
Ενεργοποιητές Βαλβίδας Κορυφαίας Ποιότητας 
Σουηδικής κατασκευής

ΟδηγίεςRC200
Τύπος και σχεδίαση
DA = Διπλής δράσης. Ενεργοποιητής με πνευματική λειτουργία 
και στις δύο κατευθύνσεις.
SR = Επαναφορά ελατηρίου. Ενεργοποιητής με επαναφορά 
ελατηρίου.
Οι τύποι RC 210, 230, 250 και 270 διαθέτουν 1 έμβολο.
Οι τύποι RC 220, 240, 260, 265 και 280 διαθέτουν 2 έμβολα.

Μέσο λειτουργίας
Αν το μέσο λειτουργίας είναι ο πεπιεσμένος αέρας, δεν πρέπει 
να περιέχει σκόνη και λάδι. Αποδεκτό μέσο λειτουργίας: Μη 
επικίνδυνα ρευστά (ομάδα 2 σύμφωνα με την Οδηγία 97/23/
ΕΚ). Το σημείο δρόσου πρέπει να είναι ίσο με -20 °C ή 
τουλάχιστον 10 °C κάτω από τη θερμοκρασία περιβάλλοντος. 
Το μέγιστο μέγεθος σωματιδίων δεν πρέπει να υπερβαίνει τα 
40 μm. Ο εξερχόμενος αέρας πρέπει να περνά μέσα από ένα 
σιγαστήρα φίλτρου πριν διοχετευθεί στον χώρο εργασίας.

Η εφαρμογή του μηχανισμού  
«scotch yoke»
Το scotch yoke (σκοτσέζικος ζυγός) των ενεργοποιητών RC200 
διαθέτει κεκλιμένες σχισμές. Συνεπώς, ο ενεργοποιητής μπορεί 
να χρησιμοποιηθεί για διάφορες λειτουργίες, ανάλογα με τον 
τρόπο συναρμολόγησης των εμβόλων στον ενεργοποιητή. Τα 
έμβολα είναι συναρμολογημένα σύμφωνα με το Σχ.1, σελίδα 2, 
ή το Σχ.1a, για να εκτελούν τις εξής λειτουργίες.

Σύμφωνα με το Σχ.1:
Ενεργοποιητής DA με ρυθμιζόμενη θέση κλειστής βαλβίδας 
(τέλος διαδρομής δεξιόστροφα).
Ενεργοποιητής SRF με άνοιγμα ελατηρίου (αριστερόστροφη 
κατεύθυνση), ρυθμιζόμενη «κλειστή» θέση βαλβίδας (τέλος 
διαδρομής δεξιόστροφα).

Σύμφωνα με το Σχ. 1a:
Ενεργοποιητής DAAO με ρυθμιζόμενη θέση ανοικτής βαλβίδας 
(τέλος διαδρομής αριστερόστροφα).
Ενεργοποιητής SR με κλείσιμο ελατηρίου (δεξιόστροφη 
κατεύθυνση), ρυθμιζόμενη «ανοιχτή» θέση βαλβίδας (τέλος 
διαδρομής αριστερόστροφα).

Η περιστροφή των εμβόλων μπορεί να γίνει με διάφορους 
τρόπους, για να προσαρμόζονται οι ενεργοποιητές στις 
απαιτήσεις του πελάτη.

