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O firmie

Od prawie 60 lat inżynierowie ufają, oferowanym przez
Rotork, nowoczesnym i niezawodnym rozwiązaniom
dla mechanizacji pracy armatury i kontroli przepływu,
począwszy od systemów bezpieczeństwa, które mogą
być potrzebne tylko raz w życiu, aż do będących
w nieustannym ruchu precyzyjnych elementów
sterowania. Produkty Rotork w skali światowej
stanowią oczywisty wybór.
Utrzymujemy świat w ruchu
Od powstania w 1957 roku, Rotork nieprzerwanie się rozwija
i dziś jest dużą międzynarodową korporacją z oddziałami na
całym świecie.
Kiedy odkręcasz kurek lub włączasz światło lub czajnik,
czy wlewasz paliwo do samochodu, urządzenia do kontroli
przepływu zaczynaja działać zapewniając bezproblemowy
przebieg procesu.
Jesteśmy uznawani za światowych liderów, projektujących
i produkujących najbardziej niezawodne produkty,
wspieranych przez niezwykle ceniony system obsługi klienta.

Priorytet dla innowacyjności
Od poczatku istnienia nasi inżynierowie koncentrowali się na
rozwiązywaniu problemów klienta i opracowywaniu nowych
rozwiazań wykorzystując wiedzę techniczną i kreatywnością na
poziomie nieosiągalnym dla naszych konkurentów.
Każdy wyprodukowany przez Rotork produkt to gwarancja
niezrównanej wysokiej jakości i niezawodności.

Serwis światowy
Rotork zawsze był nastawiony na stworzenie globalnej
bazy obsługi klienta, wspierającej działania firmy w nawet
najbardziej odległych i wymagających lokalizacjach.
Uruchomiliśmy zakłady produkcyjne na całym świecie, które
razem z biurami sprzedaży i regionalnymi ośrodkami obsługi
klienta zapewniają ponad 800 punktów wsparcia na całym
świecie.
Bez względu na rodzaj współpracy z Rotork, bezpośrednio
lub przez partnera, możecie być pewni, że nasze produkty
i obsługa klienta pozostaną najlepsze w świecie.

Rotork zbudował sieć biur i przedstawicieli, którzy mogą
zapewnić rzeczywiste wsparcie globalne. W każdym z tych
miejsc można zarówno uzyskać wsparcie techniczne, serwis,
doradztwo jak i kupić urządzenie.
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Serwis - sieć ogólnoświatowa

Międzynarodowe Biura Sprzedaży
Ośrodki serwisowe
Zakład produkcyjny/Ośrodek Serwisowy

Globalna sieć produkcyjna

Regionalne biura wsparcia technicznego

Zdolności produkcyjne firmy Rotork zwiększały się przez
ponad pół wieku, przez rozbudowę istniejących zakładów oraz
akwizycje. Rotork posiada prawdziwie międzynarodową sieć
biur wsparcia sprzedaży i serwisu oraz centra produkcyjne
w Europie, Azji i Ameryce Północnej. Od wielkich przekładni
do napędów certyfikowanych do pracy w elektrowniach
atomowych oraz regulatorów ciśnienia, jesteśmy dumni z
dostarczania na każdy rynek najlepszych produktów.

Poza fabrykami na całym świecie Rotork posiada regionalne
biura wsparcia technicznego, których zadaniem jest
dostarczanie wsparcia technicznego i zapewnianie serwisu
lokalnie.

Globalna kultura

Nasze fabryki i centra wsparcia są ulokowane strategicznie na
całym świecie dla zapewnienie najlepszego serwisu i wsparcia
oraz zapewnienia że odpowiednio wyposażone urządzenia
trafią do końcowego uzytkownika.

Wspieranie klientów niezależnie od miejsca ich pracy i lokalizacji
instalacji jest częścią naszej globalnej kultury.

Międzynarodowe wsparcie
Nasza międzynarodowa sieć sprzedaży pozwala nam dostarczać
produkty klientom niezależnie od tego gdzie się znajdują.
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Integracja łańcucha dostaw
Wspieramy wszystkich naszych partnerów - od producentów
armatury i biur projektowych do końcowych użytkowników.

Struktura firmy

Dywizja Rotork Controls produkuje elektryczne napędy do
zaworów pracujących w trudnych warunkach, precyzyjne
napędy kontroli procesu i sieciowe systemy sterowania.
Nasze produkty są cenione przez klientów na całym świecie
za niezawodność, trwałość i precyzję.

Dywizja Rotork Fluid Systems specjalizuje się w produkcji
napędów hydraulicznych i pneumatycznych oraz systemów
sterowania. Naszym celem jest dostarczanie najnowszej
technologii, niezmiennie wysokiej jakości i nowoczesnej
konstrukcji o nadzwyczajnych osiągach.

Dywizja Rotork Gears produkuje przekładnie do stosowania
z napędami lub jako bezpośrednie napędy zaworów. Zakłady
produkcyjne w różnych miejscach na świecie montują
przekładnie jak również szeroki asortyment skrzynek
przełączających, monitorów pozycji zaworu i wyposażenia
adaptacyjnego.

Dywizja Rotork Instruments to eksperci w dziedzinie kontroli
przepływu, kontroli ciśnienia, pomiaru przepływu i ciśnienia.
Produkujemy komponenty znane i cenione dla zastosowań
wymagających najwyższej precyzji i niezawodności.

Rotork Site Service wspiera wszytkie dywizje Rotork.
Inżynierowie obiektowi są znakomicie przygotowani do
zapewnienia użytkownikom wsparcia podczas instalacji,
uruchomienia i wszelkich wymaganych przez klienta działań.
Dla naszych klientów stworzyliśmy specjalny program Client
Support Programme (CSP), który ma za zadanie zredukować
przerwy w pracy, zwiększyć efektywność i zredukować koszty.
Nasze zespoły są strategicznie rozlokowane na całym świecie
dostarczając wsparcie serwisowe lokalnie przy wykorzystaniu
wiedzy i doświadczenia globalnej sieci serwisowej.

Keeping the World Flowing
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Inteligentne napędy elektryczne
Laboratoria badawcze - Jakość i Bezpieczeństwo

Napędy dla zaworów pracujących w trudnych warunkach to
podstawowy produkt firmy Rotork, która od swego powstania
w 1957 roku, nieustannie się rozwijała i stała się największym,
niezależnym światowym producentem.
Oprócz naszych tradycyjnych wielo i ćwierćobrotowych napędów,
produkujemy także niezwykle precyzyjne napędy obrotowe i
liniowe do kontroli procesu oraz całą linię napędów do systemów
klimatyzacji i wentylacji (HVAC) oraz układów sterowania.
Rotork Controls posiada swoje zakłady produkcyjne w Wielkiej
Brytanii, Stanach Zjednoczonych, Chinach, Malezji i w Indiach.
Siedziba główna Rotork Controls mieści się w Bath w tym
samym miejscu, co Dział Badań i Rozwoju (R&D) Rotork Controls.
Rotork Controls dostarcza poniższy zakres produktów:
•

inteligentne napędy wielo i niepełnoobrotowe

•

niepełnoobrotowe i liniowe napędy do regulacji

•

niepełnoobrotowe i liniowe napędy do pracy w trudnych
warunkach

•

małe napędy niepełnoobrotowe i wieloobrotwe

•

napędy do pracy w warunkach zagrożenia wybuchem

•

systemy sterowania sieciowego

Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest dostępny na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com
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Rotork Controls nieustannie bada i opracowuje nowe technologie
i wprowadza nowoczesne, dominujące na rynku produkty. Mamy
rozlokowane na całym świecie, specjalistyczne ośrodki badawczorozwojowe, które wspólnie pracują nad wyprodukowaniem
najszerszej, dostępnej aktualnie na rynku linii produktów dla
mechanizacji pracy zaworów.

Niezawodność i Zapewnienie Jakości
Rotork Controls jest ukierunkowana na dostarczanie naszym
klientom trwałych i niezawodnych produktów, które spełniają lub
przewyższają ich oczekiwania.
Posiadamy laboratoria badawcze we wszystkich naszych centrach
produkcyjnych. Każdy produkt jest testowany i kwalifikowany
przed wysyłką do klienta. Nasze wyroby są produkowane tak, aby
spełniały wymagania najbardziej surowych testów jakościowych
opracowanych przez organizacje normalizacyjne na całym świecie.
Wszystkie produkty Rotork są projektowane i produkowane
tak, aby gwarantowały najwyższy poziom funkcjonalności i
niezawodności.

Inteligentne, bezinwazyjne napędy elektryczne
Napędy wieloobrotowe z serii IQ

Wieloobrotowe napędy modulacyjne IQM

IQ

seria

Najbardziej zaawansowany na świecie, bezinwazyny napęd
armatury spełniający najwyższe wymagania. Dostepny jako
wieloobrotowe, niepełnoobrotowy oraz liniowy.

Seria IQM łączy w sobie, rozwijaną od przeszło 40 lat, technologię
silnika i przekładni Rotork z najnowszymi technikami
elektronicznymi stosowanymi w serii IQ.

•

•

Zakres momentu obrotowego 12 do 550 Nm

•

Zakres siły wyjścia liniowego IQML 16 kN do 57 kN

•

Komunikacja podczerwienią i bezprzewodowa technologia
Bluetooth dla prostej konfiguracji
odporna konstrukcja z podwójnym uszczelnieniem jako
zabezpieczenie przed przedostaniem się wilgoci i pyłu (IP 68 7m/72 godz.)

•

Intuicyjny interfejs w języku polskim

•

Smarowanie olejem

•

Wersje do zastosowań w strefach zagrożonych wybuchem

•

Zatwierdzony do użytku w instalacjach bezpieczeństwa SIL

•

Wersje wieloobrotowe 14 do 3000 Nm

•

Praca regulacyjna

•

Do 1.200 startów na godzinę, S4- 50% obciążenia

•

Rozrusznik półprzewodnikowy

•

Dynamiczne hamowanie, dla zwiększenia precyzji.

Więcej informacji w Instrukcji PUB002-038.

Dodatkowe skrzynie biegów w celu zwiększenia momentu
•

Zasilanie 1-fazowe, 3-fazowe lub prądem stałym

Ćwierćobrotowe napędy IQT

Więcej informacji w Instrukcji PUB002-038.

Zdalna stacja sterowania IQ

Dla aplikacji ćwierćobrotowych powstał napęd IQT, który
łączy zalety serii IQ z możliwością zabudowy bezpośredniej w
dowolnej pozycji.
Zdalna stacja sterowania pozwala na sterowanie,
programowanie oraz analizę napędu serii IQ3. Do użytku dla
napędów zabudowanych w strefach zagrożenia wybuchem
lub/i w trudno dostępncyh miejscach.

•

Komunikacja podczerwienią i bezprzewodowa technologia
Bluetooth dla prostej konfiguracji

•

Bezpieczne, samochamowne wyjście dla klap i przepustnic
bez użycia dodatkowego hamulca

•

połaczenie standardowym kablem do 100 m od napędu

•

Napędy ćwierćobrotowe bez użycia dodatkowej przekładni

•

zasilana z napędu

•

Zmienna prędkość wyjściowa

•

Zakres momentu obrotowego 50 do 2.000 Nm

Więcej informacji w Instrukcji PUB002-056.

Więcej informacji w Instrukcji PUB002-038.

Keeping the World Flowing
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Wielofunkcyjne napędy elektryczne
Napędy wieloobrotowe A i AWT

Seria ROM - lekka i kompaktowa konstrukcja

A/AWT

ROM

seria

Napędy z serii A/AWT łączą w sobie jakość wytrzymałego silnika
elektrycznego i sprawdzonego w eksploatacji, prostego napędu
mechanicznego. Pełne uszczelnienie przed oddziaływaniem
czynników środowiskowych, klasa IP68, pozwala na wbudowanie
integralnego rozrusznika silnika i elektroniki sterującej.
•

Zakres momentu obrotowego
Napęd bezpośredni 14 do 3.000 Nm
Ćwierćobrotowy do 250000Nm
Wieloobrotowy do 40.800 Nm
Smarowanie w kąpieli olejowej, wersja obudowy IP68
z podwójnym uszczelnieniem,
Kompletne, integralne sterowanie silnikiem lub układ
sterujący dostarczony przez klienta.
Cykl roboczy - odcinanie lub modulacja/regulacja.

•
•
•

seria

Seria prostych napędów ROM została uzupełniona o opcjonalny
układ sterowania tworząc nową wersję - ROMpak.
Dostępne funkcje wersji ROMPak: lokalne sterowanie, wskazanie
pozycji mechaniczne i LED, korekta kolejności faz.
Opcje: Komunikacja sieciowa, Folomatic/CPT i rejestrator danych.
•
•
•
•
•

Zakres momentu obrotowego 35 do 650 Nm
Wydajna, nieskomplikowana przekładnia zębata
Szeroki zakres dostępnych napięć
Opcje zasilania prądem jednofazowym, trójfazowym
i prądem stałym
Wodoszczelność, klasa IP67.

Więcej informacji w Instrukcji PUB008-001.

Więcej informacji w Instrukcji PUB003-001(A) lub PUB005-001(AWT).
Napęd z serii Q - ćwierćobrotowy, zasilany
prądem jednofazowym

Zastosowania jądrowe

Q

NA
seria

seria

Seria Q to ćwierćobrotowy, zasilany prądem jednofazowym
napęd elektryczny. Dostępny jest w dwu wersjach, obydwie w
klasie IP68: Standardowa wersja Q dla prostych obciążeń otwórz/
zamknij, gdzie wymagane jest sterowanie włącz/wyłącz i wersja
Q Pak, która jest wyposażona w specjalnie zaprojektowany
interfejs modułu sterującego umożliwiający działanie zaworu
sterowane różnymi zdalnymi sygnałami sterującymi.
•
•
•

Zakres momentu obrotowego, 30 do 406 Nm
Kompaktowa konstrukcja, mechanicznie odporna
Ograniczenie skoku/przesuwu wymuszane nastawianymi
z zewnątrz mechanicznymi zderzakami
Opcja w wykonaniu morskim
Proste zdalne sterowanie dla podstawowych zastosowań.

