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PRĘDKOŚĆ OBROTOWA Funkcja MultiSPEED pozwala na dowolne 

dopasowanie prędkości obrotowej  w czasie 

rzeczywistym, co pozwala na idealne 

optymalizowanie parametrów pracy armatury 

zgodnie z jej zastosowaniem. Inteligentny napęd 

pozwala na łatwe i elastyczne sterowanie oraz 

szybką reakcję w dowolnym momencie pracy.

BEZPIECZEŃSTWO W sytuacjach awaryjnych spowodowanych 

brakiem zasilania istnieje możliwość łatwego 

ręcznego  sterowania napędem BEA® BÜSCH 

Electric Actuator za pomocą korby, czy też 
wkrętarki akumulatorowej.

MOMENT
OBROTOWY

Górny zakres momentu obrotowego napędu BEA® 

BÜSCH Electric Actuator zależy wyłącznie od 

potrzeb jego zastosowania (np. 8000 Nm). 

Jako wykonanie standardowe oferujemy moment 

obrotowy do 520 Nm.

WSKAZANIE
POŁOŻENIA

Dokładny stan otwarcia armatury można odczytać 
na mechanicznym wskaźniku położenia napędu, 

jak również na wyświetlaczu sterownika lub 

w sterowni obiektu. Sygnał położenia jest przesyłany 

za pomocą   różnego rodzaju interface’ów.

PRZYŁĄCZA Napęd BEA® BÜSCH Electric Actuator może być 
wyposażony w dowolne przyłącze do wszystkich 

rodzajów armatury. Posiada również stopień 
ochrony IP68++: ciągła praca w zanurzeniu do 

8 m SW (0,8 bar)

    Precyzyjne sterowanie przepływem

mediów za pomocą inteligentnego napędu
BEA® BÜSCH Electric Actuator jest  elektrycznym napędem wieloobrotowym, dostosowującym się samodzielnie do 

 zadanych warunków pracy. Napęd BEA® BÜSCH Electric Actuator posiada zdolność zmiany prędkości obrotowej 

w czasie rzeczywistym, co pozwala na idealne dopasowanie parametrów pracy armatury do jej zastosowania.

BEA® dostępny jest również w wersji anty-wybuchowej ATEX (TÜV EX9 14 02 85478 002).
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Po zamontowaniu napędu BEA® BÜSCH Electric Actuator na 

armaturze oraz pierwszym włączeniu zasilania, napęd automatycznie 

rozpoczyna program pierwszego uruchomienia. Samodzielnie 

rozpoznaje on i zapamiętuje pozycje krańcowe armatury.

Łatwo. Bezpiecznie. Niedrogo.

Napęd BEA® BÜSCH Electric Actuator posiada własne programy 

serwisowe. Kontrolują one stan napędu i armatury oraz przywracają 
te urządzenia do pełnej funkcjonalności. Napęd otwiera i zamyka 

armaturę z różnymi prędkościami badając jej stan oraz sprawdza 

rzeczywiste aktualne pozycje krańcowe z nastawami początkowymi. 

BEA® Konserwacja i programy serwisowe

Napęd BEA® BÜSCH Electric Actuator posiada możliwość 
indywidualnego  zaprogramowania różnego rodzaju trybów pracy, 

np. okresowe  czyszczenie rurociągów lub kanałów poprzez szybkie 

otwarcie  armatury, czy też bardzo wolne otwarcie armatury podczas 

pierwszego uruchomienia obiektu oraz automatyczne przejście do 

codziennej pracy. W przypadku niebezpieczeństwa napęd szybko 

zamyka  armaturę, aby zapobiec większym zniszczeniom. 

BEA® Indywidualne programy pracy. Bezpieczeństwo.

BEA® Samodzielne dostosowanie się napędu do armatury

  Indywidualne
programowanie parametrów

     dla maksymalnej 

elastyczności pracy armatury

BEA® Sterowanie nap dem 
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Dane techniczne
maks. moment 
obrotowy (Nm)

maks. czas 
pracy (min)

maks. prędkośćść 
obrotowa (obr / min)

maks. moc 
(kW)

Napięcie (V / Hz)

Typ 1 150 bez ograniczeń 1- 64 regulowana 0,75 230 V / 50 Hz  1-fazowy 
(L1 / N / PE)

Typ 2 750 bez ograniczeń 1- 64 regulowana > 1,5 400 V / 50 Hz  3-fazowy 
(L1 / L2 / L3 / N / PE)

napięcie 230 V / 50 Hz 1-fazowy (L1 / N / PE) lub 400V / 50 Hz 3-fazowy (L1 / L2 / L3 / N / PE)

temperatura - 30 °C do +70 °C

pozycja pracy Dowolna

stopień ochrony Napęd: IP68++: praca w ciągłym zanurzeniu do 8 m SW (0,8 bar), sterownik IP65

zabezpieczenie Klasa 1 - uziemienie

zabezpieczenie 
 antykorozyjne

Pełne zabezpieczenie: obudowy napędu i sterownika są wykonane ze stali  nierdzewnej 
1.4301 / 1.4571

Wymiary BEA® przykłady zastosowania
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BÜSCH
Electric
Actuator

BEA® zamontowany na zastawce 
kanałowej 2400 x 1500 mm

BEA® zamontowany na 
zasuwie nożowej z wrzecionem 
wznoszącym się