Εγκατάσταση και ρύθμιση
Όλοι οι τύποι ενεργοποιητών μπορούν να εγκατασταθούν 
σε διάφορες θέσεις, π.χ. κάθετη ή οριζόντια. Κατά τη 
συναρμολόγηση πάνω στη βαλβίδα, βεβαιωθείτε ότι ο άξονας του 
ενεργοποιητή και το στέλεχος της βαλβίδας είναι κεντραρισμένα 
και ότι υπάρχει ένα διάκενο 0,5-1 mm μεταξύ του άξονα και του 
δακτυλίου οδήγησης, ανάλογα με το μέγεθος του ενεργοποιητή. 
Προσέξτε ιδιαίτερα αν ο ενεργοποιητής και ο δακτύλιος οδήγησης 
έχουν τοποθετηθεί σωστά ο ένας προς τον άλλον, επειδή ο 
άξονας του ενεργοποιητή έχει οκταγωνική οπή και υπάρχει η 
δυνατότητα λανθασμένης τοποθέτησης κατά 45°. Αυτό φυσικά 
ισχύει και για την άμεση συναρμολόγηση σε μια βαλβίδα. Ο 
δακτύλιος οδήγησης (37) μπορεί να αποσυναρμολογηθεί, 
όταν δεν χρησιμοποιείται. Μετά τη συναρμολόγηση, μπορεί να 
χρειαστεί να ρυθμίσετε τη γωνία περιστροφής του ενεργοποιητή.
Οι ροπές σύσφιξης για τα παξιμάδια ασφάλισης 
αναγράφονται στη σελίδα 6.
Όπως αναφέρθηκε προηγουμένως, οι ενεργοποιητές DA 
μπορούν, ως προεπιλογή, να ρυθμιστούν στη θέση «κλειστής» 
βαλβίδας και οι ενεργοποιητές SR σε «ανοικτή» θέση. Η 
ρύθμιση πραγματοποιείται ξεσφίγγοντας το παξιμάδι ασφάλισης 
στην ακραία πλάκα, Στη συνέχεια, για μείωση της περιστροφικής 
κίνησης, περιστρέψτε τη βίδα ρύθμισης δεξιόστροφα, ενώ για 
την αύξηση, αριστερόστροφα. Το βήμα ρύθμισης είναι ±3°. Οι 
τύποι RC220, 240, 260 και 280 διαθέτουν δύο βίδες ρύθμισης.
Είναι σημαντικό και οι δύο βίδες να έρχονται σε επαφή με 
το εν λόγω έμβολο.
Ο ενεργοποιητής διαθέτει έναν δείκτη στον κινητήριο 
άξονα. Ο δείκτης μπορεί να τεθεί σε 2 προαιρετικές θέσεις, 
για διαφορετικές λειτουργίες βαλβίδας, κατευθύνσεις 
συναρμολόγησης, κ.λπ.

Οι ενεργοποιητές RC πρέπει να χρησιμοποιούνται μόνο 
ως ενεργοποιητές βαλβίδων. Οι μοχλοί, οι κρεμαγιέρες 
και παρόμοια εξαρτήματα μετάδοσης κίνησης δεν πρέπει 
να χρησιμοποιούνται χωρίς προστατευτικό εξοπλισμό. 
Κίνδυνος σύσφιγξης κατά το άνοιγμα της βαλβίδας όταν 
δοκιμάζονται/ρυθμίζονται οι μη εγκατεστημένες βαλβίδες.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Ο ενεργοποιητής μπορεί να εξοπλιστεί με χειροτροχό για 
χειροκίνητη λειτουργία, RC-M1. Άλλες μέθοδοι κατόπιν 
παραγγελίας.

Είναι πολύ επικίνδυνο να προσπαθείτε να κινήσετε τον 
ενεργοποιητή χειροκίνητα, χρησιμοποιώντας την υποδοχή 
του κλειδιού του άξονα. Η συσσωρευμένη ενέργεια μέσα 
στον ενεργοποιητή μπορεί να απελευθερωθεί ακαριαία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Όλες οι χειροκίνητες λειτουργίες πρέπει να εκτελούνται με 
τον ενεργοποιητή εκτονωμένο.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!

Χειροκίνητη λειτουργία
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Αντικατάσταση τσιμουχών εμβόλου και 
εξαρτημάτων στήριξης
1. Διαβάστε την εδώ πάνω προειδοποίηση!
2. Αποσυναρμολογήστε τον ενεργοποιητή από το σώμα.
3. Αποσυναρμολογήστε τις ακραίες πλάκες (5) ή τα έδρανα 

ελατηρίων (25).
4. Σφίξτε τον άξονα του ενεργοποιητή μεταξύ των μαλακών 

σιαγόνων μίας μέγγενης και περιστρέψτε τον ενεργοποιητή 
έως ότου τα έμβολα φτάσουν στο άκρο του κυλίνδρου. 
Στη συνέχεια, τοποθετήστε μερικούς πείρους στις οπές, 
στην εξωτερική πλευρά του εμβόλου. Πιέζοντας και 
τραβώντας αυτούς τους πείρους ταυτόχρονα, το έμβολο 
αποσυναρμολογείται από τον κύλινδρο.

5. Αν η τσιμούχα του εμβόλου (12) είναι φθαρμένη, πρέπει να 
αντικατασταθεί.