•
•

Więcej informacji w Instrukcji PUB007-001.
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Napędy Rotork z serii NA są kwalifikowane pod względem
bezpieczeństwa do stosowania w instalacjach reaktora
jądrowego. Kwalifikacja wg normy amerykańskiej IEEE 382,
1980. Napędy Rotork typu NA są produkowane ściśle według
najnowszych procedur jakościowych dla użytkowania w
środowiskach jądrowych.
•
•
•
•
•

Pełne uszczelnienie przed działaniem czynników
środowiskowych
Przystosowane do obciążenia czynnego i biernego
Opcje hamowania ogranicznikiem momentu obrotowego
Opcje kompensatora docisku
Możliwość wewnętrznej i zewnętrznej obudowy
bezpieczeństwa.

Więcej informacji w Instrukcji PUB004-001.

Precyzyjne, elektryczne napędy zaworów sterujących
Napędy liniowe i ćwierćobrotowe

Napędy liniowe, ćwierćobrotowe i wieloobrotowe

CVA

CMA

seria

•
•
•
•
•
•
•

•
•
•
•

seria

Obudowy wodoszczelne i przeciwwybuchowe IP67
Liniowe: zakres siły od 890 do 22241 N
Obrotowe: zakres momentu obrotowego od 54,2 do 271 Nm,
Obszerna rejestracja danych
Programowalna opcja pozycji awaryjnej (przesterowanie
dodowolnej pozycji przy braku zasilania)
Wysoka efektywność, ciągła nieograniczona modulacja -S9
Dostępne protokoły komunikacyjne: HART®, Profibus®, Modbus
i Foundation Fieldbus®. Opcjonalnie system sterowania
dyskretnego RIRO
Obudowy wodoszczelne i przeciwwybuchowe IP68
Zakres temperatury roboczej -30 do 70 °C + opcja
niskotemperaturowa
Budowa ‘’iskrobezpieczna’’ układu sterowania. Nieinwazyjne
ustawianie/kalibracja dzięki bezprzewodowej technologii Bluetooth
Opcjonalnie przesterowanie ręczne.

•
•
•
•
•

•
•
•

Liniowe do 3336N siły regulacyjnej i 5004 N siły odcinającej
Niepełnoobrotowe: do 113Nm momentu regulacyjnego i
124Nm momentu odcinającego
wieloobrotowe: do 28Nm momentu regulacyjnego i 45Nm
momentu odcinającego z przekładnią GB3
precyzyjna kontrola i regulacja
Dostępne karty sieciowe Pakscan, HART, Profibus, Modbus,
DeviceNet oraz FundationFieldbus. Opcjonalnie karta wejść/
wyjść (RIRO)
moment/siła uszczelniająca w zakresie 60-150% wartości
znamionowej
zakres temperatury -30 do 70 stC (-20 do 65 dla wersji
przeciwwybuchowej)
opcjeL sterowanie lokalne, pozycja bezpieczna

Więcej informacji w Instrukcji PUB094-001.

Więcej informacji w Instrukcji PUB042-001.
IQTF napęd obrotowy

Napędy liniowe, ćwierćobrotowe
		 i wieloobrotowe

IQT

GPSA

seria

seria

Napęd IQTF zapewnia zwiększony zakres obrotu dla aplikacji
wymagająccyh więcej niż 90* obrotu. Typowo jest to 180
do 270* w diwerterach i w zaworach wiloportowych, które
wymagają pracy dwukierunkowej 360*. Niska prędkość
obrotowa pozwala zapewnić wysoką dokładność i pozwala na
zastosowanie w układach wieloobrotowych wymagających
wolnego działania. Dodatkowe cechy na stronie 7.
•

Zasilanie 3-fazowe, 1-fazowe lub prądem stałym

•

Różne prędkości obrotowe

•

Opcja pracy dla armatury wieloportowej

•

bezpieczne wyjscie samohamowne dla klap i przepustnic
bez użycia dodatkowych hamulców

•

standardowy reżim pracy S2/S3 - 25%, Regulacyjne S4-50%

Więcej informacji w broszurze PUB002-038.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

•

Obrotowe: obrót 90° do 20 obrotów
Obrotowe: zakres momentu obrotowego do 14 Nm
Liniowe: długość skoku do 35 mm
Liniowe: zakres siły do 890 N
Ciągła nieograniczona modulacja
Dostępne protokoły komunikacyjne: HART®, Profibus®,
Modbus i Foundation Fieldbus®
Zakres temperatury roboczej -30 do 65 °C
Automatyczne ograniczanie siły
Samoblokujący system napędu dla zachowania ostatniej
pozycji i zapobiegania ruchowi wstecznemu do wartości
znamionowej siły
Pokrętło ręczne jako standard.

Więcej informacji w Instrukcji PUB043-001.

Keeping the World Flowing
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Precyzyjne napędy klap
Napędy liniowe przeznaczone do dużych obciążeń

Napędy obrotowe przeznaczone do dużych obciążeń

2000

1700/
5000

seria

seria

•

Skok 152 do 762 mm

•

Siła do 27 335N

•
•
•
•
•

Obciążenie modulacyjne: 2.000 startów na godzinę
Dostępny protokół komunikacyjny HART®
Zakres temperatury roboczej -40 do 65 °C
Automatyczne ograniczanie siły
Samoblokujący system napędu dla zachowania ostatniej
pozycji i zapobiegania ruchowi wstecznemu do wartości
znamionowej siły
Dopuszczenie ATEX dla LA-2520
Pokrętło ręczne jako standard.

•
•

Więcej informacji w Instrukcji PUB 045-001.

•
•
•
•
•
•

•
•
•

Moment obrotowy od 67 do 16.950 Nm
Obrót 90° do 120°
Obciążenie modulacyjne: 2.000 startów na godzinę
Pokrętło ręczne jako standard
Automatyczne ograniczanie momentu obrotowego
Samoblokujący system napędu dla zachowania ostatniej
pozycji i zapobiegania ruchowi wstecznemu do wartości
znamionowej siły
Zasilanie - prąd zmienny (jedno lub trójfazowy)
Zasilanie prądem stałym, tylko model 1700
Zakres temperatury roboczej -40 do 85 °C.

Więcej informacji w Instrukcji PUB050-001.

Napędy obrotowe przeznaczone
do dużych obciążeń

6000
seria

•
•
•

•
•
•
•
•
•

Obrót do 313°
Zakres momentu
obrotowego do 35.256 Nm
Podwójne uszczelnienie
pierścieniami uszczelniającymi
(o-ring)
Ciągła, nieograniczona modulacja
Dostępne protokoły komunikacyjne: HART®, Profibus®,
Modbus i Foundation Fieldbus
Zakres temperatury roboczej -40 do 85 °C
Automatyczne ograniczanie momentu obrotowego
Samoblokujący system napędu dla zachowania ostatniej
pozycji i zapobiegania ruchowi wstecznemu
Pokrętło ręczne jako standard.

Więcej informacji w Instrukcji PUB052-001.
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Rozwiązania HVAC - przeciwwybuchowe napędy i układy sterowania
Ćwierćobrotowe napędy przeciwwybuchowe

Przeciwwybuchowe napędy

ExMax

ExMax+Lin/
ExRun

seria

seria

Napędy ćwierćobrotowe serii ExMax są zaprojektowane do
zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem dla gazów, oparów
i pyłów.

Napędy ćwierćobrotowe serii ExMax + LIN są zaprojektowane do
zastosowań w strefach zagrożenia wybuchem dla gazów, oparów i
pyłów. ExMax+LIN ze sprężyną (funkcja bezpieczeństwa)

•
•
•
•

•
•
•
•

•
•
•
•
•

zasilanie uniwersalne 24 do 240 VAC/VDC
Momenty 5 do 150 Nm
Certyfikaty Atex, IECEx, CSA, Inmetro, Kosha, GOST, RTN i inne
sterowanie dwustanowe, 3 pozycyjne, regulacja (0-10VDC,
4-20mA), zależnie od typu
opcjonalna sprężyna
Obudowa pyło i wodoszczelna IP66
wersja ze stali nierdzewnej
temperatury -40 do 50 stopni C
Opcje: dodatkowe przekaźniki Ex, dodatkowy termik,
sterowanie ręczne.

•
•
•
•

Siły 500 do 10000 N
Certyfikaty Atex, IECEx, CSA, Inmetro, Kosha, GOST, RTN i inne
opcjonalna sprężyna (dostępne wersje 3,10 lub 20 sekund)
sterowanie dwustanowe, 3 pozycyjne, regulacja (0-10VDC,
4-20mA), zależnie od typu
Obudowa pyło i wodoszczelna IP66
wersja ze stali nierdzewnej (dla ExMax)
temperatury -40 do 50 stopni C
Opcje: dodatkowe przekaźniki Ex, dodatkowy termik,
sterowanie ręczne.

Sensory i czujniki dla HVAC

Sysgtemy sterowania dla HVAC

ExCos/
ExBin

ExReg
seria

seria

Sensory ExCos i czujniki ExBin są zaprojektowane do pracy w
strefach zagrożenia wybuchem dla gazów, oparów i pyłów. Nie
potrzebują dodatkowych modułów zamontowanych na panelu.
Nie ma potrzeby stosowania okablowania iskrobezpiecznego.
Wszystkie parametry są programowalne na obiekcie, bez
dodatkowych narzędzi oraz urzadzeń pomiarowych. Czujniki
temperatury, wilgotności, ciśnienia i różnicy ciśnień.
•
•
•
•
•
•
•

temperatury -20 do 50 C
pomiar ciśnienia od 0 do 7500 Pa
pomiar temperatury od -40 do +125 C
pomiar od 0 do 100% wilgotności względnej
obudowa ze stali nierdzewnej (opcja)
Certyfikaty Atex, IECEx, (CSA) Inmetro, Kosha, EAC i inne
Pyło i wodoszczelnośćIP66, zintegrowana skrzynka
łączeniowa.

Regulatory ExReg są zaprojektowane do pracy w strefach
zagrożenia wybuchem dla gazów, oparów i pyłów. W skojarzeniu
z napędami tworzą zamkniętą pętlę regulacji przepływu (VAV,
CAV), temperatury, ciśnienia i wilgotności.
•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

temperatury -20 do 50 C
pomiar różnicy ciśnienia od 0 do 300 Pa
pomiar temperatury od -40 do +125 C
pomiar od 0 do 100% wilgotności względnej
obudowa ze stali nierdzewnej (opcja)
Certyfikaty Atex, IECEx, (CSA) i inne
Pyło i wodoszczelnośćIP66, zintegrowana skrzynka
łączeniowa
Obudowa wodoszczelna IP66
wstępnie zdefiniowane paramatery dla częstych zastosowań
mogą być konfigurowane w strefie zagrożenia wybuchem.

Keeping the World Flowing
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Napędy pneumatyczne, hydrauliczne i systemy sterowania
Centra kompleksowej obsługi klienta
Wiedza i doświadczenie

Rotork Fluid Systems produkuje całą gamę wysokiej jakości
napędów hydraulicznych, pneumatycznych i systemów
sterowania. Naszym celem jest dostarczanie napędów z
najwyższym poziomem funkcjonalności przeznaczonych
do zaworów ogólnego przeznaczenia (włącz/wyłącz), pracy
zabezpieczającej i specjalnych zastosowań.
Nasze zakłady produkcyjne mieszczą się w Melle- Niemcy,
Lucca-Włochy, Falun-Szwecja, Leeds-Wielka Brytania, Pallas
(Teksas), Pittsburg (Filadelfia) i Rochester (Nowy York) - Stany
Zjednoczone i posiadają moce produkcyjne, aby produkować
duże ilości produktów, które pozwolą wam zrealizować swoje
projekty w planowanym terminie.
Dywizja Rotork Fluid systems produkuje następujący zakres
urządzeń:

Poza fabrykami otworzyliśmy Centra kompleksowej obsługi
klienta, które są strategicznie rozlokowane na świecie. Te centra
posiadają magazyny, dostarczają kompletne rozwiazania i
układy sterowania oraz zapewniają wsparcie wliczając w to
projektowanie nowych rozwiązań. Oprócz tego zapewniają
wsparcie sprzedaży, serwis, instalacje i uruchomienia.

Laboratoria Badawcze - Jakość i bezpieczeństwo
Rotork Fluid Systems posiada w swych laboratoriach,
produkowaną na zamówienie, specjalistyczną aparaturę
testową, która gwarantuje niezawodne funkcjonowanie
i trwałość użytkową naszych produktów.
Dochowując wierności filozofii ciągłego doskonalenia Rotork
Fluid Systems stworzył w całym świecie swoje laboratoria
badawczo-rozwojowe.
Oto zasadnicze cechy naszych systemów testowych:
•

Statyczne i dynamiczne analizy całego zakresu momentów
obrotowych na całej długości skoku napędu

•

Cykliczne, powtarzalne testy ze zmiennymi parametrami,
takimi jak: obciążenie, czasy cyklu i temperatura

•

Nastawianie automatyczne lub ręczne i rejestracja
parametrów ciśnienia, pozycji i temperatury

•

Pneumatyczne napędy obrotowe i liniowe

•

Hydrauliczne napędy obrotowe i liniowe

•

Napędy elektrohydrauliczne

•

Napędy do zabudowy podwodnej

•

Napędy łopatkowe pneumatyczne

•

Filtracja i przepłukiwanie cieczy hydraulicznej

•

Systemy inteligentnego monitorowania (SVM)

•

Testy momentu obrotowego do 600.000 Nm

•

Systemy sterowania

•

Testy docisku do 10.000 kg

•

Ciśnienia pneumatyki do 120 bar

•

Ciśnienia hydrauliczne do 360 bar

Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest dostępny na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com

Nasze systemy zapewniaja pełną kontrolę temperatury
oraz monitoring środowiska. Stanowiska są wyposażone w
przyłacza elektryczne, pneumatyczne i hydrauliczne.
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Napędy pneumatyczne, hydrauliczne i systemy sterowania
Przebieg testu

Napędy zębatkowe

Siłownik główny zabudowany na jednej stronie stanowiska
zapewnia odpowiednie obciązenie. Testowany siłownik
jest montowany po drugiej stronie i jest połączony z
obciążeniem wałem. Na wale umieszczone są tensometry w
celu pomiaru momentu. System hydrauliczny podpięty do
siłownika głównego zapewnia łatwą kontrolę obciażenia.
Oprogramowanie rejestruje wszystkie dane z przebiefu testu
oraz prezentuje wyniki obliczeń.

