
NAPED PNEUMATYCZNY 
OBROTOWY DWUSTOPNIOWY



N.B. Wymiary napędu wg kart katalogowych napędów standardowych
 For actuator dimension, see the corresponding tables in this catalogue

TABELA WYMIARÓW   DIMENSION TABLE
Kod zamówieniowy DIN/ISO code DD030401S DD060401S DD060402S DD120401S DD240401S DD480401S

Wielkość size DA 30 DA 60
F04

DA 60
F03-F05

DA 120 DA 240 DA 480

A                                                                            mm. 352,4 411,2 411,2 486,9 582 679
  B                                                                            mm. 232,4 264,2 264,2 315 386 433
C                                                                            mm. 46 56 56 56 71 89
D                                                                            mm. 13,5 17 17 22 27 33,7
Waga DIN/ISO   weight DIN/ISO type                    Kg. 1,8 2,8 2,8 4,7 8 14,3

Napęd pneumatyczny obrotowy dwustopniowy 
Two stage pneumatic actuator

Working condition
Temperature: from 0°C to +80°C; from -20°C to +80°C with dry air only. 
Air supply: 5,6 bar; maximum 8,4 bar.
Operating media: compressed tered air, not necessarily lubricated. In case of lubricated air, either non detergent oil or NBR compatible oil, must be used.

Technical features
Metering rotation angle: 45° max. 
Max. rotation angle: 90°
Torque (see the corresponding actuator tables).
The code numbers after the letters DD, always correspond to the breakaway torque in Nm at 5,6 bar air supply.

N
ap

ęd
 p

ne
um

at
yc

zn
y 

Pn
eu

m
at

ic
 a

ct
ua

to
r

C D

B

A

1/8"GAS M5 

UNI EN ISO 5211

1/8"GASM5 

Warunki pracy
Temperatura pracy: od 0°C do +80°C, od -20°C do +80°C (w temperaturze od -20°C do 0°C, do zasilania należy użyć powietrza osuszonego).
Ciśnienie zasilania: 5,6 bar, maksymalnie 8,4 bar.

-
go stosować należy olej kompatybilny z uszczelnieniem NBR.

Charakterystyka techniczna
Regulacja kąta obrotu: maksymalnie 45°
Maksymalny kąt obrotu: 90°
Numery kodów zamówieniowych po literach DD, zawsze odpowiadają momentom obrotowym wyrażonym w [Nm] przy zasilaniu sprężonym 
powietrzem o ciśnieniu 5,6 bar.
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                   Schemat pracy 
Working plane

Ogólne zastosowanie i warunki pracy
ZASTOSOWANIE:
Układy dozowania i napełniania.
WYKONANIE:
Według normy UNI EN ISO 5211
ZASADA DZIAŁANIA:

General use and working condition
USE:
Filling and metering of �uids or solids-mix materials by means of a special metering device. 
Double acting actuator for �ne or rough metering.
EXECUTION:
With UNI EN ISO 5211.
WORKING SYSTEM:
The basic model consists of an Omal double acting actuator, equipped with two additional cylinders whose inner-pistons, by means of a stroke adjustment device, stop the 
rotating angle of the actuator to a pre-set position, preventing it from a complete rotation and in�uencing the total valve �ow pressure.
This device is driven by two solenoid valves.
E1 = 5/2; E2 =3/2. E1 drives the actuator, while E2 drives the two external cylinders.
Some examples referring to the valves in the drawing above:
- with a completely CLOSED VALVE (0°) You will have:
   E1: air supply in A, exhausts in B
   E2: exhausts in B1.
- with a completely OPEN VALVE (90°) rough metering You will have:
   E1: exhausts in A, air supply in B
   E2: exhausts in B1.
When You reach the desired level, e.g. 90% of the total �lling, the rough signal (completely open valve) will turn o� and the air, �owing through E2 and then changing the 
position of E1, will get to the external pistons which will move to the desired rotating angle, e.g. 30° (�ne metering), consequently reducing the total valve �ow..
With an OPEN VALVE, e.g. 30° �ne metering, You will have:
E1: air supply in A, exhaust in B;
E2: air supply in B1
This intermediate position and the corresponding valve �ow pressure will be reproduced, whenever you repeat the process.
NOTE: Thanks to control “D”, the desired metering can range from 0° to 45°.When the desired level is the same as the actual one, the �ne-metering signal on E2 (exhaust in B1) 
will turn o�; the actuator will start moving and make the valve close, completely. Now the �lling and metering process is over.
CONCLUSION:
“OMAL” device can be assembled wherever you need to furnish exactly the same quantities in long working cycles.
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NAKRĘTKA REGULACYJNA „D” 
D SET NUT

REGULACJA SKOKU „D”
D SET NUT

REGULACJA SKOKU
STROKE ADJUSTMENT

REGULACJA SKOKU
STROKE ADJUSTMENT

BLOKADA REGULACJI
REGULATION GRAIN

ZABEZPIECZENIE
PROTECTION ZABEZPIECZENIE

PROTECTION                   BLOKADA REGULACJI
PROTECTION GRAIN

TA SAMA SYTUACJA PO OBU STRONACH
SIMILAR SITUATION ON BOTH SIDES
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Podstawowy model zawiera napęd Omal dwustronnego działania wyposażony w dwa dodatkowe siłowniki zewnętrzne służące do zatrzymania napędu
w zadanej pozycji oraz zapobiegające pełnemu otwarciu.
Napęd dwustopniowy sterowany jest dwoma elektrozaworami E1=5/2 oraz E2=3/2. Elektrozawór E1 steruję napędem obrotowym, elektrozawór E2 steruje 
dwoma siłownikami zewnętrznymi.
Przykład sterowania zawiera rysunek powyżej:
- przy całkowitym zamknięciu (0°) mamy: w zaworze E1 zasilanie portu A i odpowietrzenie portu B; w zaworze E2 odpowietrzenie portu B1
- przy całkowitym otwarciu (90°) mamy: w zaworze E1 odpowietrzenie portu A i zasilenie portu B; w zaworze E odpowietrzenie portu B1
Po osiągnięciu odpowiedniego poziomu napełnienia medium przy zaworze całkowicie otwartym następuje odcięcie zasilania, przepływ przez zawór E2 
oraz przesterowanie zaworu E1. Następuje wtedy przesunięcie tłoków zewnętrznych i ustawienie napędu obrotowego w zadanej pozycji np. 30° co w 
efekcie daje redukcję przepływu medium. 
- przy częściowym otwarciu zaworu np. 30° mamy: w zaworze E1 zasilanie portu A i odpowietrzenie portu B; w zaworze E2 zasilanie portu B1.
Pozycja pośrednia i odpowiedni dla niej poziom przepływu jest powtarzalny dla każdego cyklu. 
Uwaga: Dzięki kontroli „D” (rys.) możemy ustawić żądany poziom otwarcia w zakresie od 0° do 45°.  Gdy żądany stopień napełnienia, dozowania medium 
zostaje osiągnięty - poprzez podanie sygnału na zawór E2 (wyjście B1 odpowietrzone) osiągamy całkowite zamknięcie zaworu i zakończenie procesu 
dozowania. 
Konkluzja: napęd dwustopniowy ma zastosowanie w przypadku powtarzania tych samych wartości zredukowanego przepływu.   
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