6. Αντικαταστήστε τον δακτύλιο στήριξης (14), αν είναι φθαρμένος.
7. Αντικαταστήστε το στοιχείο στήριξης (9), αν είναι φθαρμένο.
8. Γρασάρετε την επιφάνεια του κυλίνδρου με ένα από τα γράσα 

που προτείνονται στον πίνακα λίπανσης, στη σελίδα 6.
9. Συναρμολογήστε το πιστόνι ή τα πιστόνια σωστά  

(βλ. «Η εφαρμογή του μηχανισμού “scotch yoke”»).
10. Συναρμολογήστε την ακραία πλάκα (τις ακραίες πλάκες) ή 

το έδρανο ελατηρίου (τα έδρανα ελατηρίων) και ρυθμίστε τη 
γωνία περιστροφής του άξονα.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Πριν από την αποσυναρμολόγηση, βεβαιωθείτε ότι ο 
πεπιεσμένος αέρας και η πιθανή παροχή ρεύματος 
έχουν αποσυνδεθεί. Για την αποσυναρμολόγηση της 
μονάδας SR, ανατρέξτε στις οδηγίες της σελίδας 5. Για την 
αποσυναρμολόγηση της μονάδας SR με χειροκίνητη μονάδα 
τύπου M1, ανατρέξτε στις οδηγίες της σελίδας 4.

Αντικατάσταση τσιμουχών άξονα και 
δακτυλίων στήριξης
Οι τσιμούχες (18) και (38) και οι δακτύλιοι στήριξης (33) 
και (39) μπορούν να αντικατασταθούν εύκολα, όπως 
περιγράφεται παρακάτω.
1. Διαβάστε την προειδοποίηση στα αριστερά!
2. Αποσυναρμολογήστε τον ενεργοποιητή από το σώμα.
3. Αποσυναρμολογήστε τους δακτυλίους ασφάλισης (31)  

και (40) γύρω από τον άξονα.
4. Αποσυναρμολογήστε τα φθαρμένα εξαρτήματα.
5. Τοποθετήστε τις νέες τσιμούχες (18) και (38).
6. Τοποθετήστε νέες ροδέλες κάτω από τους δακτυλίους 

ασφάλισης.
7. Κατά τη συναρμολόγηση, χρησιμοποιήστε ένα από τα 

γράσα που προτείνονται στον πίνακα λίπανσης, στη 
σελίδα 6.

8. Τοποθετήστε τους νέους δακτυλίους ασφάλισης.
9.  Βεβαιωθείτε ότι οι δακτύλιοι ασφάλισης είναι 

καλά τοποθετημένοι, χωρίς να έχουν τζόγο στις 
αυλακώσεις τους.

Αντικατάσταση ρουλεμάν άξονα
Τα ρουλεμάν (16) και (36) και ο δακτύλιος στήριξης (19) 
στο RC210-240 μπορούν εύκολα να αντικατασταθούν, 
αφού αποσυναρμολογηθούν τα έμβολα και οι τσιμούχες του 
άξονα όπως περιγράφεται παραπάνω. Για μεγαλύτερους 
ενεργοποιητές, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

Συντήρηση του RC210-280
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1) Για ενεργοποιητές με μεγέθη 220, 240, 260 και 280: Η διπλή ποσότητα εξαρτημάτων. 2) Ο τύπος RC240 διαθέτει τριπλούς κυλινδρικούς πείρους. 
3) Ο τύπος RC270–280 διαθέτει πείρο από χάλυβα. 4) Δεν απεικονίζεται! Δεν υπάρχει στα μεγέθη 220, 240, 260 και 280. 
5) Μόνο για τα μεγέθη 270 και 280, που δεν απεικονίζονται. 6) Περιλαμβάνεται στο κιτ στεγανοποίησης.

Αρ. 
εξαρτήματος Περιγραφή Αριθμός 

DA
Αριθμός 

SR Υλικό Επεξεργασία επιφάνειας

1 Βίδα ρύθμισης1 1 -
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Άλλα: Χάλυβας

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

2 Βίδα ασφάλισης1 1 -
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Άλλα: Χάλυβας

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

3 Τσιμούχα1,6 1 - Νιτρίλιο -

4 Βίδα 8-16 8-16
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Άλλα: Χάλυβας

