 Okolní teplota
Během provozu dodržte následující parametry a hodnoty:
Tabulka 6: Přípustné okolní teploty
Okolní podmínky

Hodnota

Okolní teplota

-20 °C až +60 °C

Vlhkost

5 % až 95 % rH

6.4 Odstavení z provozu
1. Odpojte napájení.
ð Pokud existuje zajištění při výpadku sítě, pohybuje se vřeteno do předem
dané koncové polohy.
2. Zajistěte je proti nežádoucímu zapnutí.
ð Pokud existuje zajištění při výpadku sítě, před další prací zcela vybijte všechny
kondenzátory. Doba vybíjení činí 3 hodiny.

6.5 Opětovné uvedení do provozu
Po údržbě pohonu a/nebo armatury, která vyžaduje demontáž unášeče a talířových
pružin, je nutné po řádné montáži dbát na následující body.
▪ U plynulých pohonů je nutno vždy provést inicializační běh.
(ð Kapitola 6.2.1, Strana 23)
▪ U 3bodových pohonů zkontrolujte koncové spínače. (ð Kapitola 5.7, Strana 21)
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7 Servis a údržba
7.1 Bezpečnostní předpisy
Provozovatel je povinen zajistit provádění veškeré údržby, inspekce a montáže
autorizovaným a odborně kvalifikovaným personálem, který byl dostatečně
informován podrobným studiem návodu k obsluze.

VÝSTRAHA
Neúmyslné zapnutí pohonu, příp. pracovního stroje
Nebezpečí zranění pohyblivými součástmi a nebezpečnými proudy protékajícími
tělem!
▷ Práce na pohonu, příp. na pracovním stroji provádějte jen s elektrickými
přípojkami odpojenými od napětí. Kromě hlavních proudových (silových)
obvodů dávejte pozor také na existující doplňkové nebo pomocné proudové
obvody.
▷ Přihlédněte k době vybíjení kondenzátorů. Po vypnutí měniče frekvence
počkejte 10 minut, dokud se neomezí nebezpečné napětí.
▷ Zajistěte pohon proti neúmyslnému zapnutí.

VÝSTRAHA
Špatná stabilita
Přiskřípnutí rukou a nohou!
▷ Při montáži/demontáži zajistěte motor proti naklánění nebo převržení.
Vytvořením plánu údržby lze s minimálními náklady na údržbu předejít nákladným
opravám a dosáhnout bezporuchového a spolehlivého fungování pohonu.

UPOZORNĚNÍ
Pro veškerou údržbu, opravy a montáž je k dispozici servis společnosti KSB nebo
autorizované servisy. Kontaktní adresy lze zjistit v přiloženém seznamu adres:
„Adresy“ nebo na internetu „www.ksb.com/contact“.
Zabraňte jakémukoliv použití síly v souvislosti s demontáží a montáží pohonu.

EA-C
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7.2 Demontáž pohonu
a

b

c
d
e
f
g

h

i

EA-C 20 - 140

EA-C 200 - 250

Obr. 24: Demontáž pohonů
a

Spojka

b

Matice spojky

c

Upínací šroub

d

Šroubovací vložka

e

Sloupek

f

Vřeteno

g

Pojistná matice

h

Příruba pohonu5)

i

Matice sloupku

ü Samostatné odpojení zajištění při výpadku sítě u plynulých pohonů.
1. Demontujte dle typu kryt pohonu nebo víko svorkovnice.
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)
2. Odpojte ze svorek připojovací kabel a ovládací kabel.
3. Povolte matice sloupků (i).
4. U pohonu EA-C 20 až 140 povolte upínací šrouby (c). U pohonu EA-C 200 až 250
povolte šroubovací vložku (d) kolíkovým klíčem.
5. Povolte pojistnou matici (g).
6. Vidlicovým klíčem zašroubujte matici spojky (b).
7. Ručním kolem posuňte spojku (a) do horní výchozí polohy. Pokud jí nelze otáčet,
povolte dle konstrukčního provedení ještě jednou 4 upínací šrouby (c) nebo
šroubovací vložku (d).
8. Vytáhněte sloupky (e) pohonu z otvorů příruby pohonu5) (h).

