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Uvod

Le kdor pusti preteklost za sabo, la-
hko gleda v prihodnost. Ta inovativni 
korak si je za vas upalo storiti več kot 
3.000 kvalificiranih sodelavcev v več 
kot 40 državah. Tam, kjer so se mno-
gi izgovarjali na nemogoče, so pre-
poznali nove priložnosti. Le tako na-
stanejo vizije, ki jih skupaj z vami 
pretvorimo v resničnost. Digitalna re-
gulacijska tehnika in najsodobnejše 
komunikacije niso le modne besede, 
ampak tehnologija SAMSON, ki jo 
uporabljamo v rešitvah za avtomati-
zacijo zgradb. Naše rešitve odlikuje 
optimalno součinkovanje tehničnih 
naprav in hitro reagiranje na spremi-
njajoče se pogoje. Njihovo delova-
nje pridobi še dodatno na pomenu, 
če jih obravnavamo z vidikov gospo-
darnosti, udobja in prijaznosti do 
okolja. Za vse to je potrebno povezo-
vanje vseh elementov sistema v 
omrežje in odprta komunikacija med 
njimi. Prihranek energije in stroškov 
pri tem vedno ostaja cilj z najvišjo 
prioriteto. 

SAMSON ima kompletno ponudbo 
naprav in sistemov za avtomatizacijo 
strojnih inštalacij v zgradbah. Sem 
štejejo tudi senzorji, električni in 
pnevmatski izvršni členi in regulatorji 
brez pomožne energije, ki se upora-
bljajo na izvršni ravni. 

Regulatorji, regulacijske postaje in 
avtomatizacijski sistemi pod imenom 
TROVIS delujejo na upravljalni in 
avtomatizacijski ravni. TROVIS ne 
predstavlja le naprav in sistemov, 
temveč tudi inovativne rešitve in nove 
zamisli v avtomatizaciji. Tako so na 
primer pri modularnem sistemu 
TROVIS 6600 vse potrebne kompo-
nente krmilno-regulacijske tehnike na 
avtomatizacijski ravni zastopane s 
programskimi funkcijskimi moduli v 
eni procesorski krmilni enoti in se 
upravljajo z uporabniku prijazno 
programsko opremo. 

AVTOMATIZACIJA ZGRADB
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Topologija

n Upravljanje objektov 
 (Facility Management)
n Vzdrževanje
n Daljinsko vzdrževanje/diagnostika

pregledna decentralizirana

n Strežnik OPC
n Prenos sporočil/alarmov 
 na daljavo
n Integracija LAN/WAN
n Podatkovna povezava prek 
 omrežij GSM
n Integracija partnerskih sistemov
n Pošiljanje kratkih sporočil (SMS)
n Pošiljanje e-pošte
n Integriran, grafični spletni strežnik

n Modularna zgradba sistema
n Decentralizirani vhodno/izhodni 
 moduli
n Sobni regulatorji
n Regulatorji za ogrevanje in 

daljinsko ogrevanje
n Prenos alarmov na daljavo
n Integracija naprav Modbus
n Povezava s števčnim vodilom 
 (M-Bus, EN 1434-3)

AVTOMATIZACIJA ZGRADB

M-Bus 
števčno	vodilo



5

1

Modbus

RS-485 RS-232

TCP/IP

Modbus

kompaktna komunikativna

M-Bus 
števčno	vodilo

M-Bus 
števčno	vodilo

M-Bus 
števčno	vodilo



6

Avtomatizacijski sistem
STROJNA OPREMA

Vhodno/izhodni	modul	TROVIS	6620
n 10 univerzalnih vhodov
n 6 binarnih izhodov
n 4 analogni izhodi
n Do 32 modulov na en modul CPU

I-Modul	TROVIS	6625
n 20 binarnih vhodov 
 (notranje in zunanje dovajanje)
n Do 32 modulov na en modul CPU

CPU-modul	TROVIS	6610
n BACnet Building Controller (B-BC)
n BACnet IP/BACnet PTP, 
 OPC, Modbus RTU
n Operacijski sistem Linux
n 20 univerzalnih vhodov
n 12 binarnih izhodov
n 8 analognih izhodov
n Spletni strežnik, grafični
n Neposredno pošiljanje e-pošte
n Pošiljanje sporočil SMS
n Shranjevanje zgodovinskih 

podatkov

Opremljen	za	vsako	zahtevo
Od majhnih sistemov s 40 fizikalni-
mi veličinami do velikih nepremičnin 
z več kot 20.000 podatki – TROVIS 
6600 raste z vašimi zahtevami.