RCR
seria

•

Wersje jednostronnego i dwustronnego działania

•

Obudowa z tłoczonego aluminium z końcami z odlewu
aluminiowego

•

Odporny na korozję cylinder

•

Przyłącza ISO5211, EN15714-4-4, Namur VDI/VDE 3845

•

Momenty 2,4 do 5800 Nm

•

Ciśnienie powietrza zasilającego 2 do 10 bar

•

Certyfikowane zgodnie z ATEX 94/9/EC

•

Certyfikat możliwości stosowania w systemach SIL3 jako
pojedyncze urzadzenie (IEC 61508)

•

kompatybilne z monitorem zaworów SVM w zakresie testu
częściowego.

Więcej informacji w Instrukcji PUB014-004.

Kompaktowe napędy jarzmowe

RC200
RCI200
seria

•
•
•
•
•
•
•

•
•

Kompaktowy, pneumatyczny napęd jarzmowy
Konfiguracje obustronnego działania i sprężyny powrotnej
Dla wygody i bezpieczeństwa, wbudowany samodzielny
moduł sprężynowy
Wyjściowy moment obrotowy do 4.400 Nm
Wymiary montażowe zaworu wg ISO 5211/DIN 3337
Kompatybilność dla testu części skoku metodą SVM
Certyfikat przydatności do użytkowania w systemach
bezpieczeństwa SIL3, jako pojedyncze urządzenie zgodnie
z normą IEC 61508.
Napędy certyfikowane wg normy PED 97/23/EC,
Napędy certyfikowane wg normy ATEX 94/9/EC.

Więcej szczegółów w PUB014-001 (RC200) i PUB014-002 (RCI200).
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Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Napędy jarzmowe przeznaczone do trudnych
warunków i dużych obciążeń

Napędy zębatkowe

CP

RH

seria

•

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne w konfiguracjach
dwustronnego działania i sprężyny powrotnej
Siłowniki odporne na korozję
Zgodność z normą EN60529 (1991) + (A1:2000) dla klasy IP67M
Napędy certyfikowane wg ATEX94/9/EC
Napędy certyfikowane wg PED 97/23/EC
Moment wyjściowy do 4500 Nm
Kompatybilny z inteligentnym sterownikiem częściowej
kontroli skoku
Posiada certyfikat do użytkowania w systemie zabezpieczeń
SIL3 jako pojedyncze urządzenie (IEC 61508).

•
•
•
•
•
•
•

seria

•
•

•
•
•
•
•
•

Więcej informacji w Instrukcji PUB011-001 (GP/GH) i PUB013-001 (CP).

Konfiguracje obustronnego działania i sprężyny powrotnej
Napędy hydrauliczne do pracy w trudnych warunkach,
z korpusem żeliwnym i wyjściowym momentem obrotowym
do 3.400 Nm
Cylindry niklowane bezprądowo dla ochrony przed korozją
Wymiary montażowe zaworu wg ISO 5211/DIN 3337
Kompatybilność dla testu części skoku metodą SVM
Zgodność z normą EN60529 (1991) + (A1:2000) dla IP67M
Napędy certyfikowane wg normy PED 97/23/EC
Certyfikat przydatności do użytkowania w systemach
bezpieczeństwa SIL3,jako pojedyncze urządzenie zgodnie
z normą IEC 61508.

Więcej informacji w Instrukcji PUB 094-001.

Napędy jarzmowe przeznaczone do trudnych
warunków i dużych obciążeń

Napędy liniowe

GP/
GH

LP/LH
seria

seria

•

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne w konfiguracjach
dwustronnego działania i sprężyny powrotnej
Siłowniki odporne na korozję
Zgodność z normą EN60529 (1991) + (A1:2000) dla klasy IP67M
Napędy certyfikowane wg ATEX94/9/EC
Napędy certyfikowane wg PED 97/23/EC
Wyjściowy moment obrotowy do 600.000 Nm
Kompatybilny z inteligentnym sterownikiem częściowej
kontroli skoku
Posiada certyfikat do użytkowania w systemie zabezpieczeń
SIL3 jako pojedyncze urządzenie (IEC 61508).

•
•
•
•
•
•
•

Więcej informacji w Instrukcji PUB011-001 (GP/GH) i PUB013-001 (CP).
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•
•
•
•
•

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne w konfiguracji
dwustronnego działania i sprężyny powrotnej
Cylindry niklowane bezprądowo, tłoczyska chromowane
Dostępne konstrukcje ze sprzęgłem uderzeniowym trzpienia
zaworu lub standardowym,
Siła do 5000000 N
Kompatybilność dla testu częściowego skoku metodą SVM.

Więcej informacji w Instrukcji PUB020-001.

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Napęd zębatkowy do bardzo trudnych środowisk

Kompaktowy napęd ćwierćobrotowy

RHQ

CQ

seria

seria

•

Hydrauliczny, dwustronnego działania

•

Zbalansowana, kompaktowa konstrukcja

Napęd serii CQ jest wyposażony w helicalny mechanizm,
przetwarzający siłę liniową w ruch obrotowy.

•

Całkowicie uszczelnione IP68

•

obudowy wodoszczelne dla trudnych środowisk

•

Niklowane cylindry z redundowanym uszczelnieniem tłoka

•

Apliakacje: SIL3, bezpieczeństwo, ograniczona ilość miejsca

•

Dokładnie wykonany mechanizm zebatkowy z zerowym
luzem

•

Wersje pneumatyczne i hydrauliczne

•

Momenty do 600000Nm

Przyłącze żeńskie pozwala na bezpośredni montaż na
zaworze

•

zakres 90 +-5

•

momenty do 5 650 000 Nm

•

standardowy zakres temperatur -30 do 100

•

Ciśnienie oleju zasilającego do 207 bar

•

wersje niskotemperaturowe do - 60

•

Certyfikaty IP66M/IP68M, PED, ATEX, IECEx, GOST

•

Więcej informacji w Instrukcji PUB019-009.

Więcej informacji w Instrukcji PUB119-001.

Napędy łopatkowe

Napędy zasuw

K-TORK

TYPE K

seria

seria

•

napędy pneumatyczne dwustronnego i jednostronnego
działania

•

budowa kompaktowa, stały moment obrotowy do 18300 Nm

•

certyfikat IP66M/IP67M, spełniający kryteria NEMA 4/4X

•

Znak CE oraz certyfikat ATEX 94/9/EC
Zgodny ze standardami akcesoriów sterujących VDI/ VDE
3485

•

dokładność 0,25%

•

zaprojektowany do wykonania milionów przesterowań w
szybkich układach regulacji

Więcej informacji w broszurze PUB097-001.

•

•
•
•
•
•
•
•

Konstrukcja do dopasowana do zabudowy w miejsce
istniejących napędów i do zabudowy bezpośrednio na
wrzeciona klap
Wyjściowy moment obrotowy do 28.201 Nm
Praca z wysoką prędkością 3-5 sekund dla pełnego skoku
Wersje wysokotemperaturoe do 149 oC
Wysoka dokładność i szybkość reakcji
Zaprojektowany do bezpiecznej pracy w trudnych
warunkach
Opcje sterowania: Profibus, HART i Foundation Fieldbus.
Pozycjonery pneumatyczne, analogowe i cyfrowe.
Nieograniczony zakres cyklu roboczego.

Więcej informacji w Instrukcji PUB097-002.
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Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Napędy gazowo-olejowe

Wysokociśnieniowe napędy gazowe o
działaniu bezpośrednim

GO

HPG

seria

•

Niskociśnieniowa i wysokociśnieniowa opcja układu logicznego
sterowania
Zbiorniki certyfikowane wg ASME
Hydrauliczna pompka do sterowania ręcznego - standard
Kontrola prędkości w obydwu kierunkach, standard
Zbiorniki na olej napędowy i gaz napędowy certyfikowane wg
PED lub ASME
Zgodność z EN60529 (1991) + (A1:2000) dla IP67M
Napędy certyfikowane wg normy ATEX 94/9/EC
Napędy certyfikowane wg normy PED 97/23/EC
Wyjściowy moment obrotowy do 600.000 Nm
Kompatybilność dla testu części skoku metodą SVM.

•
•
•
•
•
•
•
•
•

seria

•
•
•
•
•
•
•

Hydrauliczna pompka do sterowania ręcznego - standard
Kontrola prędkości w obydwu kierunkach, standard
Zgodność z EN60529 (1991) + (A1:2000) dla IP67M
Napędy certyfikowane wg normy ATEX 94/9/EC
Napędy certyfikowane wg normy PED 97/23/EC
Wyjściowy moment obrotowy do 600.000 Nm
Kompatybilność dla testu części skoku metodą SVM
(metoda wektorów nośnych).

Więcej informacji w Instrukcji PUB094-001.

Więcej informacji w Instrukcji PUB017-001.

Pneumatyczne i hydrauliczne napędy wieloobrotowe

Niezależne napędy awaryjne

Twin
Power

manPOWER
seria

seria

•
•
•
•

Dostępne w wersji hydraulicznej lub pneumatycznej
Wyjściowy moment obrotowy do 800 Nm
System modułowy, większa elastyczność zastosowań
Wytrzymała konstrukcja, może być dostarczany w
wykonaniu przystosowanym do pracy w różnych trudnych
lub niebezpiecznych warunkach.

Więcej informacji w Instrukcji PUB025-002.
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•
•
•
•

Obsługiwany ręcznie napęd do pracy awaryjnej ze sprężyną
powrotną
Ekonomiczne rozwiązanie dla rzadko uruchamianych
zaworów i przepustnic
Konstrukcja wodoszczelna lub przeciwwybuchowa
Przystosowany do współpracy z wieloma opcjami.

Więcej informacji w Instrukcji PUB062-002.

Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Napędy elektro-hydrauliczne

Napędy elektro-hydrauliczne

Skilmatic

SB

seria

seria

Certyfikowane napędy Skilmatic SIL3 zapewniają podwójne
uszczelnienie przedziału przyłączeniowego oraz wyświetlacz
wskazujący pozycję, ciśnienie, diagnostykę i błędy.
•
•
•
•
•
•
•

Siły liniowe 1,7 do 5.500 kN, ćwierćobrotowe, momenty
obrotowe 65 -600.000 Nm
Dwupozycyjne, ESD lub modulacja w wykonaniu
dwustronnego działania lub sprężyny powrotnej
Zasilanie elektryczne -prąd jednofazowy - prąd trójfazowy- lub
24 wolt prądu stałego,
Nieinwazyjne nastawianie, konfigurowanie i przesyłanie danych
podczerwienią i technologią Bluetooth
Opcjonalnie komunikacja magistralna działająca ze wszystkimi
głównymi protokołami komunikacyjnymi
Przystosowanie do testu skoku częściowego
Wodoszczelność lub budowa przeciwwybuchowa wg ATEX, FM,
CSA IEC i GOST.

Więcej informacji w Instrukcji PUB021-001.

Samodzielny napęd elektrohydrauliczny z niskociśnieniowym
modułem sterowania.
•
•
•
•
•
•
•
•

Ze sprężyną dla uzyskania pozycji bezpiecznej otwartej lub
zamkniętej
Redundantne pompy oscylacyjne
Pojedyńczy lub podwójny elektrozawór bezpieczeństwa
Zasilanie jednofazowe 115V lub 230V
Sterowanie binarne
Wersje wodoszczelne i przeciwwybuchowe
Podwójne uszczelnienie przedziału sterowania
Nastawialne beznapięciowe

Więcej informacji w PUB021-020-00.

Systemy sterowania

Elektrochydrauliczny napęd krokowy

Midland-ACS
seria

Elektrochydrauliczny napęd krokowy jest ekonomicznym
rozwiązaniem dla regulacji zaworami.
•

•
•
•

Wydłuzone czasy zamykania i otwierania z wbudowanymi
wszystkimi opcjami powiązanymi z napędem
jednostronnego i dwustronnego działania oraz opcją
ćwierćobrotową.
Zdalny przełącznik włączający/wyłaczający funkcję krokową
Niezawdne rozwiązanie obniżające koszty użytkowania
kompaktowe wymiary - redukcja kosztu montażu

Więcej informacji w Instrukcji PUB025-003.

Zespoły elementów sterowania stanowią część każdej instalacji
napęd/zawór. Rotork ma ogromne doświadczenie w projektowaniu
i montażu wszystkich typów hydraulicznych systemów sterowania
spełniających wszelkie wymagania klienta odnośnie funkcji włącz/
wyłącz, modulacji lub awaryjnego wyłączenia. Zespoły mogą być
montowane na pulpicie, w szafce na napędzie lub na sterowniku
zdalnym.
Rotork oferuje komponenty produkowane przez innych wiodących
dostawców przemysłowych, jak również rozwiązania własnej
konstrukcji, włącznie z obudowami wyłączników krańcowych,
szybkimi zaworami wylotowymi, kolektorami rozdzielczymi dla
pneumatyki i hydrauliki, samoczynnymi zaworami trójdrogowymi,
systemami wyłączników liniowych oraz przyrządami do częściowej
kontroli skoku i ograniczania momentu obrotowego.

Keeping the World Flowing
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Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Hydrauliczne zespoły napędowe

Przekładnia ręczne ze wspomaganiem

HPU

PHW

seria

•
•
•
•

Objętość płynu hydraulicznego od 19 do 7.570 litrów
Ciśnienia robocze do 345 bar
Natężenie przepływu do 3.785 litrów na minutę
Klasyfikacja elektryczna: NEMA 4, 4x, 7 lub porównywalne
wartości w normach CSA lub ATEX
Szczególne rozwiązania techniczne, projektowane pod
kątem specyficznych wymagań każdego zastosowania
Odpowiedzialność za kompletny system sterujący włącznie
z inspekcją terenu, projektem, produkcją, testowaniem,
montażem i rozruchem
Najlepsza jakość dokumentacji i instrukcji obsługi.

•
•

•

seria

PHW jest dostępne w trzech rozmiarach w celu objęcia całego
zakresu momentów/sił. W celu uzyskania większej ilości
informacji skontaktuj się z lokalnym biurem Rotork.
•
•
•
•

Sterowanie ręczne lub hydrauliczne
Dla armatury ćwierćobrotowej lub z trzpeieneim
wznoszacym
Rozłączalne koło ręczne dla bezpieczeństwa
Blokowalna dźwignia zasprzęglająca w celu zabezpieczenia
przed nieautoryzowanym użyciem.