7.3 Údržba/kontrola
Pohony EA-C jsou bezúdržbové.

5)

Příruba pohonu regulačního ventilu
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7.4 Mazání
Ozubený převod je namazán na celou dobu životnosti a nepotřebuje žádné
dodatečné mazání.
Pro mazání pohyblivých dílů, jako je vřeteno a matice vřetena, použijte
normalizovaná maziva dle DIN 51825.

7.5 Čištění

POZOR
Neodborné čištění servopohonů
Poškození krytu servopohonu!
▷ Servopohony čistěte pouze na sucho.
▷ Nepoužívejte žádná rozpouštědla.
▷ Používejte měkké utěrky.
▷ Nepoužívejte žádné abrazivní prostředky.

7.6 Montáž pohonu
Po údržbě/kontrole musí být pohon znovu namontován na armaturu. Viz
(ð Kapitola 5.3, Strana 14) Připojte připojovací a ovládací kabel a mechanicky je před
svorkami zajistěte proti uvolnění. (ð Kapitola 5.4, Strana 16) Opětovné uvedení do
provozu po údržbě a montáži pohonu viz (ð Kapitola 6.5, Strana 24)

7.7 Disponibilita náhradních dílů
V případě poškození a funkčních poruch se doporučuje kompletní výměna.

EA-C
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8 Poruchy: jejich příčiny a odstranění
VÝSTRAHA
Nesprávné postupy při odstraňování poruch
Nebezpečí zranění!
▷ Při veškerých postupech při odstraňování poruch dodržujte příslušné pokyny
v tomto návodu k obsluze a/nebo v dokumentaci výrobce příslušenství.
Pokud se vyskytnou problémy, které nejsou popsány v této tabulce, je nutná
konzultace se KSB zákaznickým servisem.
Poruchy jsou indikovány zelenou a červenou LED ve svorkovnici. K tomu je nutné dle
konstrukčního provedení demontovat víko svorkovnice nebo kryt pohonu.
(ð Kapitola 5.4, Strana 16)
A Červená LED trvale svítí.
B Červená LED rychle bliká.
C Červená LED pomalu bliká.
D Červená LED nesvítí.
E Zelená LED trvale svítí.
F Zelená LED rychle bliká.
G Zelená LED pomalu bliká.
H Zelená LED nesvítí.
Tabulka 7: Pomoc při poruchách stavů
A B C D E F G H Stav

Možná příčina

Odstranění

- - - ✘ - - - ✘ Pohon nereaguje, obě LED
nesvítí.

Napájecí napětí není
k dispozici.

Zkontrolujte síťovou přípojku.

Připojené napájecí napětí
nesouhlasí s napájecím
napětím na typovém štítku.

Připojte správné napájecí
napětí.

Vyrovnání nebylo správně
provedeno.

Zopakujte vyrovnání.

- - - ✘ ✘ - - - Pohon se nepohybuje po celé
dráze armatury.

U koncové polohy závislé na
Zkontrolujte parametrizaci
dráze byl nastaven příliš malý zdvihu ventilu.
zdvih.
- - - ✘ ✘ - - - Pohon správně nezavírá
armaturu.

Vyrovnání nebylo správně
provedeno.

Zopakujte vyrovnání.

Zavírací síla / zavírací moment Zkontrolujte dimenzování
pohonu jsou příliš malé.
pohonu.
- - - ✘ ✘ - - - Pohon je v normálním
provozním stavu, ale
nereaguje na změny
předepsané hodnoty.

Pohon je konfigurován jako
procesní regulátor.

- - - ✘ ✘ - - - Nastavení pohonu neodpovídá Byla parametrizována
předvolbě předepsané
nelineární charakteristika.
hodnoty.