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

5 Ακραία πλάκα με κεντρική οπή1 1 - Αλουμίνιο Ανοδιωμένο Βαφή σκόνης
6 Τσιμούχα6 2 2 Νιτρίλιο -
7 Κύλινδρος 1 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
8 Scotch Yoke (σκοτσέζικος ζυγός) 1 1 Χάλυβας -
9 Στοιχείο στήριξης1,6 1 1 POM -

10 Έμβολο1 1 1 Αλουμίνιο -
11 Κυλινδρικός πείρος, διπλός2,3 1 1 Χάλυβας ελατηρίων -
12 Τσιμούχα1,6 1 1 Νιτρίλιο -
14 Δακτύλιο στήριξης1,6 1 1 Πολυμερές υλικό -

15 Άξονας οδήγησης 1 1
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Άλλα: Χάλυβας

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο), 
κίτρινη επιχρωμίωση

16 Ρουλεμάν, πάνω 1 1 Πολυμερές υλικό -

17 Ακραία πλάκα χωρίς κεντρική 
οπή4 1 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο Βαφή σκόνης

18 Τσιμούχα, πάνω6 1 1 Νιτρίλιο -
19 Δακτύλιος στήριξης, πάνω 1 1 Πολυμερές υλικό -
20 Πείρος εμβόλου1 1 1 Χάλυβας -
21 Κύλινδρος εμβόλου1 1 1 Χάλυβας -
22 Οδηγός ελατηρίου1 - 1 Αλουμίνιο -
23 Ελατήριο, εξωτερικό1 - 1 Κράμα χάλυβα ελατηρίων Προστασία από διάβρωση
24 Ελατήριο, εσωτερικό1,5 - 1 Κράμα χάλυβα ελατηρίων Προστασία από διάβρωση
25 Περίβλημα ελατηρίου1 - 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο Βαφή σκόνης

26 Βίδα προέντασης1 - 1
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας 
Άλλα: Χάλυβας

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

27 Δείκτης 1 1 Πολυμερές υλικό -
28 Τσιμούχα1,6 - 1 Νιτρίλιο -

29 Βίδα ασφάλισης1 - 1
Μέγεθος 210–260: Ανοξείδωτος χάλυβας
Άλλα: Χάλυβας 

- 
Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

30 Ροδέλα σήμανσης1 - 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
31 Δακτύλιος ασφάλισης, πάνω6 1 1 Χάλυβας ελατηρίων Προστασία από διάβρωση
32 Μεσαία ροδέλα6 1 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -
33 Ροδέλα στήριξης, πάνω6 1 1 Πολυμερές υλικό, χημικά ανθεκτικό -

34 Τσιμούχα1 1 1 Μέγεθος 210–240: Ανοξείδωτος χάλυβας
Άλλα: Νιτρίλιο -

35 Δακτύλιος στήριξης, κάτω 1 1 Πολυμερές υλικό -
36 Ρουλεμάν, κάτω 1 1 Πολυμερές υλικό -
37 Δακτύλιος οδήγησης 1 1 Πολυμερές υλικό -
38 Τσιμούχα, κάτω6 1 1 Νιτρίλιο -
39 Ροδέλα στήριξης, κάτω6 1 1 Πολυμερές υλικό, χημικά ανθεκτικό -

40 Δακτύλιος ασφάλισης, κάτω6 1 1 Χάλυβας ελατηρίων -
Προστασία από διάβρωση

Πίνακας υλικού για τον τύπο C210-280
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Μετατροπή σε ενεργοποιητή SR
Όλοι οι ενεργοποιητές DA μπορούν να μετατραπούν σε 
ενεργοποιητές SR, προσθέτοντας κιτ μετατροπής ελατηρίων, 
σύμφωνα με τις εξής οδηγίες:
1. Διαβάστε την προειδοποίηση στη σελίδα 2!
2. Αποσυναρμολογήστε τις ακραίες πλάκες. (Η περιγραφή 

είναι για τους τύπους RC220, 240, 260 και 280 που 
διαθέτουν δύο έμβολα).

3. Αποσυναρμολογήστε τα έμβολα Βλ. οδηγίες παραγράφου 
«Αντικατάσταση τσιμουχών εμβόλου και εξαρτημάτων 
στήριξης».

4. Συναρμολογήστε τα έμβολα σύμφωνα με το σχήμα 1 στη 
σελίδα 2.

5. Βεβαιωθείτε ότι το ελατήριο έχει προενταθεί σωστά, 
σύμφωνα με τον πίνακα 1 και το σχήμα 2.

