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Redefining Flow Control

AWTM – Wprowadzenie
AWTM - niezawodność poprzez prostotę. Na bazie 
niezawodnej, mechanicznie odpornej, lecz wciąż 
prostej konstrukcji AWT, Rotork wprowadza teraz wersję 
regulacyjną aż do 1200 startów na godzinę.

Konstrukcja AWTM jest niemal identyczna jak napędu AWT w 
wersji synchroSET, lecz różni się zwiększoną odpornością na 
zużycie dzięki zastosowaniu kolumny środkowej wykonanej ze 
stali nierdzewnej IQM.

Odpowiednio dobrany zakres znamionowy silnika o niskiej 
bezwładności, plus eliminacja zjawiska luzu przy szybkim 
zazębianiu umożliwia szybszą reakcję zwrotną.

Sterowanie

Sterowanie napędem odbywa się za pośrednictwem MCC (Centrum 
Sterowania Silnikiem) użytkownika, oraz za pomocą opcjonalnych 
sterowników lokalnych zamontowanych przy napędzie.

Aby ułatwić wybór prawidłowych styczników, zajrzyj do karty 
parametrów roboczych PUB005-006-00 dla silników serii A.

Kluczowe cechy AWTM:

• Napęd regulacyjny 

• Brak luzu

• Konstrukcja mechanicznie odporna

• Opcjonalne sterowniki lokalne.
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napęd AWTM

Parametry robocze i dane mechaniczne 

Wielkość napędu M10 M12 M20 M25 M35

Obciążenie
znamionowe

10000 lbf 44 kN 10000 lbf 44 kN 22480 lbf 100 kN 22480 lbf 100 kN 33750 lbf 150 kN

Kołnierze
wg ISO 5210

F10 F10 F14 F14 F16

Maks. średnica trzpienia 
wznoszącego cale/mm

1.25 / 32 1.25 / 32 2 / 51 2 / 51 2 1/8  / 54

Prędkość obrotowa napędu
(obroty na minutę)

Moment 
regulacyjny

Max moment 
obrotowy

Moment 
regulacyjny

Max moment 
obrotowy

Moment 
regulacyjny

Max moment 
obrotowy

Moment 
regulacyjny

Max moment 
obrotowy

Moment 
regulacyjny

Max moment 
obrotowy

50Hz 60Hz Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm Ibf.ft Nm

18 21 12.5 17.0 25 34 25.0 34.0 45 61 60.0 81.0 90 122 112.5 152.0 150 204 200.0 271.0 400 544

24 29 12.5 17.0 25 34 25.0 34.0 40 54 60.0 81.0 80 109 112.5 152.0 150 204 200.0 271.0 400 544

36 43 11.5 15.6 23 30 22.0 30.0 40 54 50.0 68.0 60 81 95.0 129.0 120 163 187.0 253.0 300 408

48 57 10.0 13.6 20 27 20.0 27.0 35 48 40.0 54.0 50 68 75.0 102.0 100 136 150.0 203.0 230 313

72 86 - - - - - - - - 35.0 47.0 40 54 75.0 102.0 100 136 150.0 203.0 160 218
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Gearboxes and Gear Operators

Precision Control Instruments

Projects, Services and Retrofit

Electric Actuators and Control Systems

Fluid Power Actuators and Control Systems

Siedziba główna w Wielkiej Brytanii
Rotork plc
tel +44 (0)1225 733200
fax +44 (0)1225 333467
email mail@rotork.com

Dla potrzeb ciągłego doskonalenia produktu, Rotork zastrzega sobie prawo do rozszerzania i zmiany 
specyfikacji bez uprzedniego powiadomienia. Opublikowane dane mogą ulec zmianie. Najnowsza 
wersja jest zamieszczona na naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com

Nazwa Rotork jest zastrzeżonym znakiem handlowym. Rotork uznaje wszystkie zarejestrowane znaki 
handlowe.Opracowano i opublikowano w Wielkiej Brytanii przez  Rotork Controls Limited. POWSH1114

W celu uzyskania większej 
ilości informacji na temat tej 
linii produktów zeskanuj kod 
urządzeniem z odpowiednią 
aplikacją

Termostat silnika
Termostat silnika umożliwia samoczynne włączanie obwodu 
sterowania i odłączenia silnika, gdy osiągnięta zostanie maksymalna 
dopuszczalna temperatura uzwojenia. To zabezpieczenie jest 
niezależne od zmian temperatury otoczenia i prądu silnika oraz 
zapewnia optymalne wykorzystanie pojemności cieplnej silnika. 
Termostat automatycznie zresetuje się po schłodzeniu silnika. Dla 
napędów SyncroSET istotne jest, aby termostat silnika był podłączony 
szeregowo z cewkami stycznika nawrotnego silnika. Patrz dokument 
PUB005-002-00.