Připojte procesní snímač.

Zkontrolujte
parametrizovanou
charakteristiku.

Tabulka 8: Pomoc při poruchách provozních stavů
A B C D E F G H Provozní stavy

Možná příčina

Odstranění

- - - ✘ ✘ - - - Normální provozní stav.

-

-

- - - ✘ - ✘ - - Pohon je ve vyrovnávacím
režimu.

-

Vyrovnávací režim bude po
ukončení automaticky
opuštěn.

- - - ✘ - - ✘ - Pohon není vyrovnán.

-

Proveďte automatické
vyrovnání.
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Tabulka 9: Poruchy pro chyby v okolí pohonu
A B C D E F G H Chyby v okolí pohonu

Možná příčina

Odstranění

- - ✘ - ✘ - - - V rámci dráhy pojezdu byl
naměřen příliš velký krouticí
moment.

Zdvih není správně sladěn
s ventilem.

Zopakujte vyrovnání.

Mechanické blokování dráhy
pojezdu

Zkontrolujte hladký chod
pohonu a armatury.

Špatně dimenzovaný pohon.

Zkontrolujte dimenzování
pohonu.

- - ✘ - - ✘ - - Signál skutečné hodnoty
Signál skutečné hodnoty
Přiveďte správný signál
procesu není přiveden nebo je procesu není přiveden nebo je skutečné hodnoty procesu,
přiveden chybně.
přiveden chybně.
zkontrolujte jeho polaritu.
Je překročeno maximálního
regulačního rozmezí.

- - ✘ - - - ✘ - Pohon najede do předem
parametrizované polohy.

Procesní hodnota leží mimo
nastavený rozsah.

Zajistěte správnou procesní
hodnotu.

Procesní snímač nevydává
signál.

Zkontrolujte procesní snímač
nebo napájecí napětí.

Na binární vstup Fail-Safe byl
přiveden signál.

Oddělte signál.

U pohonu s volitelným
vybavením akumulátorem
došlo k výpadku napájecího
napětí.

Zkontrolujte napájecí napětí.

- - ✘ - - - - ✘ Signál předepsané hodnoty
Signál předepsané hodnoty
není přiveden nebo neleží
není přiveden.
v parametrizovaném rozsahu. Polarita signálu předepsané
hodnoty je chybná.
Signál předepsané hodnoty
neleží v parametrizovaném
rozsahu.

Přiveďte signál předepsané
hodnoty.
Zkontrolujte polaritu signálu
předepsané hodnoty.
Zkontrolujte rozsah
předepsaných hodnot.

- ✘ - - ✘ - - - Nebylo dosaženo koncové
Sedlo armatury je znečištěné
polohy uložené při vyrovnání. nebo volné.

Zkontrolujte sedlo armatury.

- ✘ - - - ✘ - - Koncová poloha uložená při
vyrovnání byla přejeta.

Sedlo armatury je
opotřebované nebo vadné.

Zkontrolujte sedlo armatury.

- ✘ - - - - ✘ - Napájecí napětí pohonu je
příliš malé.

Síťová přípojka je vadná.

Zkontrolujte síťovou přípojku.

Kolísání napájecího napětí.

Zkontrolujte napájecí napětí.
Viz datový list

U pohonu s volitelným
vybavením akumulátorem je
dodáváno příliš nízké napětí.

Kontaktujte servis.

Možná příčina

Odstranění

Tabulka 10: Pomoc při poruchách pro závady pohonu
A B C D E F G H Porucha pohonu

✘ - - - ✘ - - - Pohon dosáhl provozní meze. Opotřebení a/nebo doba
provozu.

Kontaktujte servis.

✘ - - - - ✘ - - Porucha elektroniky / neplatná Během vyrovnání bylo
parametrická data.
přerušeno napájecí napětí.

Kontaktujte servis.

Škody na elektronickém
konstrukčním dílu.
✘ - - - - - ✘ - Bylo dosaženo kritické nebo
maximální teploty pohonu.