6. Ο οδηγός ελατηρίου (22) είναι κεντραρισμένος προς το 
έμβολο, με τη βοήθεια 2 πείρων.

7. Οι μονάδες SR στα μεγέθη 230-280 πρέπει να 
περιστραφούν, έτσι ώστε ένα από τα τρία σημεία στήριξης 
να βρίσκεται μεταξύ των προεξοχών του εμβόλου (10).

8. Συναρμολογήστε τη μονάδα SR όταν τα έμβολα βρίσκονται 
στην πιο εσωτερική τους θέση.

9. Βάλτε τις βίδες (4) στη θέση τους. Όταν σφίγγονται οι 
βίδες, η δύναμη του ελατηρίου μεταδίδεται από τη βίδα 
προέντασης (26) σε αυτές τις βίδες.

 Ροπές σύσφιξης σύμφωνα με τον πίνακα της σελίδας 6.
10. Η γωνία περιστροφής του ενεργοποιητή ρυθμίζεται με τη 

βίδα προέντασης (26).

1. Ο ενεργοποιητής πρέπει να είναι χωρίς πίεση.
2. Ελέγξτε αν τα ελατήρια μπορούν να πιέσουν το έμβολο 

πίσω στην αρχική του θέση, σύμφωνα με το σχήμα 3.
 Το κουζινέτο του πάνω άξονα δεν πρέπει να είναι λοξό.
3. Αποσυνδέστε την πιθανή παροχή ρεύματος.
4. Γυρίστε τον χειροτροχό, έτσι ώστε το σπειρωμένο στέλεχος  

(51) να κινηθεί προς τον ενεργοποιητή έως ότου σταματήσει  
και ο κίτρινος δείκτης (68) μόλις να φαίνεται στον πλαστικό 
σωλήνα (49).

5. Για τα μεγέθη RC220, 240, 260 και 280 (δηλαδή 
ενεργοποιητές με δύο έμβολα): περιστρέψτε 
αριστερόστροφα τη βίδα προέντασης (26) που βρίσκεται 
στο αντίθετο περίβλημα ελατηρίου, μέχρι να ακουμπήσει 
στον οδηγό ελατηρίου (22). Αποσυναρμολογήστε το 
περίβλημα του ελατηρίου, ξεσφίγγοντας τις βίδες (4).

6. Για όλα τα μεγέθη: Στη συνέχεια γυρίστε το χειροτροχό μέχρι 
που υπάρχει αντίσταση και ο κίτρινος δείκτης (68) είναι 
ορατός μέσα στη θέση «AUTO».

7. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα ελατηρίου χειροκίνητου 
ελέγχου, ξεσφίγγοντας τις βίδες συγκράτησης (4) και 
περιστρέφοντας τον χειροτροχό αρκετές στροφές, προς την 
κατεύθυνση που δίνει τη μικρότερη αντίσταση.

Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνει με την παραπάνω σειρά 
και με τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε περίπτωση έστω και 
παραμικρής αμφιβολίας, επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Μην αφαιρείτε τον προστατευτικό σωλήνα (50) και τον 
χειροτροχό από το περίβλημα του ελατηρίου, κατά τη 
διάρκεια της προέντασης των ελατηρίων. Για την ασφαλή 
αποσυναρμολόγηση των περιβλημάτων προεντεταμένων 
ελατηρίων, πρέπει να ακολουθήσετε αυτή τη διαδικασία.

Η ρύθμιση γίνεται με τη βίδα (26).

Οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση των ενεργοποιητών RC200-SR με  
μονάδα χειροκίνητης λειτουργίας τύπου M1

Σχ. 2

Σχ. 3

Ενεργοποιητής RC200-SR A
RC210-220 41
RC230-240 62
RC250-260 87
RC270-280 137

Πίνακας 1
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1. Ο ενεργοποιητής πρέπει να είναι χωρίς 
πίεση.

2. Ελέγξτε αν τα ελατήρια μπορούν να 
πιέσουν το έμβολο στην αρχική του θέση, 
σύμφωνα με το σχήμα 4.

3. Αποσυνδέστε όλες τις πιθανές παροχές 
ρεύματος.

4. Ξεσφίξτε το παξιμάδι ασφάλισης (29).
5. Γυρίστε τη βίδα προέντασης (26) 

αριστερόστροφα μέχρι να ακουμπήσει 
ελαφρά στον οδηγό του ελατηρίου (22).