Silnik
Wewnętrzny trójfazowy indukcyjny silnik klatkowy jest specjalnie 
zaprojektowany do uruchamiania zaworu. Silnik z klasą izolacji F, 
termostatem uzwojenia, o niskiej bezwładności i wysokim momentem 
obrotowym rozruchu i utyku posiada znaczącą rezerwy mocy, 
aby zagwarantować pracę przełącznika momentu obrotowego na 
nastawieniu maksymalnym przy spadku napięcia o 10% poniżej 
napięcia znamionowego.

Mechanizm wyłącznika krańcowego momentu obrotowego
Wyjątkowy wspólny zespół mechanizmu krańcowego wyłącznika 
momentu obrotowego i przesunięcia umożliwia montaż napędu do 
każdego typu zaworu. Schematy okablowania napędu są identyczne 
dla wszystkich zaworów. Proste, mechaniczne przełączniki są 
nastawione na działanie w zależności od momentu obrotowego lub 
drogi dla zastosowania dla każdego typu armatury. Dla ułatwienia 
regulacji lokalnej napęd jest wyposażony w przełączniki ochronne 
mechanizmu przy nastawionym momencie obrotowym w kierunku 
otwierania i zamykania. Zakres obrotów zaworu nastawia się śrubą 
regulacyjną, która odzwierciedla obroty na wyjściu napędu. Ponadto 
w wyposażeniu standardowym dostarczane są dwa rozwierne i dwa 
zwierne zestyki pomocnicze do sygnalizacji zdalnej końca drogi lub 
blokady. Trójpozycyjny lokalny wskaźnik tarczowy wskazuje pozycję 
zamknięcia, pozycję pośrednią i pozycję otwarcia lokalnego zaworu. 
Pełny opis – patrz dokument PUB005-002-00.

Dokumentacja  AWTM dostępna do ściągnięcia ze strony  
www.rotork.com

PUB005-001-00 Katalog AWT 
PUB005-002-00 AWT - Sterowanie i monitoring
PUB005-006-00 AWT - Dane silnika elektrycznego
PUB005-003-00 AWT - Instrukcja Montażu i Konserwacji

Skrócona specyfikacja AWTM 
Dane ogólne

Obudowa dla stref IEC IP 68 7m / 72 h, NEMA4, 4X & 6,  
bezpiecznych CSA WT

Temperatura -30 do +70 oC

Zasilanie elektryczne Trójfazowe, (50/60Hz)

Przyłącze montażowe ISO 5210, Mss-SP102

Smarowanie Kąpiel olejowa SAE 80/90EP. 
 Dostępna opcja na olej jadalny

Wykończenie powierzchni Poliestrowa powłoka proszkowa.   
 Dostępna opcja dwuwarstwowa

Pokrętło Ręczne pokrętło mocowane od góry.  
 Dostępna opcja pokrętła (z przekładnią   
 zębatą) mocowanego z boku

Pozycja zabudowy Dowolna

Wejścia przewodów 3 x M25

System

Przełączanie  wartości  Zespolone przełączniki momentu   
granicznych obrotowego i drogi dla pozycji otwórz 
 zamknij

Przełączanie momentu Niezależne, nastawne przełączniki momentu 
obrotowego obrotowego pozycji otwórz/zamknij, mogą 
 być nastawiane w zakresie 40-100%   
 znamionowego momentu obrotowego 
 Funkcja ‘’Boost’’( wspomaganie) może   
 być nastawiana w kierunku Otwarcia

Sterowanie

Schemat podstawowy 2220-000 
okablowania

Sterowanie lokalne‘ Opcjonalnie, przełączniki tryb Lokalny/Stop/ 
 Zdalny i Otwórz/Zamknij

Wskazania

Lokalne 3- pozycyjny wskaźnik mechaniczny

Wskazania zdalne Zamykanie: 1x NO, 1 x NC. Otwieranie: 1 x 
 NO, 1 x NC. Dostępne jako opcja- maksymalnie 
 6 bezpotencjałowych, niezależnie  
 regulowalnych styków 

Zdalny ciągły sygnał Wyjście potencjometryczne dostępne jako  
położenia opcja

   

www.rotork.com

Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży 
i usług jest dostępny na naszej 
stronie internetowej pod adresem.
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Rotork Polska sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice
tel +48 32 7973400
email info.polska@rotork.com