Příliš velký počet zapnutí.

Zkontrolujte nastavení
regulace.

Příliš vysoká okolní teplota.

Zkontrolujte okolní teplotu,
a pokud možno ji snižte. Viz
datový list

✘ - - - - - - ✘ Mechanická porucha pohonu. Škody na mechanickém
konstrukčním dílu.

EA-C
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9.1 Nákres celkového uspořádání – ruční kolo nahoře (EA-C 20 až 140)
100

200

300

400

500
600

Obr. 25: Nákres celkového uspořádání – ruční kolo nahoře (EA-C 20 až 140)
Tabulka 11: Seznam jednotlivých dílů
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Č. dílu

Název

Materiál

100

Ruční kolo

Plast

200

Kryt pohonu

Plast / hliník

300

Víko svorkovnice

Plast

400

Sloupky

Ocel

500

Spojka

Mosaz / PA

600

Svorky se dvěma uchy

Ocel

EA-C
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9.2 Nákres celkového uspořádání – ruční kolo bočně (EA-C 200 až 250)

200

100
400

600

500

Obr. 26: Nákres celkového uspořádání – ruční kolo bočně (EA-C 200 až 250)
Tabulka 12: Seznam jednotlivých dílů
Č. dílu

Název

Materiál

100

Ruční kolo

Plast

200

Kryt pohonu

Plast / hliník

400

Sloupky

Ocel

500

Spojka

Mosaz / PA

600

Svorky se dvěma uchy

Ocel

EA-C

31 od 44

9 Příslušné podklady

9.3 Schémata elektrického zapojení

4

1

X1

1

2

X10

PE

9.3.1 Schéma elektrického zapojení 230 V AC 3bodové (1fázový střídavý proud)
X5

2

X5

X7

1
6
7

X2

4

X3

2

X9

1
2

X11 X0

3

X4

1

t

2

L1

L2
N

X6

1
2
3
4
5
6

PE
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X1

Interní zapojení

X2

Interní zapojení

X3

Interní zapojení

X4

Potenciometr 1

X5/1

Nulový vodič

X5/2

Fáze motoru k otevření

X5/4

Fáze motoru k zavření

X5/6

Tepelný spínač jako beznapěťový kontakt

X5/7

Tepelný spínač jako beznapěťový kontakt

X6

Další koncové spínače

X7

Neobsazeno

X8

Topný odpor

X9

Potenciometr 2

PE

Ochranný vodič připojený k tělesu čerpadla

EA-C
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X10

1

20

19

18

12

17

11

15

16

14

13

2
4

X7

14

3

t

X5_2

13

X5

X2

12

X5_3

11

PE

9.3.2 Schéma elektrického zapojení 400 V AC 3bodové (3fázový střídavý proud)

X5

2
15
16

1

1)

S1

2)

L3

18

X5_1

17

X0
S2

1)

N
L1

X4

20
15
14
16

Zavřeno
X5_1/17

Koncový spínač Zavřeno

X5_1/18

Koncový spínač Zavřeno

X5_1/19

Koncový spínač Otevřeno

X5_1/20

Koncový spínač Otevřeno

X5_2/13

Nulový vodič

X5_2/14

Fáze L1 (400 V AC)

X5_2/15

Fáze L3 (400 V AC)

X5_2/16

Fáze L2 (400 V AC)

X5_3

Tepelný spínač

X4

Potenciometr

EA-C

L2

19

2)

Otevřeno
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9.3.3 Uspořádaní přípojky EA-C 20 až 250 se svorkovnicí

↑

Ⓓ

Ⓔ

Ⓖ

Ⓗ

Ⓞ

L (viz typový štítek)

(volitelné vybavení)

(volitelné vybavení)

(volitelné vybavení)

(volitelné vybavení)

+0(4)–20 mA

+0(2)–10 V

24 V DC / 100 mA
Ⓕ

Ⓝ

Ⓘ

(volitelné vybavení)