Številne	funkcije 
Povezava na daljavo prek telefona, 
funkcionalnost Modbus-Master, nati vni 
BACnet, Ethernet 100 Mbit, shranje-
vanje zgodovinskih podatkov, javlja-
nje alarmov in spletna funkcionalnost 
– vse to „on board“.

Delo	na	daljavo 
Naše stranke upravljajo s svojimi si-
stemi prek povezav ISDN, GSM ali 
prek interneta, kot da bi se nahajali 
na lokaciji.
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Zaščita dostopa

Okno za programiranje urnikov

Shranjevanje zgodovinskih podatkov

Spletni	terminal	TROVIS	6615
n 5,7“ TFT zaslon na dotik
n Ločljivost 640 x 480 slikovnih pik
n Ethernet vmesnik, 100 Mbit
n USB vmesnik
n Vgradnja v pult in podometna 
 montaža
n Standardni simboli za ogrevanje, 

prezračevanje in klimatizacijo
n Programiranje urnikov
n Makroji za enostavno 
 sestavljanje vizualizacij
n Preklop jezika
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Grafično	projektiranje

n Izvedba krmilno-regulacijske 
tehnike, upravljalnih in 
komunikacijskih nalog 
(BACnet IP, BACnet PTP, Modbus)

n Grafični uporabniški vmesnik 
v okolju Microsoft® Windows®

n Konfiguracija funkcionalnosti 
SMS in GPRS

n Izdelava objektov BACnet  
med projektiranjem

n K rešitvam usmerjeni funkcijski 
moduli

n Vnaprej pripravljene naprave v 
obsežni knjižnici OPK, ki vključuje 
npr. kotle, ogrevalne krogotoke, 
prezračevalne naprave

n Določanje parametrov in 
programov v pogovornem oknu

En	program	za	mnogo	nalog: 
Grafično	projektiranje	s	 
TROVIS-om	6690

n Projektiranje strojne opreme
n Kosovnice za gradnjo omaric
n Izdelava aplikacij
n Zagon
n Dokumentacija
n Delovanje online

n Funkcija kopiranja, tudi med 
projekti

n Kosovnice za gradnjo omaric 
in zagon

n Ustvarjanje zbirke podatkov 
za programsko opremo 
centralnega nadzornega sistema 
(CNS) zgradbe

n Ustvarjanje konfiguracijskih 
datotek za strežnik DA za 
komunikacijo prek protokolov 
BACnet IP, Suitelink, OPC ali DDE.

n Online način za zagon in 
upravljanje sistema

n Online dokumentacija
n Stiskanje celega projekta 

za prenos podatkov
n Nastavitev shranjevanja 

zgodovinskih podatkov in 
upravljanja alarmov

n Večjezični vmesnik (nemščina, 
angleščina, francoščina). 

 V načrtu so tudi drugi jeziki.

PROGRAMSKA OPREMA
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Vnaprej konfigurirane naprave za 
ogrevanje, prezračevanje in klimati-
zacijo je možno enostavno vstaviti v 
model procesa z metodo "povleci in 
spusti". Vsi pomembni elementi krmi-
ljenja, kot so npr. časovni programi, 

ročni posegi in parametri regulacije, 
so že na voljo in jih je treba le še pri-
lagoditi sistemu. Uporabniki si lahko 
aktualne knjižnice aplikacij prenese-
jo s spletnega mesta SAMSON.
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Programabilni	logični	krmilnik	in	Web-modul
STROJNA OPREMA

TROVIS	5571
Za vse običajne regulacijske 
algoritme v avtomatizaciji zgradb

17	univerzalnih	vhodov
Binarni vhodi ali vhodi senzorjev, 
kot tudi aktivni signali
Vmesnik za M-Bus števčno vodilo 
– do trije števci za energijo ali vodo

Vnaprej	pripravljene	 
standardne	aplikacije
Regulacija prezračevalnih sistemov,  
klimatizacijskih naprav, kotlov, 
izmenjevalnikov toplote itd.