6. Αποσυναρμολογήστε το περίβλημα του 
ελατηρίου, ξεσφίγγοντας τις βίδες (4).

7. Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνει με 
τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε περίπτωση 
έστω και παραμικρής αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

1. Ο ενεργοποιητής πρέπει να είναι χωρίς 
πίεση.

2. Ελέγξτε αν τα ελατήρια μπορούν να 
πιέσουν το έμβολο στην αρχική του θέση, 
σύμφωνα με το σχήμα 5.

3. Αποσυνδέστε όλες τις πιθανές παροχές 
ρεύματος.

4. Ξεσφίξτε τα παξιμάδια ασφάλισης (29).
5. Γυρίστε και τις δύο βίδες προέντασης 

(26) δεξιόστροφα μέχρι να ακουμπήσουν 
ελαφρά στους οδηγούς των ελατηρίων 
(22).

6. Γυρίστε τη βίδα προέντασης (26) 
αριστερόστροφα μέχρι να ακουμπήσει 
ελαφρά στον οδηγό του ελατηρίου (22) 
και αποσυναρμολογήστε το αριστερό 
περίβλημα ελατηρίου, ξεσφίγγοντας τις 
βίδες (4).

7. Αποσυναρμολογήστε το δεξιό περίβλημα 
ελατηρίου με τον ίδιο τρόπο όπως το 
αριστερό.

8. Η αποσυναρμολόγηση πρέπει να γίνει με 
τη μέγιστη δυνατή προσοχή. Σε περίπτωση 
έστω και παραμικρής αμφιβολίας, 
επικοινωνήστε με τον προμηθευτή.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για την ασφαλή αποσυναρμολόγηση 
των περιβλημάτων προεντεταμένων 
ελατηρίων, πρέπει να ακολουθήσετε την 
παρακάτω διαδικασία.

ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ!
Για την ασφαλή αποσυναρμολόγηση 
των περιβλημάτων προεντεταμένων 
ελατηρίων, πρέπει να ακολουθήσετε την 
παρακάτω διαδικασία.

Οδηγίες για την αποσυναρμολόγηση των ενεργοποιητών RC200-SR
RC 210, 230, 250 και 270

Σχ. 4

RC 220, 240, 260 και 280

Σχ. 5

www.rotork.com
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Ελάχιστος βαθμός αντίστασης: 8.8. Ελαφρά λαδωμένες βίδες.

Ενεργοποιητής  DIN
φλάντζα Σπείρωμα Μέγ. L

(mm)
Μήκος βίδας (mm)

8 10 12 14 16 18 20 24 28 32
RC210-220 F05 M6 11 8,8 9,2 - - - - - - - -
RC210-220 F07 M8 14 - 21 23 23 - - - - - -
RC230-240 F07 M8 14 - 21 23 23 - - - - - -
RC230-240 F10 M10 17 - - 40 45 45 - - - - -
RC250-260 F10 M10 17 - - 40 45 45 - - - - -
RC250-260 F12 M12 21 - - - 60 70 75 75 - - -
RC265 F12 M12 21 - - - 60 70 75 75 - - -
RC270 F14 M16 25 - - - - 125 140 155 185 - -
RC270 170x110 M16 25 - - - - 125 140 155 185 - -
RC280 F12 M12 25 - - - - 70 75 75 75 - -
RC280 F16 M20 32 - - - - - - - 280 330 360
RC280 F25 M16 25 - - - - 125 140 155 185 - -

Ροπές σύσφιξης σε Nm

Ροπές σύσφιξης για παξιμάδια  
ασφάλισης
Οι ενεργοποιητές πρέπει να βιδωθούν στο
 σώμα με τη σωστή ροπή σύσφιξης,  
για να παραμένουν σταθεροί κατά  
τη λειτουργία. Χρησιμοποιήστε 
όσο το δυνατόν μακρύτερες 
βίδες χωρίς γείωση.

Το «L» είναι το μήκος της βίδας 
σύμφωνα με το σχέδιο.

Σώμα

Λίπανση
Οι ενεργοποιητές RC διαθέτουν μόνιμη λίπανση και συνήθως δεν 
απαιτείται πρόσθετη λίπανση. Ωστόσο, για ενεργοποιητές που 
εκτελούν 100.000 κύκλους λειτουργίας ή περισσότερους σε πολύ 
βαριές συνθήκες, συνιστάται η λίπανση με εκνέφωση λαδιού.