Więcej informacji w PUB023-001

Więcej informacji w Instrukcji PUB062-001.

Tłumik hydrauliczny dla siłowników ćwierćobrotowych

Hydraulika siłowa w zastosowaniach jądrowych

DH

Hiller

seria

Dostępna w czterech rozmiarach i momentach do 9800Nm w
celu zapewnienia wszelkich wymagań tłumienia. Dal wyższych
nastaw prosimy o kontakt z lokalnym biurem rotork
•
•
•
•

Certyfikat ATEX
Ochrona IP6X
Klasa temepraturowa T5 (-20 do 100*C)
Wkaźnik pozycji

Więcej informacji w PUB024-001

seria

Seria Hiller obejmuje obrotowe i liniowe napędy hydrauliczne
i pneumatyczne w konfiguracjach dwustronnego działania
i sprężyny powrotnej. Seria obejmuje również specjalistyczne
liniowe napędy hydropneumatyczne przeznaczone do
precyzyjnej kontroli prędkości.
Zapewnienie jakości dla tych produktów, to zgodność z
wymaganiami norm: 10 CFR 50 APP B, 10 CFR 21 ANSI N45.2,
która była audytowana zarówno przez NUPIC jak i NIAC.
Kwalifikacje środowiskowe i sejsmiczne spełniają wymagania
IEEE 323, 344 i 382.
Produkty Hiller są wspierane przez magazyn zawierający ponad
10000 części zamiennych dla zapewnienia szybkiego i pewnego
serwisu.
Więcej informacjiw broszurze PUB068-001.
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Napędy pneumatyczne i hydrauliczne
Inteligentny układ testowania zaworu

Napędy do pracy pod wodą

SVM

GSH
GSR
GSL
GSP

seria

seria

•
•
•
•
•
•
•

Kompatybilny z napędami hydraulicznymi i zaworami dla
funkcji włączania/wyłączania (on/off)
Dostępny w wykonaniu dla stref bezpiecznych i dla stref
niebezpiecznych
Proste i uniwersalne testowanie części skoku - testuje
wszystkie elementy końcowe
Rejestracja danych funkcjonowania zaworu dla potrzeb
diagnostyki i konserwacji prewencyjnej
Przystosowany do użytkowania w każdej klasie SIL
Interfejs ze wspólnym systemem DCS/ESD (rozproszonego
sterowania/wyłączania awaryjnego)
Poprawia parametry weryfikacyjne klasy bezpieczeństwa SIL
elementów końcowych.

Więcej informacji w Instrukcji PUB026-001 i PUB026-002.

Seria napędów do pracy w zanurzeniu obejmuje napędy
i przekładnie do zastosowań odzyskiwanych i nieodzyskiwanych.
Dysponujemy obszerną wiedzą w zakresie produktów do pracy
w zanurzeniu w bardzo trudnych warunkach.
•

•
•
•
•
•

Hydrauliczne ćwierćobrotowe i liniowe napędy
w wykonaniu głębinowym w konfiguracjach dwustronnego
działania i sprężyny powrotnej,
Przystosowane do pracy w zanurzeniu i w strefie zalewanej
Wersja odzyskiwana i nieodzyskiwana
Mnogość dostępnych wersji konstrukcji
Lista instalacji od 1992 przy głębokościach do 2,500 m
Kompatybilność dla testu części skoku metodą SVM.

Więcej informacji w Instrukcji PUB022-001.

Zdalne systemy sterowania zaworami

MASSO
seria

Dzięki ponad 80 lat doświadczeniu w projektowaniu, produkcji
i instalacji napędów, a także systemów sterowania Masso
dostarcza bezpieczne rozwiązania hydrauliczne
i elektrohydrauliczne dla przemysłu morskiego
CRCS - układy hydrauliczne Masso zawierające kombinację
tradycyjnych systemów hydraulicznych z zaawansowaną
techniką komunikacji.
ADCS - systemy elektruochydrauliczne zapewniające eleastyczne
sterowanie i zapewniające wiele zalet zarówno stoczniom jak
i armatorom na całym świecie.
Oba systemy sa kompatybilne ze zintegrowanym systemem
automatycznym (IAS).
Więcej informacji w PUB121-00
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Precyzyjne sterowanie i kontrola
Doświadczenie zdobyte na całym świecie
Rotork,, wykorzystując swoje prawie 60-letnie doświadczenie,
dostarcza produkty oraz usługi do niemal każdej aplikacji
regulacji przepływu lub ciśnienia medium.
Firma Rotork Instruments specjalizuje się w produkcji urządzeń
do regulacji przepływu i ciśnienia, pomiaru natężenia
przepływu i ciśnienia. Nasze rozwiązania są cenione tam,
gdzie wymagana jest wysoka precyzja i wiarygodność,
między innymi w przemyśle farmaceutycznym, biomedycznym
oraz w wydobyciu i przeróbce ropy naftowej i gazu a także
w przemyśle wytwórczym.
Posiadamy zakłady produkcyjne na całym świecie wspierane
przez dużą sieć dystrybucji i ośrodków obsługi klienta.

Rotork oferuje szeroki zakres akcesoriów do zaworów takich jak
Rotork Fairchild, Young Tech, Soldo, Rotork Midland etc:
Rotork Fairchild
•

regulatory pneumatyczne

•

przetworniki elektro-pneumatyczne

•

boostery

•

przekaźniki panumatyczne

Young Tech Co Ltd.
Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest dostępny na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com

•

pozycjonery inteligentne dla aplikacji liniowych i
obrotowych

•

obudowy aluminiowe i ze stali nierdzenej

•

komponenty i systemy standardowe i przeciwwybuchowe

•

proste pozycjonery penumatyczne i elektro-pneumatyczne

•

akcesoria do regulacji

Soldo
•

skrzynki krańcowe do zastosowań ogólnych (polimerowe,
aluminiowe lub ze stali nierdzewnej)

•

przeciwwybuchowe skrzynki krańcowe (aluminiowe lub ze
stali nierdzewnej)

•

zintegrowane jednostki krańcówka/elektrozawór

•

czujniki zbliżeniowe komponenty pneumatyczne Namur

Rotork Midland
•

komponenty przygotowania powietrza

•

zawory pneumatyczne

•

układy regulacji hydraulicznej

•

produkty pomocnicze

Rotork Instruments z dumą oferuje zróżnicowany zakres
produktów, które służą do różnych zastosowań w szerokim
zakresie aplikacji. Dodatkowo offerujemy usługi, które
pozwalają na spełnienie wymagań klienta.
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Precyzyjne sterowanie i kontrola
Fairchild
Rotork Fairchild oferuje jeden z największych na rynków zakresów
produktów przemysłowych do precyzyjnej pneumatycznej i
elektropneumatycznej regulacji procesu, robotyki oraz aplikacji
OEM. Produkty Rotork Fairchild są cenione przez klientów za ich
zaawansowane rozwiazania jak:

Rotork Midland to znany producent elementów sterowania ze stali
nierdzewnej 316. Produkty Rotork Midland słyną ze swej innowacji,
jakości oraz niezawodności. Oferujemy szeroki zakres do filtracji i
regulacji sprężonego powietrza i gazów do sterowania siłownikami:

Dokładnośc i powtarzalność
Od miniaturowych regulatorów, zamontowanych w sprzęcie
medycznym po roboty przemysłowe oraz rurociągi, nasze produkty
zapewniają wymaganą precyzję sterowania dla każdej gałęzi
przemysłu.

Korzystając z najwyższej jakości stali Rotork Midland produkuje
i wyposaża najbardziej zaawansowane układy. Produkty są
doceniane ze względu na znakomitą konstrukcję zapobiegającą
nieszczelności, uzyskaną dzięki wielkiej uwadze, którą każdy
pracownik przykłada na każdym etapie procesu produkcji.

Wysoki przepływ, wysokie cisnienia

Niezawodność

Rotork był zawsze uznawany za markę produkującą rozwiązania
do najbardziej wymagających aplikacji. Nasze rozwiązania zostały
zaprojektowane żeby wytrzymać najwyższe ciśnienia i zapewnić
największe przepływy.

Niezależnie czy aplikacja wymaga wysokiej dokładności czy
odporności na agresywne warunki zewnętrzne, Rotork Midland ma
odpowiedni produkt zapewniający długotrwałą, bezproblemową
eksploatację.

Bezpieczeństwo

Innowacyjność

Od jednostek przeciwwybuchowych dla gazów lotnych,
przez wyspecializowne komponenty polimerowe do aplikacji
medycznych - posiadamy rozwiązania do każdej aplikacji.

Jako światowy lider, Rotork Midland dąży do dostarczania
innowacyjnych produktów ułatwiających sterowanie siłownikami.

Soldo to szeroki zakres skrzynek krańcowych, czujników
zbliżeniowych i akcesoriów. Jesteśmy specjalistami w
projektowaniu i produkcji akcesoriów sterowania dla zaworów.
Dostarczając wysokiej jakości produkty które gwarantują
połączenie między sterownią oraz zaworem. Dział rozwoju
zapewnia ciągłą gotowość do wymagań rynku i nowych aplikacji.
Produkty Soldo są cenione przez klientów za ich zaawansowaną
konstrukcję oraz poniższe funkcje:

Zakres produkcji YTC zaczyna się od prostych pneumatycznych
rozwiązań, a kończy na najwyższej jakości inteligentnych
pozycjonerach. Dostępne zarówno w obrotowych i liniowych
konfiguracjach, pozycjonery zostały zaprojektowane i zbudowane
z dokładnością zapewniającą niezrównaną jakość.

Uniwersalność
Od ekonomicznych produktów dla rynków gdzie cena jest
priorytetem, po zaawansowane produkty dla środowisk
zagrożonych wybuchem, korozją lub innym cięzkim środowiskiem
produkty Soldo zapewniają niezbędne zabezpieczenie instalacji.
Unikalna konstrukcja
Dzięki unikalnej konstrukcji dzielonego trzpienia produkty Soldo
znacząco wyprzedzają konkurencję. Umożliwia to instalację w
miejscu o ograniczonej przestrzeni. Skrzynki krańcowe Soldo
posiadają także proste, 3 punktowe nastawianie.
Bardzo łatwa instalacja
Przygotowane moduły PCB z okablowanym terminalem
przyłączeniowym zapewniają bezproblemową instalację. Moduły
są odpowiednio zabezpieczone przed warunkami zewnętrznymi.
Soldo oferuje również szeroki zakres zestawów montazowych dla
wszystkich modeli które nie mają ich zintegrowanych.

Najwyższa jakość

Odporne i niezawodne
Projekt YTC wykorzystuje wytrzymałe rozwiązania wewnętrzne,
żeby zapewnić niezawodność w trudnych warunkach i
wysokich temperaturach. Dodatkowo obudowy z alumium lub
stali nierdzewnej zostały zaprojektowane do długotrwałego
użytkowania.
Wszechstronne konfiguracje
Niezależnie czy aplikacja wymaga wysokiej dokładności, czy
wytrzymałości na warunki zewnętrzne, YTC ma szeroki zakres
pozycjonerów włączając układy do montażu zdalnego, rozwiązania
o niewielkich rozmiarach oraz wersje do różnych rodzajów
zaworów. Monitorowanie zaworu jest proste przy wykorzystaniu
dostępnych wewnętrznych i zewnętrznych opcji dla każdego
urządzenia. YTC dostarcza również szeroki zakres akcesoriów do
uzupełnienia systemu sterowania pneumatycznego.
Obecność globalna
Jako międzynarodowy dostawca, YTC ma system pozwalający na
uzyskanie informacji o produkcjie w dowolnym czasie i miejscu
spełniając wymagania międzynarodowych zespołów projektowych.
Nasz zespół rozwoju szuka rozwiązań, które zapewnią dodatkowe
zwiększenie wytrzymałości, dokładności, odporności przy
jednoczesnym zmniejszeniu wymiarów, az zachowaniem
konkurencyjnej ceny.
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Akcesoria do sterowania napędami
Precyzyjne regulatory ciśnienia

Boostery pneumatyczne

PPR

PVB

seria

Rotork produkuje kompletny zakres precyzyjnych regulatorów
pneumatycznych włączając modele podciśnieniowe, redukcję
ciśniena i inne.
•

maks. ciśnienie zasilania 41368 kPa

•

maks. ciśnienie wyjściowe 20684 kPa

•

zakres przepływu 4 do 2550 m3/godz.

•

czułość od 0,127 cmWC

•

czułość zmiany ciśnienia od 0,05% zmiany w ciśnieniu
zasilania

•

rednice (NPT) : 1/16” do 1½”

Więcej informacji w Instrukcji PUB103-001.

seria

Boostery pneumatyczne Rotork spełniają wszystkie wymagania
precyzyjnej regulacji takie jak dokładnośc, powtarzalność,
czułość, czas reakcji, stabilność, brak "driftu", niski spadek
ciśnienia, duża wydajność.
•
•
•
•
•
•
•

Maksymalne ciśnienie zasilania: 1.700 kPa
Maksymalne ciśnienie wyjściowe: 1.050 kPa
Natężenie przepływu: 77 do 2.550 m3/godzinę
Przepływ strumienia wylotowego (12,8 do 552,5 m3 na
godzinę)
Współczynniki przepływu Cv: 1 do 18 w kierunku wlotu
i wylotu,
Czułość: od 0,64 cm sł.wody
Wymiary przyłączy/króćców (NPT): ¼ ‘’ do 1½’’

Więcej informacji w Instrukcji PUB103-003.

Przetworniki elektro-pneumatyczne

Przekaźniki pneumatyczne

EPT

PR

seria

seria

Rotork produkuje bardzo odporne na wibracje, uderzenia oraz
zmiany położenia wersje piezoelektryczne oraz "feed and
bleed".

Przekaźniki pneumatyczne Rotork spełniają wszystkie
wymagania dokładnej regulacji jak dokładność, czułość i krótki
czas odpowiedzi.