Ⓒ

N (24 V AC/DC)

230 V AC □

L (24 V AC/DC)

115 V AC □

N (viz typový
štítek)
PE

Ⓑ

24 V AC/DC □

GND

Ⓐ

↑ ↑ ↓ ↑ ↑ ↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑ ↑

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

Ⓜ

PE

↑

400 V AC 3~

↑ ↑ ↑ ↓ ↓ ↓ ↑↓ ↑↓ ↑

RJ-45 Tlačítk L1 L2 L3
TTL
o
↑ ↑ ↑

400 V AC 3~

11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23
L VYP

8

400 V AC 3~

10

N

7

+0(2)–10 V
+0(4)–20 mA
GND
+0(2) - 10 V
+0(4)–20 mA
GND
Max. zatížení
100 mA při 24 V DC

9
L ZAP

Plynulé ovládání 24 V AC/DC, 230 V AC a 400 V AC 3~
1 2 3 4 5 6

Ⓠ

Ⓟ

U plynulého programování jsou aktivní pouze připojení ve sloupcích Ⓐ, Ⓑ a Ⓙ.
3bodové ovládání 24 V AC/DC

Ⓔ

Ⓕ

Ⓝ

Ⓖ
Ⓞ

Ⓗ

L (viz typový štítek)

(volitelné vybavení)

↑ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑↓ ↑

Ⓘ

↑
(volitelné vybavení)

Ⓓ

↑

RJ-45 Tlačítk
TTL
o

N (viz typový
štítek)
PE

Ⓒ

↑

(volitelné vybavení)

230 V AC □

↓

(volitelné vybavení)

115 V AC □

↑

(volitelné vybavení)

24 V AC/DC
□

↑

GND

↑

+0(4)–20 mA

L ZAP

↑

+0(2)–10 V

↓ ↑↓ ↑↓ ↑

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23

24 V DC / 100 mA

9

N (24 V AC/DC)

↓

Ⓑ

8

L (24 V AC/DC)

↓

Ⓐ

7

Max. zatížení
100 mA při 24 V DC

↑

GND

↑

+0(4)–20 mA

↑

+0(2) - 10 V

6

GND

5

+0(4)–20 mA

4

+0(2)–10 V

3

L VYP

2

N

1

Ⓙ

Ⓚ

Ⓛ

Ⓜ

Ⓟ

U 3bodového programování jsou aktivní pouze připojení ve sloupcích Ⓑ, Ⓓ a Ⓙ.
Z výroby je Ⓓ v provedení 24 V AC/DC.
Tabulka 13: Vysvětlivky
Ⓐ Vstup předepsané hodnoty

Ⓙ Napájecí napětí 1fázový střídavý proud AC nebo
stejnosměrný proud DC

Ⓑ Aktivní zpětná signalizace polohy

Ⓚ Připojení provozní sběrnice (volitelné)

Ⓒ Beznapěťové chybové hlášení (volitelné)

Ⓛ Komunikace s PC

Ⓓ Binární ovládání (standardní 24 V AC/DC)

Ⓜ Uvedení do provozu

Ⓔ Signál při výpadku sítě6)

Ⓝ Galvanické oddělení 1 kV

Ⓕ Napájení

Ⓞ Procesní snímač (volitelné)

Ⓖ Skutečná hodnota

Ⓟ Beznapěťový kontakt koncového spínače

Ⓗ Zavřeno

Ⓠ Napájecí napětí třífázové střídavé

Ⓘ Otevřeno

6)

Volitelné připojení pro externí zajištění při výpadku sítě.
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9.4 Technické údaje
9.4.1 Technická data EA-C 20 až 40 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Tabulka 14: Technická data EA-C 20 až 40 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Parametr

EA-C 20 plynulý

EA-C 20 plynulý
a 3bodový

EA-C 40 plynulý

[N]

Zdvih pohonu

[mm]

50

Otáčky ručního kola

[/10mm zdvih]

12

Nastavovací rychlost

[mm/s]

