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JEDNOČINNÝ/DVOJČINNÝ 
PNEUPOHON

Pneumatické pohony TORK jsou výkonné, spolehlivé a kompaktní jednotky s rychlým nebo pomalým otočením o 90°. vyráběny jsou jak v jednočinném tak dvojčinném provedení. 
Kromě standardního výrobního procesu lze pohony vyrobit také s nastavením ± 10% zdvihu, 180° otočením a třemi pozicemi zavření (uzavřen, otevře, napůl otevřen). Využití pro 
kulové ventily, klapky, závity a tlumiče.

POPIS

RA ... DA SÉRIE
Použití: kulový kohout, klapkový ventil, pluhový ventil, tlumiče, regulace proporcionality
Velikost: RA 32 DA ... RA 350 DA
Přívodní tlak vzduchu: 4-8 bar
Výstupní hodnota tork: 9Nm ... 5162 Nm (6 barů)
Tělo: extrudovaný hliník / litinový hliník
Uzávěry a písty: hliníková litina
Teplota: -10°C ...  80°C
Připojení ventilu: ISO 5211 / DIN3337 standard
Připojení koncového spínače: Namur standard, VDI / VDE3845
Připojení polohového ventilu: Namur standard, VDI / VDE3845
Připojení solenoidového ventilu: Namur standard, VDI / VDE3845
Nastavení zdvihu: Oba směry otevřené a zavřené polohy (± 5%)
Změna na jednočinné: Přidání pružin

OVLÁDÁNÍ PNEUPOHONU, RA ... DA SÉRIE

                                                                               obrázek 1
ventil otevřen          solenoid pod napětím             (1/4” - 5/2)

                                                                               obrázek 1
ventil uzavřen            solenoid bez napětí              (1/4” - 5/2)

Provozní tlak (bar)

Hodnoty dvojčinného točivého momentu (podle dodaného rozsahu tlakového vzduchu)

DVOJČINNÁ HODNOTA TLAKU (Nm)
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JEDNOČINNÝ/DVOJČINNÝ 
PNEUPOHON TORK

Pneumatické pohony TORK jsou výkonné, spolehlivé a kompaktní jednotky s rychlým nebo pomalým otočením o 90°. vyráběny jsou jak v jednočinném tak dvojčinném provedení. 
Kromě standardního výrobního procesu lze pohony vyrobit také s nastavením ± 10% zdvihu, 180° otočením a třemi pozicemi zavření (uzavřen, otevře, napůl otevřen). Využití pro 
kulové ventily, klapky, závity a tlumiče.

POPIS

RA ... SR SÉRIE
Použití: kulový kohout, klapkový ventil, závitový ventil, tlumiče, regulace zapnutí / vypnutí proporcionality
Velikost: RA 40 SR...RA 350 SR
Přívodní tlak vzduchu: 4-8 bar
Výstupní hodnota tork: 5Nm ... 1950 Nm (6 barů)
Tělo: extrudovaný hliník / litinový hliník
Uzávěry a písty: hliníková litina
Teplota: -10°C ...  80°C
Připojení ventilu: ISO 5211 / DIN3337 standard
Připojení koncového spínače: Namur standard, VDI / VDE3845
Připojení polohového ventilu: Namur standard, VDI / VDE3845
Připojení solenoidového ventilu: Namur standard, VDI / VDE3845
Nastavení zdvihu: Oba směry otevřené a zavřené polohy (± 5%)
Změna na dvojčinné: Odebrání pružin

OVLÁDÁNÍ PNEUPOHONU, RA ... SR SÉRIE

                                                                               obrázek 1
ventil otevřen          solenoid pod napětím             (1/4” - 3/2)

ventil uzavřen                                                                 obrázek 1
silou pružiny                    solenoid bez napětí              (1/4” - 3/2)

Dimenze (mm)

MODELY POHONŮ
ISO
příruba 
pro H

ISO
příruba 
pro J
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JEDNOČINNÝ/DVOJČINNÝ 
PNEUPOHON

Pružinový zpětný točivý moment (podle dodaného rozsahu tlaku vzduchu a množství pružin)

JMENOVITÝ TOČIVÝ MOMENT PRUŽINY (NM)

#
 p

ru
ži

n
y Pružinový

točivý mom.
Provozní tlak (bar)

Poznámka: Žlutě vyznačené hodnoty jsou výstupní otáčky servopohonu. Při výběru pohonu je třeba dbát na následující.
“Pro servopohon 0°, start: uzavřená poloha, 90°: konec: otevřená poloha” “Pro pružinu 0°: montážní poloha pružiny, 90°: pružina stlačená písty” “1 bar: 14,5 PSI 1Nm: 8 , 85LB-in 1kg: 9,81Nm”
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