•
•
•
•
•
•

•
•
•
•
•
•

dokładność lepsza niż 0.15% zakresu
powtarzalność 0,1% zakresu
maks. ciśnienie zasilania 1380 kPa
maks. ciśnienie wyjściowe 1050 kPa
zakres przepływu 15,3 do 1189 m3/godz.
średnice (NPT) 1/4" : ¼’’ do 1’’

Więcej informacji w Instrukcji PUB103-002.
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maks. ciśnienie sygnału 1050 kPa
maks. ciśnienie zasilania 1700 kPa
maks. ciśnienie wyjściowe 1050 kPa
zakres przepływu 24 do 255 m3/godz.
czułość od 0.32 cmWC
średnice (NPT) : ¼’’ do ¾’’

Więcej informacji w Instrukcji PUB103-004.

Pozycjonery
Pozycjonery inteligentne

Pozycjoner elektropneumatyczny (E/P)

YT-3000

YT-1000

seria

seria

Seria YT-3000 dla napędów liniowych i ćwierćobrotowych ma
możliwość dowolnej nastawy zakresu, automatyczną kalibrację
oraz protokół HART. Pozycjoner jest odpowiedni dla wszelkich
aplikacji w agresywnych środowiskach.
•

•
•
•
•
•

obudowa alumioniowa lub ze stali nierdzewnej dla
standardowych lub przeciwwybuchowych aplikacji EX IIC
T5-T6.
autokalibracja i 4 przyciski sterowania lokalnego
wyświetlacz LCD
komunikacja HART
krańcówki i sygnał zwrotny
liniowość 0,5%

Więcej informacji na www.ytc.co.kr

Seria YT-1000 dla napędów pneumatycznych. Ta seria
pozycjonerów elekktropneumatycznych pozwala na łatwą
nastawę zera, zakresu oraz posiada duży zakres opcjonalnych
wyjść sygnalizacyjnych. Występuje w wersji do stef bezpiecznych
oraz przeciwwybuchowych.
•

•
•
•
•
•

obudowa alumioniowa lub ze stali nierdzewnej.
Zaprojektowana do utrzymania wysokiej jakości w
środowiskach o wysokich wibracjach.
testowane na ponad milion cykli
sterowanie 4-20 mA dla wersji ćwierćobrotowych lub
liniowych do 150mm
liniowość 1%, powtarzalność 0,5%
krótki czas odpowiedzi oraz niskie zuzycie powietrza
proste nastwawy zakresu

Więcej informacji na www.ytc.co.kr
Pozycjoner pneumatyczny (P/P)

Akcesoria

YT-1200
seria

Seria YT-1200 dla napędów pneumatycznych. Dostępna z
różnymi rodzajami sygnalizacji pozycji krańcowych i opcjami
PTM. Pozycjoner z łatwością realizuje podstawowe zadania
regulacji armatury.
•
•
•
•
•
•
•

liniowość 2%, powtarzalność 0,5%
zaprojektowana do środowisk o wysokich wibracjach oraz
temperaturach -40 do 120oC
testowane na ponad 2 miliony cykli
brak rezonansu w zakresie 5 do 200 Hz
proste nastawy zera/zakresu i kierunku
sterowanie automatyczne i ręczne
ekonomiczne rozwiązanie ze względu na niskie zużycie
powietrza

Rotork dostarcza również szeroki zakres akcesoriów
pneumatycznych takich jak boostery, zawory, przekaźniki.
•

dostęne w wersjach aluminiowych lub ze stali nierdzewnej

•

współczynnik Cv do 5.24

•

wersje jednostronnego i dwustronnego działania

•

porty 1/4" do 3/4"

•

nastawiona strefa nieczułości i kontrola obejścia boostera
dla uzyskania większej stabilności

•

kompaktowe rozmiary

Więcej informacji na www.ytc.co.kr

Więcej informacji na www.ytc.co.kr
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Wskaźniki pozycji armatury
Do zastosowań ogólnych i iskrobezpieczne

Do stref zagrożonych wybuchem

SS
SP
SB
SF

SY
SX
SQ
SW
Zaprezentowana tylko niewielka część produkcji

Wskaźniki pozycji armatury ze wskazaniem lokalnym i zdalnym
moga być wyposażone w styki mechaniczne lub zbliżeniowe.
•

obudowy polimerowe, aluminiowe lub ze stali nierdzenej

•

obudowy odporne na warunki zewnętrzne (IP65)

•

opcjonalny certyfikat iskrobezpieczeństwa, SIL3, UL, CE

•

konstrukcja dzielonego trzpienia dla większości pozycji

•

nastawy bez dodatkowych przyrządów

•

styki SPDT lub DPDT mechaniczne, zbliżeniowe lub NOVA

•

nadajnik położenia 4-20 dostępny dla większości modeli

•

wbudowane konstrukcje montażowe dla większości modeli

Więcej informacji na www.soldo.net

Zaprezentowana tylko niewielka część produkcji

Alumionowe lub ze stali nierdzewnej wskaźniki pozycji do
stref niebezpiecznych nadają się do zastosowania w szerokim
zakresie środowisk zawórno wewnątrz jak i na zewnątrz.
•

obudowy aluminiowe lub ze stali nierdzenej

•

certyfikat UL, ATEX, INMETRO, CCOE, GOST, IECex, SIL

•

konstrukcja dzielonego trzpienia

•

nastawy bez dodatkowych przyrządów

•

styki SPDT lub DPDT mechaniczne, zbliżeniowe lub NOVA

•

sterowanie 3-pozycyjne

•

nadajnik położenia 4-20 dostępny dla większości modeli

•

wbudowane konstrukcje montażowe dla większości 		
modeli

Więcej informacji na www.soldo.net
Z wbudowanym elektrozaworem

Przekaźniki śrubowe

HW

Przekaźniki śrubowe

Wskaźniki pozycji armatury serii HW ze wskazaniem lokalnym
i zdalnym; wewnętrzny elektrozawór do sterowania zaworem,
wbudowany zestaw montażowny wg NAMUR.
•

obudowy aluminiowe IP65

•

konstrukcja dzielonego trzpienia

•

nastawy bez dodatkowych przyrządów

•

styki SPDT lub DPDT mechaniczne, zbliżeniowe lub NOVA

•

sterowanie 3-pozycyjne

•

nadajnik położenia 4-20 dostępny dla większości modeli

•

wbudowane konstrukcje montażowe

Więcej informacji na www.soldo.net

Przekaźniki BOLT to przekaźniki zbliżeniowe, gwintowane
do wskazania zdalnaego dla urządzeń liniowych i
obrotowych. Czujnik NOVA BOLT ma opatentowany system
detekcji, który pozwala na wykrycie dowolnego materiału
ferromagnetycznego dowolnej wielkości.
•

obudowy aluminiowe lub ze stali nierdzewnej

•

certyfikat UL Klasa I, Div 1, Grupy A-D, Klasa II, Div 2, Grupy
E-F, Klasa III, Div 1; NEMA 4,4X, 7 i 9; przeciwwybuchowe Ex
II 2 GD EEx d IIC T6, wodoszczelność IP68 ATEX, INMETRO,
CCOE, GOST, IECex, SIL

•

NOVA BOLT - specjalny sensor

•

wersje podwodne do 300barg

•

styki hermetyczne SPST lub SPDT z gazem obojętnym

•

przyłącze kablowe 1/2"NPT lub M20x1,5

Więcej informacji na www.soldo.net
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Pneumatyczne i hydrauliczne sterowanie armaturą
Moduły sterowania pneumatycznego

Zawory pneumatyczne

Zaprojektowane i wykonane ze stali nierdzewnej
316komponenty pneumatyczne idealnie nadają się do użytku
zarówno w strefach niebezpieczenych jak w przemyśle.
Reulatory ciśnienia, szpulki i zaworki
•

drenaż ręczny lub automatyczny

•

fitry 40, 25 lub 5 (opcja) mikronów

•

duże wydajności przepływu

•

szeroki zakres ciśnień od 2 do 12 bar

•

jednostki spełniające wymagania NACE

•

wersje 3/4 i 5/2

•

pilot elektryczny lub pneumatyczny

•

bezpośrednie działanie

•

wersje niskotemperaturowe

IMPACT (międzynarodowa technologia modułów sterowania
pneumatycznego) jest układem sterowania napędów
pneumatycznych o wysokiej integralności wykonanym ze stali
316L i jest używany w sterowaniu zaworów procesowych w
przemyśle petrochemicznym i gazowym.
•

różne konfiguracje realizowane na życzenie

•

zgodność ze wszystkimi siłownikami pneumatycznymi

•

ułatwia sterowanie redukując potencjalne błędy

•

idealne dla niebezpiecznych i przemysłu

•

lżejsze, mocniejsze i eleminujace ilośc połączeń

•

IP66/IP67

Więcej informacji na www.rotork.com/midland

Więcej infomracji na www.rotork.com/midland
Zaworki hydrauliczne

Produkty pomocnicze

Roziązania dedykowane: elektrozawory bezpośrenie,
niskociśnieniowe układy sterowania pneumatycznego/
hydraulicznego dla wirtni, układów BOP, wtrysku chemikaliów i
innych.
DN - seria zaworków hydraulicznych
Zaprojektowana do trudnych warunków morskich i
certyfikowana dla stref 0 i 1 Klasa 1 Diwizja 1. Te urządzenia, o
niskim poborze prądu, są wykonane ze stali 316L. Zgodność z
NACE. Temperatury do -50 oC.
Systemy wielozaworowe
Kompaktowe rozwiązania oszczędzające miejsce i ilość rurek/
złączy redukują koszt systemu i pozwalają dopasować do
wymagań klienta. Konstrukcja ze stali nierdzewnej 316L,
przepływy do 200l/min.

Dodatkowo do pneumatycznych i hydraulicznych systemów
sterowania, Rotork Midland offeruje szeroki zakres produktów
pomocniczych przełączających, szybkowydmuchowych i innych.
•

ciśnienie pracy do 12 bar

•

standardowe temepratury -20 to +70oC

•

przekaźniki 3/2 (1.0Cv) i 5/2 (1.2Cv)

•

jedno i dwukierunkowe regulatory przepływu

•

bezpieczniki termiczne i wskaźniki

•

tłumiki

Więcej informacji na www.rotork.com/midland

Więcej informacji na www.rotork.com/midland
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Przekładnie armatury i akcesoria
Możliwości dywizji
Od pierwszego kontaktu z dywizją Rotork Gears uzyskuje się
możliwść korzystania z doświaczenia wiloletniego lidera rynku
napędzania armatury.
Rotork Gears jest wyspecjalizowanym dostawcą przekładni,
elementów pośredniczących i wyposażenia dla światowego
przemysłu zaworów i napędów. Posiadamy zakłady produkcyjne
w Wielkiej Brytanii, Holandii, Włoszech, Chinach, Stanach
Zjednoczonych i w Indiach.
Rotork Gears produkuje największy w świecie asortyment
przekładni armatury, przeznaczonych do eksploatacji
w najbardziej surowych warunkach środowiskowych, w tym
w środowisku podmorskim, a także jądrowym. Produkujemy
także kompletną gamę wsporników montażowych, wałków
przedłużających, postumentów i wyposażenia dla przemysłu
zaworów i napędów.
Dywizja Rotork Gears produkuje:
•

Przekładnie wieloobrotowe ręczne i do zabudowy napędów

•

Przekładnie ćwierćobrotowe ręczne i do zabudowy napędów

•

Przekładnie ślimakowe

•

Przekładnie do pracy podwodnej

•

Przekładnie wstępne

•

Akcesoria i zestawy montażowe

Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest dostępny na naszej
stronie internetowej pod adresem www.rotork.com

W dywizji Rotork Gears jesteśmy dumni z dostarczania
innowacyjnych rozwiązań dopasowanych do indywidualnych
wymagań wspartych przez jakość produktów i obsługe
posprzedażną jakiej oczekuje się od najbardziej znanej
międzynarodowej marki w tej branży.
Produkty Rotork Gears są zaprojektowane zgodnie z najlepszymi
stadardami, a także spełnianiu lub przewyższają najwyższe
wymagania i normy miedzynarodowe.
Spełnianie wymagań ISO9001 jest tylko częścią procesu
uzupełnioną przez wyspecjalizowany zespół inżynierów, ciągłe
testy materiałów oraz badania trwałości kompletnych urzadzeń. .
Stanowiska testowe - jakość i bezpieczeństwo
Rotork Gears rozszerzył bazę swoich stanowisk testowych.
Posiadamy kompletny zestaw stanowisk do testowania przekładni
wielo i niepełnoobrotowych w szerokim zakresie momentów
obrotowych W naszych centrach produkcyjnych możemy
przeprowadzić testy trwałości, przeciążenia i środowiskowe.

Niezawodnośc i zapewnienie jakości
Rotork Gears w pełni rozumie potrzeby i oczekiwania klientów.
Wprowadziliśmy system zarządzania spełniający wymagania
EN ISO 9001. System dotyczy wszystkich aspektów organizacji
od projektowania nowych produktów, przez testy po specjalne
aplikacje inżynierskie.
Cele Rotork Gears to:
•

sukces w biznesie dzięki satysfakcji klientów

•

promocja oraz pełne zrozumienie potrzeb klienta

•

ciągłe udoskonalanie produktów oraz obsługi posprzedażnej

•

tworzenie kultury jakości przez ustalenie ciągłego rozwoju
i jakości fundamentalą częścią odpowiedzialności każdego
pracownika

Cele jakości wraz z weryfikowalnymi informacjami zwrotnymi są
rejestrowane i ciągle porównywane z założeniami. Posiadamy
też instrukcję jakości również ciągle udoskonalaną w zakresie
efektywności i dopasowania do wymagań. Te dokumenty można
uzyskać po kontakcie z przedstawicielem Rotork.
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Przekładnie armatury i akcesoria
Seria IB: Przekładnie wieloobrotowe do zabudowy 		
		 napędów i pracy ręcznej

Seria IW: Przekładnie ćwierćobrotowe do zabudowy
		 napędów i pracy ręcznej

IB

IW

Przekładnia zębata
kątowa

Przekładnia
ślimakowa

Kompletna seria, przeznaczonych do dużych obciążeń,
wieloobrotowych żeliwnych przekładni zębatych kątowych,
przystosowanych do najbardziej wymagających ręcznych
i mechanicznych zastosowań dla odlewanych i obrabianych
maszynowo wrót śluz, zaworów zasuwowych, zaworów
talerzowych i zaworów zaciskowych.
•

Moment obrotowy do 8135 Nm

•

Siła do 1320 kN

•
•
•
•

Całkowicie zamknięta przekładnia zębata
Smarowanie na pełny okres eksploatacji
Usuwalna tuleja wyjściowa
Kołnierze wejściowe do montażu napędów elektrycznych

Więcej informacji w Instrukcji PUB030-001 (metric data) i PUB030002 (imperial data).