Napájecí napětí

[V]

Frekvence

[Hz]

Jmenovitý proud7)

[A]

0,07

0,088)

0,7 (AC) / 0,4 (DC)

Maximální proud7)

[A]

0,1

0,118)

0,9 (AC) / 0,6 (DC)

9)

Maximální příkon

[W]

Provozní režim10)

IEC 60034-1,8

Krytí

EN 60529

Přípustná okolní teplota

[°C]

2000

0,45 - 0,9
230 V AC 1~

320–575 V AC 3~

24 V AC 1~

230 V AC 1~

320–575 V AC 3~

24 V AC 1~

0,11

0,118)

1,1 (AC) / 0,7 (DC)

0,14

0,148)

1,4 (AC) / 0,9 (DC)

50

13

8)

22

Ochrana motoru
Hmotnost (bez příslušenství) [kg]

35 od 44

7)
8)
9)
10)
11)

4000

Údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při 400 V 3fázích a 50 Hz
Při maximální nastavovací síle, údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při okolní teplotě 25 °C
Počet sepnutí za hodinu

12 (AC) / 11 (DC)

19

28

S2 30 minut, S4 50% doba zapnutí – 1200 c/h11)
IP65
-20 až +60
Kontrola teploty a ochrana proti přetížení
8

8)

18 (AC) / 16 (DC)

9 Příslušné podklady
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Nastavovací síla

EA-C 40 plynulý a 3bodový

36 od 44

9.4.2 Technická data EA-C 80 až 140 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Tabulka 15: Technická data EA-C 80 až 140 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Parametr

EA-C 80 plynulý
[N]

Zdvih pohonu

[mm]

Otáčky ručního kola

[/10mm zdvih]

Nastavovací rychlost

[mm/s]

Napájecí napětí

[V]

Frekvence

[Hz]

Jmenovitý proud12)
Maximální proud

12)
14)

[A]
[A]

Maximální příkon

[W]

Provozní režim15)

IEC 60034-1,8

Krytí

EN 60529

Přípustná okolní teplota

[°C]

230 V AC 1~

EA-C 140 plynulý a 3bodový

8000

14000

50

65

12

40

0,3 - 0,7

0,65 - 1,3

320–575 V AC 3~

24 V AC 1~

230 V AC 1~

320–575 V AC 3~

24 V AC 1~

50
0,22

0,1813)

2,1 (AC) / 1,3 (DC)

0,48

0,3513)

4,6 (AC) / 2,9 (DC)

0,29

13)

2,7 (AC) / 1,7 (DC)

0,62

0,4513)

6 (AC) / 3,7 (DC)

38

0,23

13)

47

35 (AC) / 32 (DC)

Hmotnost (bez příslušenství) [kg]

Údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při 400 V 3fázích a 50 Hz
Při maximální nastavovací síle, údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při okolní teplotě 25 °C
Počet sepnutí za hodinu

88

13)

91

82 (AC) / 69 (DC)

S2 30 minut, S4 50% doba zapnutí – 1200 c/h16)
IP65

IP67
-20 až +60

Ochrana motoru

12)
13)
14)
15)
16)

EA-C 140 plynulý

Kontrola teploty a ochrana proti přetížení
10

12
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Nastavovací síla

EA-C 80 plynulý
a 3bodový

9.4.3 Technická data EA-C 20 až 140 (230 V AC a 3bodový 400 v 3~)
Tabulka 16: Technická data EA-C 20 až 140 (230 V AC 3bodový)
Parametr

EA-C 20 3bodový

EA-C 40 3bodový

EA-C 80 3bodový

EA-C 140 3bodový

2000

4000

8000

14000

[N]

Zdvih pohonu

[mm]

Otáčky ručního kola

[/10mm
zdvih]

Nastavovací rychlost

[mm/s]

Napájecí napětí

[V]

Frekvence

[Hz]

Jmenovitý proud17)

[A]