Znanje	programiranja	ni	potrebno
Grafična konfiguracija sistema  
za enostavno nastavitev aplikacije 
na zaslonu

Grafični	prikaz
Dostop do vseh potrebnih
parametrov in informacij prek 
menijev

Besedilna	sporočila
Optimalno upravljanje in 
spremljanje

Sistemi	po	specifikacijah	strank
Programiranje z vnaprej pripravlje-
nimi programskimi funkcijskimi 
moduli, ki so optimizirani za 
naloge avtomatizacije zgradb po 
DIN IEC 61131-3

Posredovanje	alarmov
Pošiljanje sporočil o motnjah na 
prenosne radijske postaje, faks ali 
upravljalno postajo

Funkcija	Modbus-Master
Komunikacija z drugimi 
napravami na vodilu Modbus

Funkcija	Modbus-Slave
Povezava z upravljalno-nadzornim 
sistemom zgradbe

Funkcija	Gateway
Posredovanje podatkov  
napravam Modbus-Master
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TCP/IP

Modbus RTU

Modbus RTU

TROVIS	5590

Daljinsko	upravljanje
prek interneta, 
zaščiteno z geslom

Zgodovinski	podatki
se shranjujejo v napravi in jih je 
mogoče prebrati za naknadno 
obdelavo, npr. z Excelom®.
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Regulatorji	za	ogrevanje	in	daljinsko	ogrevanje
STROJNA OPREMA

Regulatorji ogrevanja in daljinskega 
ogrevanja avtomatizacijskega siste-
ma TROVIS 5500 imajo sposobnost 
komunikacije in se odlikujejo z zmo-
gljivostjo, vsestranskimi možnostmi 
in udobnim upravljanjem. Opremljeni 
so z vnaprej programiranimi regula-
cijskimi algoritmi in so takoj pripra-
vljeni za delo. Programerska znanja 
zato niso potrebna. Za prilagoditev 
vsakokratni nalogi regulacije je tre-
ba le izbrati številko, ki je dodeljena 
hidravlični shemi naprave. Na voljo 
je več kot 50 vnaprej pripravljenih 
shem oz. številk. 
Naprava lahko istočasno izvaja do 
tri regulacijske zanke, začenši z re-

gulacijsko zanko za temperaturo do-
voda v odvisnosti od vremena z ali 
brez ogrevanja pitne vode.
Povezava s centralnim nadzornim 
sistemom (CNS) za zgradbo oz. da-
ljinsko ogrevanje poteka prek vodila 
Modbus (zakupljeni vod, povezava 
na klic, GSM, povezave IP).

Primer iz palete izdelkov:
Regulator	ogrevanja	in	daljinskega 
ogrevanja	TROVIS	5573
Komunikativen in ugoden

n Regulacija v dveh regulacijskih 
krogih

n Komunikacijska povezava/ 
pošiljanje sporočil SMS z 
zunanjim modulom

n Izbirno Gateway Modbus–M-Bus 
za 6 merilnikov toplotne energije

n Možnost omejevanja s pomočjo 
merilnika toplotne energije 1
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števčno vodilo

Analogno/ISDN/GSM
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Sobni	regulatorji
STROJNA OPREMA
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Sobni regulatorji nudijo individual-
ne rešitve za ugodje in toplotno udo-
bje v vsakem prostoru. Te naprave 
so zgrajene kot PI-regulatorji za 
ogrevanje in hlajenje in so opremlje-
ne tako s temperaturnimi tipali kot s 
tipkami za prijavo prisotnosti, na-
stavljanje zahtevanih vrednosti in 
vnos časovnih podatkov. Zahtevane 
vrednosti je možno nastavljati nepo-
sredno na napravi ali pa prek upra-

vljalno-nadzornega sistema zgra-
dbe. Urniki so shranjeni v napravi. 
Sobni regulatorji komunicirajo med 
seboj prek vmesnika Modbus in jih je 
tako mogoče integrirati v sistem 
TROVIS 6600.
Razširitveni moduli omogočajo tudi 
realizacijo bolj kompleksnih regula-
cijsko-tehničnih funkcij. 

Sobni	regulator	TROVIS	5572

Vhodi
n 1 sobno tipalo (vgrajeno) 
n 1 tipka za prijavo prisotnosti 

(vgrajena)
n 2 binarna vhoda za signale oken/ 

rosišča in sporočanje prisotnosti

Izhodi
n 2 izhoda Triac 

24 V izm. / 1 A oz.
n 2 izhoda 0 do 10 V

Vmesnik
n Modbus

Napajanje
n 24 V izm.