Przekładnie wieloobrotowe

Kompletny szereg, przeznaczonych do dużych obciążeń, wykonanych
z żeliwa i żeliwa sferoidalnego ćwierćobrotowych przekładni
ślimakowych, przystosowanych do zaworów kulowych, kurków
i przepustnic w instalacjach wodnych, gazowych, chemicznych,
hydrauliki siłowej i ogólnych zastosowań przemysłowych.
• Wielkość 3 do 13: zakres momentu obrotowego do 264.000 Nm
Wielkość 14 do 17: zakres momentu obrotowego od 250.000
do 850.000 Nm
• Wałek ślimakowy osadzony na łożysku poprzeczno-wzdłużnym
• Wysoka efektywność i mnogość przełożeń
• Dostępne wersje modulacyjne i jądrowe
• Usuwalne tuleje napędowe - aż do IW11
• Skok: 0 do 90° (regulacja +/- 5°)
• Opcjonalnie ramiona dźwigniowe do zastosowań na klapach
Więcej informacji w Instrukcji PUB028-001,PUB029-001 (jednostki
metryczne) i PUB028-002, PUB029-002 (jednostki brytyjskie).

Seria IS: Przekładnie wieloobrotowe do zabudowy
		 napędów i pracy ręcznej

HOB/MPR

IS

seria

Przekładnia zębata
czołowa

Kompletny zakres przekładni walcowo czołowych stosowanych z
napedem elektrycznym nadaje sie do wiekszości aplikacji, gdzie
trzpień armatury musi być równoległy do trzpienia wejściowego
przekładni

Ekonomiczne rozwiązanie ręcznych przekładni
wieloobrotowych do zastawek, zasuw itp.
•

momenty do 8018 Nm

•

siły do 1557 kN

•

11 wielkości, przełożenia od 2:1 do 81:1

•

żeliwne obudowy

•

bezobsługowe

•

IP67

•
•
•
•
•

Opcje: różne środowiska, wskaźniki położenia, IP68

Zakres momentu obrotowego do 43.386 Nm
Zakres siły do 2900 kN
Całkowicie zamknięta przekładnia zębata
Smarowana na pełny okres eksploatacji
Usuwalna tuleja wyjściowa

Więcej informacji w Instrukcji PUB031-001,(jednostki metryczne),
i PUB031 002 (jednostki brytyjskie).
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Przekładnie armatury i akcesoria
Seria AB- Ćwierćobrotowe przekładnie ślimakowe

Przekładnie ślimakowe

AB
242

MOW
seria

Przekładnie
ślimakowe

Seria AB: przeznaczone do trudnych warunków, wykonane z
żeliwa, ćwierćobrotowe przekładnie, przystosowane do zaworów
kulowych, kurków i przepustnic. Seria 242: wytrzymałe i lekkie
ćwierćobrotowe przekładnie z żeliwa do ręcznych napędów o
niskim momencie obrotowym.
• Seria AB: zakres momentu obrotowego do 32.000 Nm
15 wielkości, przełożenia od 34:1 do 707:1
• Seria 242: zakres momentu obrotowego do 2.100 Nm
5 wielkości, przełożenia od 40:1 do 60:1
• Konstrukcja mechanicznie odporna
• Skok: 0 do 90°, (regulacja 5°)
• Uszczelnienie do klasy IP67
• Zakres temperatury roboczej: -20 do 120°C
• Modele ABLX dostępne z wbudowanymi wyłącznikami krańcowymi.
Więcej informacji dla AB: w Instrukcji PUB033-001, (jednostki
metryczne), i PUB033-002, (jednostki brytyjskie), dla 242: w Instrukcji
PUB099-001 (jednostki metryczne) i PUB099-002 (jednostki brytyjskie).
Odnośnie ABLX - proszę kontaktować się z Rotork.
Ćwierćobrotowe, przeciążeniowe przekładnie

ILG-D
ILG-S

przeciążeniowe
przekładnie
ślimakowe

Kompletna seria ręcznie
wyłączalnych wielowarstwowych, przeciążeniowych
ćwierćobrotowych przekładni do napędów pneumatycznych
dwustronnego działania (D) i ze sprężyną powrotną (S).
• ILG-D: zakres momentu obrotowego do 17.000 Nm
9 wielkości. Przełożenia od 35:1 do 468:1.
• ILG-S: zakres momentu obrotowego do 32.000 Nm.
10 wielkości. Przełożenia od 34:1 do 707:1.
• Chroniony wałek wejściowy
• Żeliwna obudowa
• Igiełkowe łożyska oporowe
• Uszczelnienie IP65, opcje IP67 i IP68
Więcej informacji dla : ILG-D-w Instrukcji PUB038-001, (jednostki
metryczne), i PUB038-002, (jednostki brytyjskie), dla ILG-S w Instrukcji
PUB039-001 (jednostki metryczne) i PUB039-002 (jednostki brytyjskie).
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Przeznaczone do dużych obciążeń , ćwierćobrotowe,
modulacyjne przekładnie przystosowane do zaworów
regulacyjnych.
•
•
•
•
•
•

Zakres momentu obrotowego. do 47.000 Nm
9 wielkości. Przełożenia od 40:1 do 2.940:1.
Do 1.200 startów na godzinę
Szlifowany i polerowany wał ślimakowy
Koło ślimakowe z brązu aluminiowego
Szeroki zakres przełożeń przekładni zębatej w połączeniu
z wyborem reduktorów wejściowych
• Usuwalne tuleje napędu wyjściowego
• Łożyska poprzeczno-wzdłużne.
Opcje: Dla wszystkich warunków środowiskowych.
Więcej informacji w Instrukcji PUB085-006 (metric data) i PUB085007 (imperial data).
Ćwierćobrotowe przekładnie do 				
		 zastosowań głębinowych WGS

WGS

Przekładnia
ślimakowa

Seria, przeznaczonych do dużych
obciążeń, ćwierćobrotowych
przekładni ślimakowych
przystosowanych do stosowania do
wszystkich ćwierćobrotowych zaworów głębinowych, pracujących
na dowolnej głębokości , wykonanych ze starannie dobranych
materiałów gwarantujących niezawodność funkcjonowania
w tym bardzo surowym środowisku. Przekładnie są wyposażone
w tłokowe lub membranowe kompensatory ciśnienia równoważące
ciśnienie i umożliwiające pracę na dowolnej głębokości.
•
•
•
•
•

Zakres momentu obrotowego od 500 do 500.000 Nm
Wałek ślimakowy osadzony na stożkowych łożyskach
wałeczkowych
Śruba ślimakowa wykonana ze stali stopowej o dużej
wytrzymałości, hartowana i szlifowana
Pionowe lub poziome wejście ROV ze stali węglowej,
(klasa 1 do 7),
Skok: 0 do 90° ( regulacja +/- 5°)

Więcej informacji w Instrukcji PUB036-001, (jednostki metryczne),
i PUB036-002, (jednostki brytyjskie).

Przekładnie armatury i akcesoria
Przekładnie ślimakowe przeznaczone
		 do małych obciążeń

Przekładnie zębate ze
		 stali nierdzewnej

300
AB-SS
WG-SS

232

Przekładnie
ślimakowe

Stal
nierdzewna,
seria
Przeznaczone do małych obciążeń ćwierćobrotowe przekładnie z
lanego aluminium, przeznaczone do systemów HVAC (wentylacja
+ ogrzewanie + klimatyzacja), instalacji wodociągowych i
gazowych oraz zabezpieczeń przeciwpożarowych i ogólnych
zastosowań przemysłowych.
•
•
•
•
•
•
•
•
•

Lekka konstrukcja
Chroniony stalowy wałek wejściowy
7 modeli do 1.500 Nm
Usuwalne tuleje napędu wyjściowego
Igiełkowe łożysko oporowe
Skok: 0 do 90° (regulacja +/- 5°)
2 rowki klinowe dla pozycji 45° i 90°,
Różne wkładki pasujące do wszystkich trzpieni zaworów
Modele z serii 232LX wyposażone we wbudowane
wyłączniki krańcowe

232: Więcej informacji w Instrukcji PUB034-001, (jednostki
metryczne), i PUB034-0012, (jednostki brytyjskie). Odnośnie
modelu 232LX proszę kontaktować się z Rotork

300: Ćwierćobrotowe przekładnie wytłaczane ze stali
nierdzewnej, przeznaczone do małych obciążeń.
• Zakres momentu obrotowego do 1.000 Nm
• 3 wielkości. Przełożenia od 37:1 do 45:1
AB-SS: Ćwierćobrotowe przekładnie w obudowie ze stali
nierdzewnej w gatunku 316.
• Zakres momentu obrotowego do 26.000 Nm
• 14 wielkości. Przełożenia od 37:1 do 592:1
WG-SS: Ćwierćobrotowe przekładnie w obudowie ze stali
nierdzewnej w gatunku 316, przeznaczone do dużych obciążeń.
• Zakres momentu obrotowego do 125.000 Nm
• 2 wielkości. Przełożenia do 3.795:1.
Więcej informacji w Instrukcji PUB035-001, (jednostki metryczne),
i PUB035-002, (jednostki brytyjskie).
AB-SS: PUB100-001. WG-SS: Proszę skontaktować się z Rotork.

Przekładnie ślimakowe

Przekładnie ślimakowe

MTW

FB

seria

seria

Ćwierćobrotowa przekładnia, wykonana z żeliwa,
przystosowana do współpracy z urządzeniami
przeciwpożarowymi (tryskaczami), jest wyposażona
w wyłączniki krańcowe wmontowane w nadzorczy obwód
elektryczny. Zaprojektowany i specyficznie testowany
pod kątem zgodności z wymaganiami Specyfikacji UL1901
i Dopuszczenia FM1112.
•
•
•
•
•
•

Zakres momentu obrotowego do 1.000 Nm
5 wielkości. Przełożenia od 40:1 do 60:1.
Przekładnia ślimakowa
Napęd ręczny
Potrójna odporność na przeciążenia
1.000 cykli roboczych.

Więcej informacji w Instrukcji PUB093-001.

Wieloobrotowe ślimakowe przekładnie używane do napędu
wrót śluzy lub zasuw.
•
•
•
•
•

•

Zakres momentu obrotowego do 162.000 Nm
11 wielkości. Przełożenia od 40:1 do 5.760:1
Szlifowany i polerowany wałek ślimakowy
Koło ślimakowe z brązu aluminiowego
Szeroki zakres przełożeń przekładni zębatej w połaczeniu
z wyborem czołowych reduktorów wejściowych
Poprzeczno-wzdłużne łożyska podtrzymujące wał
ślimakowy,
Usuwalne tuleje napędu wyjściowego

Opcje: Nakrętka przesuwna do zastosowań wymagających
zderzaków mechanicznych. Ramiona dźwigni. AWWA.
Przystosowana do wszystkich warunków środowiskowych.
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Przekładnie armatury i akcesoria
Przekładnie walcowo czołowa

Przekładnie ćwierćobrotowe do napędów elektrycznych
	
serii AB

HOS/MPR

AB550M

seria

Seria przekładni

Przekładnie ćwierćobrotowe stosowane wraz z napędem
elektrcyznym nadaje się do zastosowania na armaturze takiej
jak zawory kulowe, przepustnice i klapy.
• Momenty do 600Nm. Przełożenie 34:1
• Odpowiednie dla napędów do 46kg o prędkościach do 96
obrotów/minutę.
• Maks. otwór 45mm
• Kołnierz pod napęd F10/FA10. Kołnierz pod armaturę F/
FA07, 10, 12, 14, 16
• Obudowa żeliwna i stalowy wał wejściowy
• Osiowe łożyska oporowe
• Demontowalny środek
• IP67 i Atex
Opcje: Wersje nisko i wyskotemperaturowe, bezpieczeństwo
przeciwpożarowe wg ISO 10497, IP68
Więcej informacji w PUB123-001.

Przekłądnie wieloobrotowe zaprojektowane do pracy ręcznej
na armaturze takiej jak zastawki, zasuwy i inne. nadają sie do
montażu nad i pod ziemią z wałem wejściowym skierowanym
w górę lub w dół.
•
•
•
•
•
•

Momenty do 15917Nm
Siły do 1557kN
14 rozmiarów. Przełożenia 2.04:1 do 151.9:1
Całkowice usczelnione łożyska
Obudowy żeliwne
IP67

Więcej informacji w PUB122-001.

Przekładnia zębata z dwoma prędkościami

Przekładnie kątowe z podówjnym wałkiem

DSIR

DSB

wersja 180º

seria

wersja 90º

Reduktor wejścia z dwoma prędkościami używany jest do
redukcji wymaganej ilości obrotów na wejściu, a tym samym
do redukcji czasu obsługi w zastosowaniach z ręcznymi
przekładniami.
•

Do stosowania z dowolną ręczną przekładnią, która może
być montowana z kołnierzem wejściowym F14 lub FA14
Zakres przełożeń 1:1 do 4,25:1
Wyjściowy moment obrotowy 720 Nm

•
•

Więcej informacji w Instrukcji PUB040-001, (jednostki metryczne),
i PUB040-002, (jednostki brytyjskie).