0,5

0,13

0,08

0,21

0,23

0,13

0,23

0,13

Maximální proud17)

[A]

0,07

0,18

0,08

0,26

0,27

0,15

0,27

0,15

Maximální příkon

[W]

12

30

18

51

52

30

52

30

Provozní režim19)

IEC 60034-1,8

Krytí

EN 60529

Přípustná okolní teplota

[°C]

18)

Ochrana motoru

50
12
0,5

1,4

0,5

1,4

230 V AC 1~

400 V AC 3~

230 V AC 1~

400 V AC 3~

31

28

0,65

0,45

230 V AC 1~ 400 V AC 3~ 230 V AC 1~ 400 V AC 3~

50 / 60

S2 30 minut, S4 50% doba zapnutí – 1200 c/h20)
IP65

IP67

S2: -20 až +80, S4: -20 až +60
Odolné
proti
blokování

Teplotní spínač

Hmotnost (bez příslušenství) [kg]

37 od 44

17)
18)
19)
20)

65

Údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při maximální nastavovací síle, údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při okolní teplotě 25 °C
Počet sepnutí za hodinu

Odolné
proti
blokování
5,5

Teplotní spínač

Teplotní spínač

8

10

9 Příslušné podklady
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38 od 44

9.4.4 Technická data EA-C 200 až 250 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Tabulka 17: Technická data EA-C 200 až 250 (plynulé a 3bodové 24 V AC)
Parametr

EA-C 200 plynulý
a 3bodový

EA-C 200 plynulý EA-C 200 plynulý

EA-C 250 plynulý
a 3bodový

EA-C 250 plynulý EA-C 250 plynulý

[N]

20000

25000

Maximální polohovací síla21)

[N]

10000

12500

Zdvih pohonu

[mm]

95

Otáčky ručního kola

[/10mm zdvih]

50

Nastavovací rychlost

[mm/s]

Napájecí napětí

[V]

Frekvence

[Hz]

Jmenovitý proud22)
Maximální proud22)
24)

0,2 - 0,4
24 V AC/DC

230 V AC

320–575 V AC 3~

[A]

4,2 (AC) / 2,6 (DC)

0,44

[A]

5,5 (AC) / 3,4 (DC)

0,57

Maximální příkon

[W]

Provozní režim25)

IEC 60034-1,8

Krytí

EN 60529

Přípustná okolní teplota

[°C]

21)
22)
23)
24)
25)
26)

230 V AC

320–575 V AC 3~

0,3223)

4,6 (AC) / 2,9 (DC)

0,48

0,3523)

0,4223)

6 (AC) / 3,7 (DC)

0,62

0,4223)

82 (AC) / 69 (DC)

88

9123)

50 (AC)

76 (AC) / 63 (DC)

Ochrana motoru
Hmotnost (bez příslušenství)

24 V AC/DC

81

23)

85

S2 30 minut, S4 50% doba zapnutí26)
IP65
-20 až +60
Elektronické monitorování proudu motoru s bezpečnostním vypínáním

[kg]

Přípustná, průměrná nastavovací síla v celém rozsahu pojezdu.
Údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při 400 V 3fázích a 50 Hz
Při maximální nastavovací síle, údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při okolní teplotě 25 °C
Počet sepnutí za hodinu

23
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9.4.5 Technická data EA-C 200 až 250 (230 V a 400 V AC 3bodové)
Tabulka 18: Technická data EA-C 200 až 250 (230 V a 400 V AC 3bodové)
Parametr

EA-C 200 3bodový

EA-C 200 3bodový

EA-C 250 3bodový

EA-C 250 3bodový

[N]

20000

25000

Maximální polohovací síla27)

[N]

10000

12500

Zdvih pohonu

[mm]

95

Otáčky ručního kola

[/10mm zdvih]

50

Nastavovací rychlost

[mm/s]

Napájecí napětí

[V]

Frekvence

[Hz]

Jmenovitý proud28)

1,0
230 V AC

400 V AC 3~

[A]

