
Opis / Description

PL Siłownik A500 posiada trwały i mocny silnik klasy przemysłowej zgodny z normami ISO5211. Napęd elektryczny A500 przeznaczony jest do 
współpracy z zaworami o obrocie 90 stopni zgodnymi z normą ISO5211. Zgodność z normą ISO to gwarancja współpracy z zaworami wielu firm i 
potwierdzenie wysokiej jakości. Maksymalny moment manewru wynosi 50Nm. Kompaktowa budowa sprawia, że A500 doskonale sprawdza się jako 
napęd zaworów kulowych oraz motylowych o dużych średnicach.

EN The A500 actuator has a durable and powerful industrial grade motor conforming to ISO5211 standards. The A500 electric drive is designed to work 
with 90 degree valves that comply with the ISO5211 standard. Compliance with the ISO standard is a guarantee of cooperation with valves from many 
companies and confirmation of high quality. The maximum torque is 50Nm. The compact design makes the A500 perfect as a drive for large-diameter 
ball and butterfly valves.

Parametry techniczne / Technical parameters

Napięcie zasilania / Voltage supply  - 230V AC lub/or 24V AC lub/or 24V DC
Typ sterowania / controll type - 3 przewodowe / 3 wire
Pobór mocy / Power - 15W. (Tylko w momencie pracy / only when work) 
Styki krańcowe / Limit switches - Tak / Yes 
Dodatkowe styki sygnalizacyjne / Additional signaling switches - Tak / Yes
Moment obrotowy / Torque - 50 Nm
Czas otwarcia/zamknięcia / Open/close time - 30s
Płyta zaworu / Valve plate - ISO5211 F03, F05, F07 
Materiał obudowy / Body material - Metal
Materiał przekładni / Gearbox material - Stal / Steel
Temperatura pracy / Working temperature - -10 ÷ 60°C 
Klasa izolacji / Isolation class - IP65
Ręczne otwarcie / Manual operating - Tak. Za pomocą klucza imbusowego 
dołączonego do napędu / Yes. With an hex key attached to the drive

Wymiary / Dimensions

Instrukcja obsługi siłownika elektrycznego A500 do napędu zaworów

Instruction manual for A500 electric actuator for valves drive

Schemat podłączenia / Connection diagram

PL  Sterowanie elektrycznych napędów A500 230VAC oraz 24VAC odbywa się przy użyciu 3 przewodów. Otwarcie 
realizowane jest poprzez stałe podanie fazy „L” na styk otwarcia - 2 rys. 2, a zamknięcie na styk zamknięcia - 2 rys. 2. 

 Sterowanie elektrycznych napędów A500 24VDC odbywa się przy użyciu 2 przewodów. Otwarcie i zamknięcie 
realizowane jest poprzez zmianę potencjałów - zamianę zasilania z masą - rys. 3. Dodatkowe 3 styki służą do 
sygnalizacji otwarcia / zamknięcia zaworu.

 Na stykach 4-6 rys. 2 i 3 wyprowadzone są sygnały z potencjometru określającego położenie zaworu. 
Potencjometr wykorzystywany jest w przypadku użycia modułu sterowania proporcjonalnego 4-20mA. Na stykach 
7-9 wyprowadzone są sygnały otwarcia - 8 rys. 2. oraz zamknięcia - 9 rys. 2 które wykorzystywane są do sygnalizacji 
położenia zaworu. 

EN  The control of the A500 230VAC and 24VAC electric drives is done using 3 wires. The opening is realized by 
constant application of the "L" phase to the opening contact - 2 fig. 2 or closing to the contact - 3 fig. 2. 
    
     The A500 24VDC electric drives are controlled using 2 wires. Opening and closing is realized by changing the 

potentials - changing the power supply with ground - fig. 3. 
    

      On contacts 4-6, Fig. 2 and 3, avaliable are signals from the potentiometer determining the position of the valve. 
The potentiometer is used when using a 4-20mA proportional control module. On contacts 7-9, the signals of 
opening - 8 fig. 2 and closing - 9 fig. 2 are led out. This signal can be used to signaling the valve position.

Rys. 2. Schemat podłączenia 

Rys. 1. Wymiary / Fig. 1. Dimsensions
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Rys. 2. Schemat elektryczny siłownika 
A500 - 230VAC lub 24VAC 

Fig. 2. Connection diagram for actuator 
A500 - 230VAC or 24VAC

Rys. 3. Schemat elektryczny siłownika 
A500 - 24VDC 

Fig. 3. Connection diagram for actuator 
A500 - 24VDC

Gwarancja / Warranty

PL   Urządzenie objęte jest 24-ro miesięczną gwarancją producenta (gwarancja dla podmiotów nie będących konsumentami wynosi 12 miesięcy).  
Reklamacja będzie rozpatrywana w ramach gwarancji po przedstawieniu przez Klienta niniejszej karty gwarancyjnej oraz dowodu zakupu. 
Reklamacje z tytułu rękojmi lub gwarancji można złożyć w formie elektronicznej za pomocą email info@hpcontrol.pl lub w formie pisemnej na adres 
SPRZEDAWCY. Koszty bezpośredniego dostarczenia towaru ponosi KUPUJĄCY.

EN  The device is covered by a 24-month manufacturer's warranty (the guarantee for non-consumer entities is 12 months). Reclamation will be 
considered as a guarantee after the customer presents this warranty card and proof of purchase. Claims of warranty can be submitted electronically by 
email at info@hpcontrol.pl or in writing to the SELLER adress. Direct delivery costs are covered by the BUYER. 