Kompletna seria wieloobrotowych, kątowych przekładni
z dwoma wałkami, przeznaczonych do napędu wrót śluz
i zastawek z podwójnym trzpieniem.
•
•
•
•
•
•
•

Zakres momentu obrotowego do 10.846 Nm
Zakres docisku do 1.557 KN
11 wielkości. Przełożenia od 2:1 do 120:1
Płyty oporowe z żeliwa sferoidalnego
Szeroki zakres przełożeń przekładni zębatej w połączeniu
z wyborem reduktorów wejściowych
Koła zębate trzpieniowe montowane na łożyskach kulkowych
IP67

Opcje: Wszystkie typy środowiska. Różne wskaźniki pozycji. IP68.
Wałki wejściowe dostępne w ustawieniu 90° i 180° względem siebie.
Więcej informacji w PUB027-001.
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Przekładnie kątowe do zastosowań nuklearnych

Przekładnie walcowo-czołowe do zastosowań
	
nukleranych

IBN

ISN

seria

seria

Odporne kątowe przekładnie wieloobrotowe nadają się do
aplikacji liniowych w instalacjach nuklearnych
•
•
•
•
•
•
•

Momenty do 8135 Nm
Siły do 1320 kN
6 rozmiarów. Przełożenia 2:1 do 8:1
obudowy z żeliwa sferoidalnego
Uszczelnienia z Vitonu
Specjalne łożyska
Smar do zastosowań nuklearnych

Odporne przekładnie walcowo-czołowe dla instalacji
nuklearnych nadają się do większości wymagających aplikacji
liniowych jako alternatywa do przekładni IBN gdzie wymagane
są wyższe momenty, siły i większe średnice trzpienia.
Zbudowane by przekraczać wymagania specyfikacji IEEE 382 i
standardy jakości 10CFR50 są testowane w pełnym obciążeniu i
reżimie pracy.
•
•
•

Więcej informacji w PUB027-003.

Więcej informacji w PUB027-003.

Przekładnie ślimakowe do zastosowań nuklearnych

Przekładnie ślimakowe ręczne do zastosowań
	
nuklearnych

IWN

242P

seria

seria

Odporne przekładnie ślimakowe świerćobrotowe dla instalacji
nuklearnych nadają się do większości wymagających aplikacji
na zaworach kulowych, przepustnicach, i innej armaturze
niepełnoobrotowej. Zbudowane by przekraczać wymagania
specyfikacji IEEE 382 i standardy jakości 10CFR50 są testowane
w pełnym obciążeniu i reżimie pracy.
•
•
•
•
•
•

Momenty do 48809 Nm
7 wielkości. Przełożenia 40:1 do 70:1
Obudowa z żeliwa sferoidalnego
Uszczelnienie z Vitonu
Specjalne łozyska
Smar do zastosowań nuklearnych

Momenty do 43386 Nm
Siły do 2224 kN
3 wielkości. Przełożenia 6:1 do 24:1

Przekładnie serii 242P to rozwiązania do układów
bezpieczeństwa w instalacjach nuklearnych zatwierdzone
do użytku poza instalacją główną. Przekładnie nadają się do
większości wymagających aplikacji na zaworach kulowych,
przepustnicach, i innej armaturze niepełnoobrotowej.
•
•

Momenty do 1000 Nm
5 wielkości. Przełożenia 40:1 do 60:1

Więcej informacji w PUB105-001

Więcej informacji w PUB027-003.
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Przekładnie armatury i akcesoria
Przekładnie i koła łańcuchowe

Systemy zabezpieczenia warunkowego (Interlock)

Alcatraz Interlock
seria

Systemy zabezpieczeń warunkowych stosuje się w celu
zabezpieczenia przed sytuacją potencjalnie niebezpieczną
spowodowaną pomyłką w sekwencji działania procesu
przemysłowego. Zabezpieczenie mechaniczne zmusza
użytkownika do postępowania zgodnie z procedurą.
•
•
•
•
•

Spersonalizowany system zabezpieczeń
Łatwa instalacja i obsługa
Stal nierdzewna 316
Testowane do zastosowańpożarowych wg API 607
Certyfikat EN10204 3.1 dostępny na życzenie

Koła łańcuchowe montowane bezpośrednio na wale
wejściowym są odpowiednie dla każdej przekładni Rotork.
•
•
•
•
•

Żeliwna konstrukcja o średnicach od 135 do 330mm
Prowadnice łańcucha i łozyska w standardzie
Łańcuch zgodny z DIN 766
Łańcuchy ze stali galwanizowanej oraz ze stali nierdzewnej
również dostępne
Malowanie farbą epoksydową dla trudnych zastosowań jako
opcja

Dodatkowe opcje: Łańcuch i kolo ze stali nierdzewnej AISI 316,
zestawy montażowe dopasowane do aplikacji
Więcej informacji w PUB063-038.

Montaż rozłączny i trzpienie przedłużające

Zawór i napęd montowane w oddaleniu
i trzpienie przedłużające
Napęd można zamontować w pewnym oddaleniu od zaworu
korzystając z trzpieni przedłużających lub łączniki stojakowe. Projekt
i wykonanie realizowane dla konkretnych zastosowań. Długości od
500 mm do 8 m. Materiał: stal nierdzewna lub stal węglowa.

1

Trzpień przedłużający
• Do zastosowań podziemnych
• Długość przedłużenia określa klient
• Konstrukcja spawana dla redukcji ciężaru
• Opcja wskazywania pozycji
• Odpowiedni dla napędów ręcznych lub mechanicznych
Opcje: Napełnione olejem, zabezpieczone przed działaniem
warunków środowiskowych, cynkowane, łożyska ślizgowe lub
dynamiczne, połączenia obrotowe.
Zdalny wskaźnik pozycji
Mechaniczne, zdalne wskaźniki pozycji dla zastosowań
podziemnych i zastosowań z przedłużonym wałkiem. 3 wielkości.
Przełożenia ECL1 do 35:1, ECL2 do 120:1, ECL3 do 394:1.
Kątowa przekładnia W100 1:1
Kątowa skrzynka przekładniowa, przeznaczona głównie
dla serii AB i ręcznych ćwierćobrotowych przekładni
z serii IW, do zmieniania kierunku wałka wejściowego
o 90° w zastosowaniach podziemnych.
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2

3
4
1 - Zdalny wskaźnik pozycji
2 - Trzpień przedłużający,
3 - Kątowa przekładnia W100 90°
4 - Ćwierćobrotowa przekładnia 		
		AB880.

Przekładnie armatury i akcesoria
Zestawy montażowe dla zaworów kulowych, przepustnic i kurków, zaprojektowane wg zamówienia, ze stali nierdzewnej 		
		 obrobionej dokładnie na obrabiarkach CNC
Rotork Valvekits produkuje, projektuje i dostarcza standardowe
i nie standardowe wsporniki montażowe dla przemysłu
zaworów i napędów od 1987 roku. Firma została certyfikowana
Zestawy montażowe dla zaworów
wg ISO 9001 w roku 1992. Rotork Valvekits produkuje
kulowych, przepustnic i innych
niżej wyspecyfikowane, najwyższej jakości komponenty
z najkrótszymi na rynku terminami dostawy:

Zestawy montażowe

•
•
•
•
•
•
•

Wsporniki montażowe i łączniki
Przedłużki
Postumenty
Urządzenia blokujące
Napędy elastyczne
Koła łańcuchowe, pokrętła ręczne i uchwyty ze
sprężyną powrotną
Zawory elektromagnetyczne, skrzynki przełącznikowe
i nastawniki

Więcej informacji w Instrukcji PUB027-002.

Dżwignie - pewne rozwiązanie

•

Zabezpieczenie dla zaworów
kulowych, i przepustnic

•

wieloobrotowe kołnierze
zabezpieczające dla zaworów i
przekładni

•

interlock

Więcej informacji w broszurze
PUB063-040.

Przystawki, szpulki i stojaki
Zawór ćwierćobrotowy
można adaptować do
napędów zębatkowych lub
pneumatycznych używając
zestawu montażowego lub
stojaka.
Są to całkowicie
zamknięte łączniki z
opcjami DD, czopami
kwadratowymi lub
wpustem.
Materiał konstrukcyjny
łączników to stal węglowa, dostarczane
są wraz z elementami mocowania,
malowane lub do malowania.
•
•
•
•
•

Zawory od ¼’’ do 48’’
Kołnierze F03-F35-ISO 5211/DIN3337
Spawanie wg norm ASME9
Czop kwadratowy, wałek z wpustem
lub podwójne D
Długość 100- 500 mm

Opcje: Pierścienie uszczelniające (o-ringi), obliczenia
wytrzymałościowe, certyfikacja materiału.
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Sieciowe systemy sterowania
TM

Integracja sterowników instalacji poprzez łączność sieciową
to od wielu lat wyróżnik wielu produktów Rotork. Używanie
własnych i dostępnych systemów sprawia, że rozruch instalacji
a następnie sterowanie i monitoring to proste i niezawodne
operacje.
Wszystkie napędy Rotork są kompatybilne z wieloma systemami
komunikacji i sterowników procesu dzięki odpowiedniej
karcie opcji. Napęd zgłasza status sprzężenia zwrotnego za
pośrednictwem lokalnej magistrali do ogólnego sytemu
sterowania instalacji (DCS lub PLC) a polecenia sterowania
zaworem są wykonywane.
Nasz własny system PakscanTM uzupełnia dostępne systemy
Foundation Fieldbus®, Profibus®, Modbus®, HART® i DeviceNet®.
Więcej szczegółów na stronie 32. Nowoczesna technologia
połączona z dogłębną znajomością systemów magistralnych
sprawia, że Rotork zawsze może dostarczyć idealne
rozwiązanie dla systemu sterowania.
Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest dostępny na
naszej stronie internetowej pod adresem: www.rotork.com

System Rotork PakscanTM jest światowym liderem w
automatyzacji kontroli przepływu. Uruchomiony po raz pierwszy
w 1986 roku, PakscanTM jest na czele technologii sieciowej od
samego jej początku, pomagając w sterowaniu ponad 100.000
napędów eksploatowanych na całym świecie. System sieciowy
PakscanTM oferuje klientom doskonałą kontrolę, niezawodność
i wsparcie. Jest wspierany przez ogólnoświatową sieć serwisu
funkcjonującą 24 godziny na dobę, 7 dni w tygodniu.
Nowoczesne zakłady wymagają bieżącej komunikacji aż do
poziomu instalacji. Dyrektorzy zakładów żądają większej ilości
informacji szybciej niż kiedykolwiek przedtem. Operatorzy
procesu potrzebują pełnej kontroli urządzeń przez całą dobę.
Szefowie działów konserwacji i utrzymania ruchu żądają
informacji, aby ich serwis mógł być ekonomicznie zarządzany.
Aby zaspokoić te żądania, projektanci opracowali lokalne sieci
komunikacyjne, umożliwiające komputerowe sterowanie i
monitorowanie każdego krytycznego elementu instalacji.
Te komputery są przyporządkowane do operacji zarządzania
i prac konserwacyjnych w obrębie ich własnej sieci, wymieniając
dane o urządzeniach i procesach przez siebie kontrolowanych.
System PakscanTM stanowi istotne łącze pomiędzy napędem
zaworu a sterowaniem nadzorczym. Jest inteligentny,
niezawodny, o wysokiej spójności, szybki i łatwy dla utworzenia
sieci pomiędzy wyposażeniem lokalnym
i sterownią, zaprojektowany specjalnie do użytkowania
z produktami Rotork. Dzięki swej wysokiej niezawodności i
sprawności i niskim kosztom konserwacji sieci PakscanTM są
niedoścignionym liderem w komunikacji zawór-napęd.
Większość napędów Rotork może być podłączana do PakscanTM
przez dodatkowy moduł. Inne wyposażenie można podłączać
przez adaptery PakscanTM.
Kompletne pakiety techniczne
•

Automatyczny monitoring sieci i zarządzanie usterkami

•

Sieć lokalna odporna na błędy/usterki i redundantne
połączenie z hostem

•

Całkowicie wstępnie skonfigurowana stacja główna

•

Stacja główna z ekranem HMI i klawiaturą

•

Prosta komunikacja Modbus RTU/TCP host

•

Przewodowa lub bezprzewodowa sieć lokalna

•

Zdefiniowane czasy dwuprzewodowej transakcji i
długości sieci

•

Diagnostyka komunikacji głównej hosta i lokalnej

•

Łatwość rozbudowy

•

Funkcja trybu gotowości

•

Rozruch bez potrzeby hosta DCS lub PLC,

•

Sprawdzona ścieżka rekordu,

•

Ponad 100.000 zainstalowanych jednostek

•

Wbudowany serwer sieciowy dla pełnej
diagnostyki systemów

Więcej informacji w Instrukcji PUB059-030.
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Sieciowe systemy sterowania
Stacja główna P3

Lokalna stacja główna Rotork P3

Stacja główna Pakscan P3 może kontrolować do 300 napędów,
podzielonych pomiędzy kartą opcji pętli prądowej i kartą opcji
bezprzewodowej. Stacja P3 posiada opcję w pełni nadmiarowej rezerwy
stacji głównej Hot Standby. Stacja główna Pakscan P3 jest wyposażona
w lokalny interfejs HMI, który wyświetla na kolorowym ekranie status
wszystkich lokalnych urządzeń, aktualny stan portów komunikacyjnych,
alarmy systemowe i informacje diagnostyczne plus kontrola napędu
i przyrządy nastawcze. Prosta, 5-klawiszowa klawiatura umożliwia łatwą
nawigację pomiędzy ekranami wyświetlacza.
Funkcje zdalnego dostępu do zarządzania napędami są dostępne
za pośrednictwem wbudowanych stron internetowych jak również
status, diagnostyka, przyrządy nastawcze i sterujące udostępniane
na lokalnym interfejsie HMI. Informacja o zarządzaniu napędami
zawiera rejestr historii rozkazów stacji głównej, analizator portu
hosta, automatyczne powiadamianie pocztą elektroniczną o
alarmie i dzienniki zdarzeń zarówno dla stacji głównej jak i lokalnych
urządzeń sterujących. Bezpieczeństwo strony internetowej
zapewnia przydzielony adres IP, bezpieczne strony internetowe
(http) i hasło zabezpieczające.
Dwa porty szeregowe i dwa porty hosta sieci Ethernet umożliwiają
komunikację redundantną. Wstępnie skonfigurowana baza
danych Pakscan i ogromne doświadczenie w dziedzinie interfejsu
zapewniają płynną integracją z dowolnym systemem Modbus hosta.
Więcej informacji w Instrukcji PUB059-030.