Η λίπανση με εκνέφωση λαδιού απαιτεί ορυκτέλαιο τύπου ISO 
VG32, σύμφωνα με το πρότυπο DIN 51524HLP, για χρήση σε 
κλίμακα θερμοκρασίας -10 έως +70 °C. Η λίπανση με εκνέφωση 
λαδιού πρέπει να ρυθμιστεί στη χαμηλότερη δυνατή τιμή. Αφού 
αρχίσει η λίπανση με ομίχλη λαδιού, πρέπει να συνεχιστεί.

Αν ο ενεργοποιητής διαθέτει πνευματικό ή ηλεκτροπνευματικό 
σύστημα τοποθέτησης, δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ομίχλη 
λαδιού. Πρέπει να αποφεύγεται η λίπανση με εκνέφωση λαδιού και γράσο που 

περιέχει πολυγλυκόλη, εστέρα ή άλλα επιθετικά πρόσθετα.

Διάμετρος κυλίνδρου 
και κινητήριος άξονας με 

τσιμούχες άξονα
Γράσο

RC200 Στάνταρ Klübersynth AR 34-402
RC200 υψηλών θερμοκρασιών Klübertemp HM 83-402
RC200 χαμηλών θερμοκρασιών Klüber Isoflex Topas NCA 52

Κύλινδρος εμβόλου (21) + ρουλεμάν Γράσο
Όλοι οι τύποι RC200 Cargo Red Grease

Συνιστώμενο γράσο λίπανσης

Ενεργοποιητής Βίδα 
(4)

Βίδα ασφάλισης  
DA (2)

Βίδα ασφάλισης  
SR (29)

RC210-220 4 17 7
RC230-240 4 33 17
RC250-260 17 90 33
RC265 23      171 55 55
RC270-280 76      551 120 120

1) Ροπή σύσφιξης για βίδες από ανοξείδωτο ατσάλι. Ποιότητα A2 70.

Ροπές σύσφιξης

Συνδέσεις αέρα

Διπλής δράσης

Απλής δράσης με ελατήριο 
επαναφοράς

Αντίστροφη κατεύθυνση  
περιστροφής

Περιστροφή αέρα CW - 
Περιστροφή ελατηρίου CCW

Περιστροφή αέρα CCW - 
Περιστροφή ελατηρίου CW

CW (δεξιόστροφα) CCW
(αριστερόστροφα)

CCW
(αριστερόστροφα)

CW (δεξιόστροφα)

DATPDA

SRFSR

www.rotork.com
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Αρ. 
εξαρτήματος Περιγραφή Αριθμός Υλικό Επεξεργασία επιφάνειας

10M Έμβολο M 1 Αλουμίνιο -
22M Οδηγός ελατηρίου M 1 Αλουμίνιο -

25M Περίβλημα ελατηρίου Μ 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
Ηλεκτροστατική βαφή σκόνης

41 Ρουλεμάν κυλίνδρου ακίδας RC250-280 1 Χάλυβας ένσφαιρων ρουλεμάν -
42 Τσιμούχα 1 Νιτρίλιο -
43 Ρουλεμάν κυλίνδρου ακίδας RC250-280 1 Χάλυβας ένσφαιρων ρουλεμάν -
43 Τριβέας ολίσθησης (κουζινέτο) RC210-240 1 Ορείχαλκος (μπρούντζος) -

44 Τσιμούχα πώματος 1 Νιτρίλιο/Χάλυβας Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

45 Κλειδί 2 Χάλυβας -

46 Χειροτροχός 1 Αλουμίνιο
RC280: Χάλυβας

Ανοδιωμένο
Ηλεκτροστατική βαφή σκόνης

47 Βίδα ρύθμισης 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -
48 Τσιμούχα 1 Νιτρίλιο -
49 Σωλήνας, διαφανής 1 Ακρυλικό πλαστικό -
50 Προστατευτικός σωλήνας 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο

51A Στέλεχος, DA (δεξί σπείρωμα) 2 Χάλυβας -
51B Στέλεχος, SR (αριστερό σπείρωμα) 1 Χάλυβας -
52 Ελατήριο 1 Ανοξείδωτος χάλυβας ελατηρίων -
53 Άγκιστρο ασφάλισης 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -

54 Τσιμούχα Tredo 2 Νιτρίλιο/Χάλυβας Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

55 Αποστάτης, RC210-260 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -
56 Βίδα, RC210-260 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -
57 Περίβλημα ελατηρίου 1 Ανοξείδωτος χάλυβας -

58 Βίδα 1 Χάλυβας Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

59 Τσιμούχα, RC210-240 1 Νιτρίλιο -

61 Βίδα 2 Χάλυβας Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

62A Παξιμάδι στελέχους, DA (δεξί σπείρωμα) 1 RC210-240: Ορείχαλκος -

RC250-280: Μαλακός σίδηρος Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

62B Παξιμάδι στελέχους, SR (αριστερό σπείρωμα) 1 RC210-240: Ορείχαλκος -

RC250-280: Μαλακός σίδηρος Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

63 Δακτύλιος ασφάλισης, RC250-280 1 Χάλυβας Προστασία από διάβρωση
64 Δακτύλιος χειροτροχού, RC250-280 1 Αλουμίνιο Ανοδιωμένο
65 Κλειδί 2 Χάλυβας -

66 Βίδα, RC250-280 1 Χάλυβας Γαλβανισμένο 
(επιψευδαργυρωμένο)

67 Ετικέτα 1 Πολυμερές υλικό -
68 Δακτύλιος ένδειξης 1 Πολυμερές υλικό, κίτρινο -

Πίνακας υλικού για τον τύπο RC210-280 M1

Ελατήρια μόνο σε εκτέλεση SR. 
Διαφορετικά, το σχέδιο δείχνει έναν 
ενεργοποιητή DA σε ανοιχτή θέση.
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Ουδέτερη θέση
Με το στέλεχος (51) στην θέση Auto, το έμβολο (10M) μπορεί 
να κινείται ελεύθερα και ο ενεργοποιητής μπορεί να λειτουργεί 
με πεπιεσμένο αέρα (πνευματικά). Στην εικόνα φαίνεται ένας 
ενεργοποιητής διπλής δράσης, DA, σε «ανοιχτή» θέση ή ένας 
ενεργοποιητής απλής δράσης, SR, σε «κλειστή» θέση.

Ρυθμίσεις τελικής θέσης
Το M1 στη θέση Auto λειτουργεί ως στοπ τελικής θέσης. 
DA: Ρύθμιση της κλειστής θέσης βαλβίδας.
SR: Ρύθμιση της ανοιχτής θέσης βαλβίδας.
Μοίρες ρύθμισης: +3°/-90° σε σχέση με την τελική θέση.

Χειροκίνητη λειτουργία
DA: Ο χειροτροχός (46) περιστρέφεται αριστερόστροφα. 
Το στέλεχος (51) και το έμβολο (10Μ) πιέζονται προς τα μέσα. 
Η βαλβίδα ανοίγει.
SR: Ο χειροτροχός περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το στέλεχος 
και το έμβολο πιέζονται προς τα μέσα. Η βαλβίδα κλείνει.

Χειροκίνητη λειτουργία
DA: Ο χειροτροχός περιστρέφεται δεξιόστροφα. Το στέλεχος και 
το έμβολο επανέρχονται προς τα μέσα. Η βαλβίδα κλείνει. 
SR: Ο χειροτροχός περιστρέφεται αριστερόστροφα. Το στέλεχος 
και το έμβολο επανέρχονται προς τα μέσα. Η βαλβίδα ανοίγει.

Με αυτόν τον τρόπο, ο άξονας του ενεργοποιητή (15) περιστρέφεται στην ίδια κατεύθυνση με τον χειροτροχό.
Αν ο ενεργοποιητής λειτουργεί χειροκίνητα, πρέπει πρώτα να επιστρέψει στην θέση Auto, προτού να εκτελεστεί ξανά η 
απομακρυσμένη λειτουργία.
Κατά την αποσυναρμολόγηση του περιβλήματος χειροκίνητης λειτουργίας (25M), ο ενεργοποιητής πρέπει πρώτα να εκτονωθεί.  
Για τους ενεργοποιητές SR, το στέλεχος (51) πρέπει επίσης να βρίσκεται στη θέση Auto.

(51) (10M)

(46)

Λειτουργία RC-M1

Διατηρούμε το δικαίωμα να πραγματοποιούμε 
αλλαγές χωρίς προειδοποίηση.
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