0,58

Maximální proud

[A]

Maximální příkon29)

[W]

Provozní režim30)

IEC 60034-1,8

Krytí

EN 60529

Přípustná okolní teplota

[°C]

Ochrana motoru

39 od 44

27)
28)
29)
30)
31)

400 V AC 3~

0,4

0,62

0,5

0,95

0,6

0,95

0,6

137

120

145

140

50

S2 30 minut, S4 50% doba zapnutí31)
IP65
S2: -20 až +80, S4: -20 až +60
Teplotní spínač

Zpětné hlášení se 2 koncovými spínači
Hmotnost (bez příslušenství)

230 V AC

K dispozici
[kg]

Přípustná, průměrná nastavovací síla v celém rozsahu pojezdu.
Údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při maximální nastavovací síle, údaje se mohou dle příslušenství zvyšovat.
Při okolní teplotě 25 °C
Počet sepnutí za hodinu

23
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10 ES prohlášení o shodě

10 ES prohlášení o shodě
Výrobce:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Německo)

Tímto výrobce prohlašuje, že výrobek:

KSB EA-C 20, KSB EA-C 40, KSB EA-C 80, KSB EA-C 140,
KSB EA-C 200, KSB EA-C 250
▪ vyhovuje všem ustanovením následujících směrnic v aktuálně platné verzi:
– 2011/65/EU: Omezení používání některých nebezpečných látek v elektrických a elektronických zařízeních
(RoHS)
– 2014/30/EU: Elektromagnetická kompatibilita (EMC)
– 2014/35/EU: Elektrická zařízení určená pro používání v určitých mezích napětí (nízké napětí)
Dále výrobce prohlašuje, že:
▪ byly aplikovány následující harmonizované mezinárodní normy:
– EN 61000-6-2:2005
– EN 61000-6-3:2007+A1:2011
– EN 61010-1:2010

ES prohlášení o shodě bylo vystaveno:
Frankenthal 01.02.2018

40 od 44

Wolfgang Glaub

Dieter Hanewald

Integrovaný management Německo

Produktový management a vývoj výrobků II Frankenthal

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9

67227 Frankenthal

67227 Frankenthal

EA-C

11 Prohlášení o zabudování pro nezkompletované stroje

11 Prohlášení o zabudování pro nezkompletované stroje
Výrobce:

KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Německo)

Tímto výrobce následujícího nezkompletovaného stroje prohlašuje:

KSB EA-C 20, KSB EA-C 40, KSB EA-C 80, KSB EA-C 140,
KSB EA-C 200, KSB EA-C 250
▪ Byly použity a splněny níže uvedené základní požadavky směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení, příloha I:
– 1.1.2, 1.1.3, 1.1.5
– 1.2.1, 1.2.2, 1.2.6
– 1.3.2, 1.3.4, 1.3.7, 1.3.9
– 1.5.1, 1.5.4, 1.5.5, 1.5.6
– 1.7.1, 1.7.3, 1.7.4
▪ Byly vytvořeny speciální technické podklady podle přílohy VII, části B, a jejich úplná podoba nebo jejich části
budou poskytnuty státním institucím na odůvodněné požádání poštou nebo elektronicky.
Nezkompletovaný stroj smí být uveden do provozu teprve tehdy, jestliže bylo případně zjištěno, že zařízení, do
kterého má být nezkompletovaný stroj namontován, splňuje požadavky směrnice 2006/42/ES pro strojní zařízení.

Zplnomocněný k sestavení technické dokumentace:
Dieter Hanewald
Produktový management a vývoj výrobků II Frankenthal
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal (Deutschland)

Prohlášení o zabudování bylo vystaveno:
Frankenthal 01.02.2018

Dieter Hanewald
Produktový management a vývoj výrobků II Frankenthal
KSB SE & Co. KGaA
Johann-Klein-Straße 9
67227 Frankenthal

EA-C
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Příčiny a odstranění 28
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