
Tek Etkili Pnömatik Aktüatörler dişli 
tip tasarıma sahip olup tek etkili tipte 
üretilmektedir. Yeni nesil aktüatörler mil 
üzerindeki kam ile standart olarak hem açma 
ve hem de kapama yönünde ± 5° (daha fazla 
açıda opsiyonel olarak 0-90° ayarlanabilir 
limit stoplu olarak mevcuttur.) çalışma açısı 
pozisyon ayarlanabilir yapıdadır. Geliştirilmiş 
ve ideal tasarımları ile tek etkili pnömatik 
aktüatörler ile piston çapı artmadan daha 
yüksek döndürme momenti elde edilmekte 
ve ürün ömrü artmaktadır.

TASARIM ÖZELLİKLERİ

1. Sürekli Konum Göstergesi
3 Boyutlu uzaktan kolay seçilebilen gösterge 
aktüatör konumunun rahatça gözlenmesine 
olanak sağlar.

2. Mil
Nikel kaplı çelik mil ISO5211, DIN3337 ve 
NAMUR standardına göre tasarlanmış olup bu 
standartlara uygun limit switch kutusu (sınır 
şalter), pozisyoner veya diğer aksesuarlar 
ile ISO5211 standardına uygun vana mil 
ölçülerinin direkt montajına uygundur.

3. Gövde
ASTM6005 kalite alüminyum ekstrüzyon 
gövdeler çalışma ortamında oluşabilecek 
kimyasal buharlaşmaya ve korozyona karşı 
maksimum koruma sağlayan ve çalışma 
ömrünü uzatan sert anodize kaplanmaktadır. 

Aşırı korozif ortamlar için nikel ve PTFE 
kaplama opsiyonel olarak sunulmaktadır.

4. Kapak
Alüminyum enjeksiyon kapaklar çalışma 
ortamında oluşabilecek kimyasal 
buharlaşmaya ve korozyona karşı fırın toz 
epoksi veya toz polyester ile kaplanmaktadır. 
Aşırı korozif ortamlar için nikel ve PTFE 
kaplama opsiyonel olarak sunulmaktadır.

5. Piston
Alüminyum enjeksiyon pistonlar çalışma 
ömürleri boyunca deformasyona 
uğramamaları için sert anodize ile 
kaplanmaktadır. Simetrik pistonların 
pozisyonları karşı yönde değiştirilerek tersi 
yönünde aktüatör çalışma hareketi elde 
edilebilir.

6. Çalışma Açısı Ayarlayıcı (Limit Stop)
Yeni nesil tasarımın temel özelliği olarak, 
standart 90° çalışan aktüatörlerde her iki 
yönde birbirinden bağımsız ± 5° pozisyon 
ayar cıvataları çalışma pozisyonu kolaylıkla 
yeniden ayarlanabilir. Bu durum vana 
milinde meydana gelebilecek burkulma 
veya diğer özel durumlar için aktüatörün 
çalışma pozisyonunun kolaylıkla yeniden 
ayarlanabilmesine olanak sağlar. 0-90° 
ayarlanabilir limit stoplu tipleri opsiyonel 
olarak mevcuttur.

7. Önyüklemeli Yaylar
Önyüklemeli yaylar, korozyona karşı kaplanmış 
olup kartuş tipi tasarımları ile standart tek 
etkili aktüatöre uygun kapaklara kolaylıkla 
ilave edilebilirler. 

8. Yataklar
Uzun ömürlü ve düşük sürtünmeli 
malzemelerden imal edilmiş yataklama 
elemanları aktüatörlerin çalışma ömürlerini 
uzatmaktadır. Yataklama elemanları ihtiyaç 
halinde kolayca değiştirilebilirler.

9. Sızdırmazlık Elemanları (O-Ringler)
NBR (Nitril) O-Ringler standart çalışma 
sıcaklıklarında yüksek porformans 
göstermekte ve aktüatörlerin sorunsuz 
çalışmasına olanak sağlamaktadır. Yüksek 
sıcaklıklar için Viton, düşük sıcaklıklar için 
Silikon malzemeden üretilen sızdırmazlık 
elemanları opsiyonel olarak sunulmaktadır.

10.Çap
Küresel Vanalar için DN15-DN100
Kelebek Vanalar için DN25-DN300

Gövde : Alüminyum Ekstrüzyon
Pistonlar : Alüminyum Döküm
Mil : Kadmiyum Kaplı Çelik
Sızdırmazlık Elemanları : Nitril Kauçuk
Valf Bağlantısı : Standart
Opsiyon : Namur Valf, Selenoid Vana, 
    Yön Valfi
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PARÇA LİSTESİ
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Aktüatör Ağırlıkları (Adet/Kg)

Ölçüler (mm)

A210 Pnömatik Aktüatör Ölçüleri, Hava Tüketimi ve Aðýrlýklar Tablosu

 Ölçüler

NAMUR

ISO5211 Flanş

AKTÜATÖR ÖLÇÜLERİ, HAVA TÜKETİMİ VE AĞIRLIKLAR TABLOSU
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AKTÜATÖR HAVA TÜKETİM MİKTARLARI (Lt/Hareket)

ÇALIŞMA PRENSİPLERİ

Toplam Yay Sayısına Göre Pistonlara Yay Yerleştirme Şekli
Aktüatörlere aşağıdaki şekilde yaylar yerleştirilmelidir.



PAD-20 TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR



    GENEL MÜDÜRLÜK / FABRİKA
    Atatürk Sanayi Bölgesi Hadımköy Mahallesi Mustafa İnan Caddesi No: 44 Arnavutköy - İSTANBUL
    Tel: +90 212 771 01 45 (pbx)  |  Faks: +90 212 771 47 27  |  info@ayvaz.com  |  www.ayvaz.com

PAD-20 TEK ETKİLİ PNÖMATİK AKTÜATÖR


