
Inteligentní pohon armatur

BEA® BÜSCH Electric Actuator
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Chcete své zařízení automatizovat
a potřebujete střídavé poháněcí
rychlosti?

Vaše řešení:
Inteligentní 
pohon armatur
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POHON MultiSPEED přizpůsobí přestavovací 

rychlost odpovídající poptávce na Vaši 

armaturu popř. na požadavky Vašeho zařízení. 

Inteligentní servomotory umožňují pružné 

řízení a nejrychlejší reakci na každý případ použití.

BEZPEČNOST Nouzová obsluha při výpadku proudu je

kdykoliv zajištěna. Žádné pracné ovládání

ručnímkolem: BEA® BÜSCH Electric Actuator 

se dá pohodlně bez tělesné námahy ovládat

pomocí Aku-šroubováku.

SÍLA Neomezeně vysoká nabídka síly pro každé

použiti volitelné (např. 8000 Nm), standarní 

pohony do 520 Nm.

INDIKACE Přesnou polohu Vaší armatury vidíte pomocí

všech běžn ch BUS-rozhraní na velíně
Vašeho PC a také přímo na místě pomocí 

indikace polohy na pohonu samotném.

VODOTĚSNÝ Perfektní připojovací podmínky ke každé armatuře, 

krytí IP68++ vodotěsné. (Těsnost: 30 dní při 8 m 

vodního sloupce v klidně vodě a nepřetržitý provoz).

    Perfektní plynulé řízení

      pomocí inteligentního, 

        variabilního reagujícího pohonu

BEA® BÜSCH Electric Actuator je elektropohon s inteligencí, který se dle požadavku přizpůsobí každé situaci. 

Se střídavými rychlostmi pohybuje BEA® BÜSCH Electric Actuator Vaší armaturou perfektně 
vyladěnou na Váš případ použití.

BEA® také v ATEX provedení (TÜV EX9 14 0285478 002) pro použítí do výbušného prostředí.
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Při prvním uvedení do provozu provede pohon po mechanické 

Instalaci samoinicializační chod. Pohon automaticky rozezná

koncové dorazy bez opotřebení a poškození. Pohon programuje 

sám sobě nutné koncové polohy. 

Jednoduše. Bezpečně. Cenově výhodně.

Údržbový program prozkoumává těžký chod armatur, servisní

program je znovu oživuje.

Otevíráním a zavíráním ve velké rychlosti, najíždějí koncové

polohy v pomalé rychlosti.

BEA® údržbový a servisní program

Rychlým otevíráním armatury může být systém oplachován

proudem. Nové zařízení může být uvedeno do provozu cíleně
tím, že pohon armatury nejdříve pomalu otevře, např. při
vyrovnání tlaku, ale může vysokou rychlostí regulovat.

Nouzové řízení otevírá nebo zavírá plynule při havárii všechny

Armatury nebo tyto otevírá.

BEA® Oplachování, plnění, nouzové řízení

BEA® Samoinicializace

 Individuální 
      programování pro 

nejvyšši fl exibilitu

BEA® ízení
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Technická data
max. moment 
(Nm)

max. provozní čas 
(min)

max. otáčky 
(ot / min)

max. vstupní 
přikon (kW)

připojovací napětí 
(V / Hz)

Vel 1 150 neomezeně
(režim start S1)

1- 64 variabilní 0,75 230 V / 50 Hz  1-fázový 
(L1 / N / PE)

Vel 2 750 neomezeně
(režim start S1)

1- 64 variabilní > 1,5 400 V / 50 Hz  3-fázový 
(L1 / L2 / L3 / N / PE)

Připojovací napětí 1-fázové napětí AC 230 V, 50 Hz or 3-fázové napětí AC 400 V, 50 Hz

Teplota - 30 °C to +70 °C

Instalační poloha libovolná

Stupeň krytí pohon: IP68++ do 8 m vs (30 dní v klidných vodách a nepřetržitý provoz), 
Řídící panel: IP65

Třída ochrany zařízení třidy 1 (ochraný vodič)
Ochrana proti korozi korozivzdorné, těleso pohonu z nerezové oceli 1.4301 / 1.4571

Rozměry BEA® v praxi

BÜSCH Technology GmbH
Findelwiesenstraße 15
D-90478 Nürnberg
Germany
Tel. +49-911-46254-0
Fax +49-911-46254-70

info@buesch.com
buesch.com

BÜSCH Armaturen spol. s r.o.
Vlkošská 1652
69642 Vracov
Czech Republic
Tel. +420-518-628891
Fax +420-518-628178

info@buesch.com
buesch.com

BEA® na nožovém šoupátku 
se stoupajícím vřetenem

BEA® na XL3 kanálovém 
stavítku 2400 x 1500 mm
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