Lokalna stacja główna Rotork P3 (P3F) rozszerza funkcje serii P3
o możliwość montażu stacji głównej w bezpośrednim sąsiedztwie
procesu. Zamknięta, w zabezpieczonej przed działaniem
czynników środowiskowych obudowie IP65, zapewnia (za
pośrednictwem DCS lub PLC) kontrolę i monitoring 32 urządzeń
lokalnych korzystając z transmisji szeregowej lub komunikacji
TCO/IP Modbus. Konfiguracja jest uzyskiwana z wykorzystaniem
wbudowanych stron sieciowych /web/.
Więcej informacji w Instrukcji PUB059-030.
Oprogramowanie In Vision - skuteczne i przyjazne
dla użytkownika
In-Vision jest programem użytkowym SCADA (Sterowanie nadzorcze
i zbieranie danych) do pełnej, przyjaznej dla użytkownika, kontroli
kompleksowych instalacji, takich jak magazyny oleju i stacje
uzdatniania wody, gdzie wymagana jest kontrola i wyświetlanie
dużej ilości sygnałów napędu i procesu. Oprogramowanie In-Vision
współpracujące z Pakscan, realizowane na standardowym PC oferuje
szereg bardzo elastycznych graficznych ekranów i sterowników,
które umożliwiają kierownikom instalacji przeglądanie i kontrolę
wszystkich aspektów procesów za ułamek kosztów generowanych
przez inne porównywalne systemy.
Więcej informacji w Instrukcji PUB059-024.

Dostęp do Ethernet

Koordynator
bezprzewodowy

Bezprzewodowa
sieć Pakscan

Stacja
główna P3

Inne urządzenia, takie
jak czujniki temperatury,
można podłączać
za pośrednictwem
bezprzewodowej
przystawki Modbus (WMA)

Dostęp do
podglądu i
komputera
nadrzędnego

Dwuprzewodowa pętla
prądowa Pakscan

Stacja główna P3,
montowane w terenie

TM
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Możliwość połączeń z wieloma systemami komunikacji magistralnej
Możliwość połączeń z wieloma systemami
komunikacji magistralnej
Napędy Rotork są kompatybilne z większością standardowych
przemysłowych systemów magistralnych poprzez karty sieciowe,
które są zamontowane w głównej obudowie elektroniki.

Profibus®
Profibus to wiodący, międzynarodowy protokół sieciowy do
szybkiego przesyłania danych w przemysłowych systemach
automatyki i sterowania. Karta złącza Rotork Profibus dostarcza
wyczerpujące dane sterowania i sprzężenia zwrotnego zaworu
i napędu wykorzystując cykliczną transmisję DP-V0, podczas
gdy rozszerzona diagnostyka i konfiguracja napędu jest
zawarta w acyklicznych danych DP-V1 wspomaganych przez
ten moduł. Pliki EDD i DTM umożliwiają podłączanie urządzeń
Rotork do systemu zarządzania urządzeniami, umożliwiając
dostęp do krytycznych parametrów funkcjonowania, podczas
gdy niezależny certyfikowany plik GSD gwarantuje wzajemną
współpracę urządzeń. Na życzenie, Rotork dostarcza moduł
rozłączania umożliwiający łatwą instalację i wiele opcji
konfiguracji w ramach pliku GSD, aby udostępnić wybór
gromadzenia danych.
•

RS 485 zgodność z Profibus DP V0 i V1

•

Opcja pojedynczej i podwójnej redundancji

•

Całkowita zgodność z normą IEC61158-3

•

Certyfikacja przez Profibus PNO

•

Wspomaga prędkości do 1,5 MB/sekundę

Więcej informacji w Instrukcji PUB060-002.

Foundation Fieldbus®

DeviceNet®

Protokół Fondation Fieldbus jest powszechnie stosowany
w systemach kontroli procesu. Jego podstawową zaletą
jest zdolność do rozproszonej kontroli niezależnie od
centralnego DCS. Karta złącza Rotork Foundation Fieldbus
łączy go bezpośrednio ze standardowym systemem magistrali
Foundation H1. Bloki funkcyjne wbudowane w moduł
obejmują kontrolę/sterowanie i monitoring zaworu i napędu.
Korzystając z certyfikowanych plików Opisu Urządzenia karta
FF jest nieskomplikowana i łatwa w użytkowaniu. Zdolność do
przekazywania obszernego sprzężenia zwrotnego napędu
w ramach pojedynczego bloku wejściowego, jak również
informacje diagnostyczne systemu sprawiają, że Rotork to
najlepszy wybór dla użytkowania z systemem Foundation Fieldbus.

DeviceNet® jest otwartym standardem sieciowym dla sieci
komunikacyjnych stosujących główne funkcje magistrali CAN w
środowisku przemysłowym. Moduł interfejsu Rotork DeviceNet
zapewnia łatwy dostęp do funkcji sterowania procesu i do
informacji sprzężenia zwrotnego. Plik opisowy Elektroniczna
Karta Danych /EDS/ jest używany do nastawiania parametrów
napędu, aby umożliwić optymalizację funkcjonowania
systemów. Oprócz standardowego momentu obrotowego
napędu i informacji o pozycji napędu, wbudowane jest inne
wejście analogowe umożliwiające podłączenie do sieci innego
zewnętrznego wyposażenia analogowego. Moduł Rotork
posiada certyfikat kompatybilności z innymi systemami wydany
przez Open DeviceNet Vendor Association.

•

Potwierdzona współpraca Foundation ITK

•

Do 63 urządzeń w każdej sieci

•

Pełna zgodność z normą IEC 61158-2

•

•

Zawiera możliwości Link Master i LAS

Kabel czterożyłowy; dwie żyły dla sygnału,
dwie żyły dla zasilania

•

Niezależna akceptacja HIST przez głównych
dostawców DCS

•

Dopuszczalna linia odgałęzienia i magistrali

•

Certyfikat kompatybilności wydany przez ODVA
(Open DeviceNet Vendor Association)

•

Plik opisowy urządzenia elektronicznego EDS

•

Pełna zdolność H1 Field

Więcej informacji w Instrukcji PUB060-003.

Więcej informacji w Instrukcji PUB060-004.
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Modbus®
Modbus pozostaje najbardziej popularnym procesowym
protokołem komunikacyjnym, powszechnie dzisiaj
stosowanym w systemach automatyzacji. Karta złącza
Rotork Modbus umożliwia podłączenie napędów do
dwuprzewodowej sieci RS485 dla bezpośredniej komunikacji
z programowalnym sterownikiem logicznym (PLC) lub
rozproszonym systemem sterowania (DCS) poprzez protokół
Modbus RTU. Powstała w efekcie sieć jest w stanie sterować i
monitorować podłączonym napędem. Protokół Modbus jest
na tyle prosty, że inżynier systemu ma pełną kontrolę nad
przepływem danych na magistrali, informacjami, które mają
być gromadzone i nad zabudowanymi sterownikami. Nie
ma żadnych komplikacji z plikami opisowymi urządzenia lub
specjalnymi narzędziami programowania wymaganymi przy
konfiguracji systemu Modbus.
•

RS485 - dwu przewodowa komunikacja RTU

•

Dostępny standard międzynarodowy

•

Opcja pojedynczej i podwójnej redundancji

•

Wewnętrzne moduły wzmacniające, tam gdzie potrzebne

•

Transmisja do 115 KB/s

Więcej informacji w Instrukcji PUB060-005.

HART®
HART (adresowalny zdalny przetwornik magistrali) jest
to protokół komunikacyjny dla kontroli procesu na bazie
standardu komunikacji telefonicznej Bell 202 i korzysta
z zasady FSK. Sygnał składa się z 2 części: prądowej pętli
analogowej 4 do 20 mA i nałożonego cyfrowego sygnału
zmiennej częstotliwości. Tradycyjnie pętla 4 do 20mA jest
używana do sterowania a nałożony sygnał cyfrowy do
sprzężenia zwrotnego, diagnostyki i konfiguracji. Konfigurację i
sprzężenie zwrotne przez sygnał cyfrowy HART można uzyskać
z wykorzystaniem hosta podłączonego do napędu, aby wybrać
wymagane parametry. Większość nastawień konfigurowanych
przez użytkownika może być realizowana poprzez protokół
komunikacyjny HART.
•

Do 63 urządzeń w każdej sieci

•

Pliki opisowe urządzenia elektronicznego DD

•

Kompatybilność z HART 7

Więcej informacji w Instrukcji PUB060-006.
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Projekty, serwis i modernizacja
Program wsparcia klienta (CSP)

Pracownicy Rotork są przeszkoleni w celu dostarczenia wsparcia
klientom w zakresie wszystkich naszych produktów i mają za
zadanie zmaksymalizowanie czasu pracy urzadzeń. Zespoły te są
zlokalizowane w centrach na całym świecie, a ich kompetencje
są ciągle podnoszone dzięki szkoleniom dostarczanym przez
fabryki.
Dodatkowo zespoły posiadają wsparcie specjalistów
fabrycznych, co pozwala lokalnie dostarczać serwis na
światowym poziomie.
Dostarczamy pełen zakres usług serwisowych:

Rotork oferuje najwyższej jakości produkty dzięki
elastyczemu programowi wsparcia klienta (CSP).
Stworzony w celu zapewnienia najwyższych
wymagań produkcji przez odpowiednią obsługę
program CSP zapewnia redukcję przerw w
produkcji i wynikających z tego kosztów.
Najlepsze wsparcie i obniżenie kosztów produkcji
może być zapewnione przez, wynikające z długoletniego i
ogólnoświatowego doświadczenia, zastosowanie algorytmów
obsługi.
Cechy programu CSP:
•

ustalone ceny za produkty i usługi Rotork

•

baza urządzeń i sprzętu krytycznego dla utrzymania
produkcji

•

priorytetowe wsparcie z ustalonym czasem odpowiedzi

•

różne wersje programu: koszty części i robocizny wliczone,
brak dodatkowch kosztów, zredukowane kaszty pracy i
serwisu

•

Planowany i nieplanowany serwis

•

Remont napędów

•

Ocenianie stanu napędów

•

Obsługa zapobiegawcza

•

Automatyzacja istniejących zaworów

•

opcje naprawy lub wymiany

•

Certyfikowane inspekcje i sprawdzenie zabezpieczeń

•

okresowa ocena jakości urzadzeń wraz z raportem

•

Montaż napędów na dostarczonych zaworach

•

sprawdzanie stanu urządzeń

•

Optymalizacja pracy

•

Naprawy i zwiększanie możliwości napędów

•

coroczna redukcja kosztów utrzymania

•

Napędy na czas naprawy

•

proste zarządzanie kosztami

•

Projekty integracyji systemów

•

•

Projekty automatyki

maksymalizacja efektywności produkcji dzięki redukcji
czasu wyłączeń

•

coroczna poprawa niezawodności

•

optymalizacja użycia służb, co pozwala skrócić czas
realizacji nowych projektów

•

redukcja kosztów pracys

Zalety stosowania:

Sprawdź najbliższe centrum Rotork Serviece Center na
www.rotork.com

01225 733284
service@rotork.co.uk

01225 733284
service@rotork.co.uk
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Projekty, serwis i modernizacja
Konserwacja prewencyjna

Kontrola stanu napędu

Aby maksymalnie wydłużyć czas eksploatacji i zminimalizować
koszty operacyjne oferujemy klientom zakres programów
konserwacji prewencyjnej. W każdej sytuacji dopasowujemy nasz
zakres serwisu do typu zaworu, dostępności informacji
o napędzie i krytyczności instalacji.

Niektórzy klienci nie mają dostatecznej wiedzy o swych napędach,
co oczywiście znacząco utrudnia podjęcie decyzji: inwestycje w
konserwację czy w wymianę. Możemy przeprowadzić szczegółową
i dogłębną kontrolę napędów
a rezultaty skonfrontować z danymi z naszych baz danych
i przedstawić klientowi dokładny stan jego napędów.

Projekty automatyzacji
Doświadczenie naszych zespołów pozwala zaproponować
klientom kompletne zestawy i elementy do automatyzacji
procesu w jednym miejscu. Nasze możliwości i doświadczenie
pozwalają nam wpierać klientów we wszystkich fazach realizacji
- analiza układu i potrzeb, projekt, produkcja, montaz, instalacja,
uruchomienie.
Serwis planowy i awaryjny
Dostarczamy pełny zakres serwisu dla dowolnego typu
napędu w dowolnej lokalizacji włącznie ze strefami
niebezpiecznymi. Nasze usługi obejmują montaż, rozruch
i modernizację, jak również podłączenie i montaż magistralnych
systemów komunikacji. Jesteśmy również wyspecjalizowani w
wyszukiwaniu i usuwaniu usterek, w naprawianiu uszkodzonych
lub zniszczonych napędów. Zależnie od wymagań klienta, możemy
oferować gwarantowane czasy interwencji w przypadkach
awaryjnych i planowych.

Zabudowa napędów do istniejących zaworów
Mamy ogromne doświadczenie w dziedzinie montowania
napędów do zaworów, zastawek i przepustnic już zamontowanych
i eksploatowanych w instalacjach. Bez względu na to czy klienci
wymieniają przestarzałe napędy, zmieniają źródła zasilania
lub wprowadzają mechanizację zaworów ręcznych, zawsze
proponujemy rozwiązania przystosowane do specyficznych
wymagań klienta.
Remonty kapitalne napędów
Po długim okresie eksploatacji, klienci często preferują wykonanie
remontu kapitalnego napędów a nie ich
wymianę. W naszych warsztatach całkowicie demontujemy
i przebudowujemy napędy, przywracając im ich
pierwotny stan.

Wyłączenia i przestoje
Ściśle współpracujemy z klientami, którzy dokładnie realizują
harmonogram wyłączeń, aby wspomóc dotrzymanie ostatecznych
terminów. Typowym przykładem może być demontaż dużej ilości
napędów przez nasz personel, wykonanie przeglądu/remontu w
naszych warsztatach
i ponowny rozruch, jako część konserwacji dużej instalacji
przemysłowej.
Fabryczny montaż napędów do nowych zaworów
Prawidłowy, dokładny montaż zaworu i napędu to niezbędny
warunek prawidłowego i niezawodnego funkcjonowania zaworów
z napędem mechanicznym. Tą operację wykonują najczęściej
producenci zaworów, lecz gdy istnieje potrzeba to możemy
wykonać taką usługę.
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www.rotork.com
Pełny wykaz naszej sieci sprzedaży i usług jest
dostępny na naszej stronie internetowej pod adresem.
Rotork plc
Brassmill Lane, Bath, UK

Rotork Polska sp. z o.o.
ul. Tarnogórska 241, 44-100 Gliwice

tel
fax
email

tel
email

+44 (0)1225 733200
+44 (0)1225 333467
mail@rotork.com

+48 32 7973400
info.polska@rotork.com

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

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.
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