Razširitveni	modul

Vhodi 
n 2 binarna vhoda

Izhodi	
n 3 binarni izhodi 250 V izm./6 A
n 2 izhoda 0 do 10 V

Vmesnik
n Modbus

Napajanje
n 24 V izm.
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Upravljalno-nadzorni	sistem	za	zgradbe	–	BMS
PROGRAMSKA OPREMA

SAMSON nudi nevtralen, objektno 
orientiran upravljalno-nadzorni si-
stem za zgradbe - BMS, ki deluje v 
zadnji različici operacijskega siste-
ma Microsoft® Windows®. Na ta na-
čin je omogočeno enostavno in upo-
rabniku prijazno upravljanje avto-
matiziranih sistemov v okenskem 
grafičnem okolju. Pomembne upra-
vljalne funkcije za prihranek energije 
in vključitev operaterskih delovnih 
mest v obstoječa omrežja podjetij 
omogoča večjo razpoložljivost siste-
mov in še posebno ekonomično delo. 
Delovno mesto za upravljanje s cen-
tralnim nadzornim sistemom  zgradbe 

lahko postane vsak osebni računal-
nik, saj je za komunikacijo upora-
bljen Ethernet in protokol TCP/IP oz. 
BACnet IP. Ta protokol je danes stan-
dard v večini podjetij.
Koncept strojne in programske opre-
me za avtomatizacijo SAMSON vam 
omogoča hiter zagon s standardizi-
ranimi rešitvami priklopa. 

Razpoložljivost je zagotovljena z re-
duntantno topologijo omrežja, med-
tem ko za visoko stopnjo varnosti 
skrbi nadzor dostopa na strani ope-
racijskega sistema in grafičnega 
programa ter strukturiran prikaz.
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Sistem uporablja več ravni dostopnih 
pravic, podrobno upravljanje z alar-
mi ter zbirko zgodovinskih podatkov 
s funkcijami prikaza in izvoza. 
Uporaba svetovno razširjene pro-
gramske opreme za vizualizacijo 
InTouch® omogoča današnjemu času 
primerno komunikacijo med člove-
kom in strojem. Programska oprema 
omogoča inženirjem, odgovornim za 
delovanje sistema, in vodstvenemu 
kadru dostop do vseh podatkov in in-
formacij upravljalno-nadzornega si-
stema na računalniškem zaslonu v 
nazorni in jasno razčlenjeni obliki. 

Takoj po opravljenem projektiranju 
je možno iz široke palete vnaprej pri-
pravljenih simbolov elementov avto-
matizacije zgradb v najkrajšem času 
pripraviti uporabniku prijazno vizua-
lizacijo. Simboli naprav so vnaprej 
pripravljene dinamično animirane 
slike. Sem spadajo med drugim tudi 
hidravlične sheme in prezračevalni 
sistemi, ki lahko vsebujejo ogrevalne 
karakteristike in urnike. Razen vseh 
podatkov o sistemu je možno prikli-
cati tudi informacije o posameznih 
napravah. 
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CNS	–	centralni	nadzorni	sistemi	za	daljinsko	in	biomasno	ogrevanje
PROGRAMSKA OPREMA

Medtem ko so aplikacije, namenjene 
klasičnim strojnim instalacijam v 
zgradbah, vsekakor zelo raznovrs-
tne, se pri daljinskem ogrevanju po-
javljajo drugačne naloge. Če je bila 
pred leti v ospredju predvsem tran-
sparentnost za končnega uporabni-
ka, ima danes bistveno vlogo gospo-
darno obratovanje omrežij daljin-
skega ogrevanja. 

Le brezhibna komunikacija vsake 
postaje z nadzorno centralo omrežja 
daljinskega ogrevanja in s toplarno 
zagotavlja v prihodnost usmerjeno 
obratovanje in varčno rabo naravnih 
virov; npr. z omrežnimi črpalkami, ki 
jih vodijo odjemalci, ali z akumula-
torji toplote.



19

8

To je področje, kjer lahko SAMSON 
da svoj prispevek s svojimi večdese-
tletnimi izkušnjami. SAMSON-ov 
program za vizualizacijo 55Viewer 
predstavlja stroškovno ugodno reši-
tev za upravljanje in spremljanje 
vsake postaje. Popolnoma grafična 
izvedba pokriva vse potrebe sodob-
nih centralnih nadzornih sistemov. 
Vsaka postaja daljinskega ali bio-
masnega ogrevanja je vizualizirana, 

medtem ko pregledni prikazi vseh 
priključenih postaj s podatki o odje-
mnih močeh, primarnih temperatu-
rah, pripravi tople pitne vode in 
dnevni povprečni porabi jamčijo za 
maksimalno transparentnost omrežja 
daljinskega ogrevanja. Nove odje-
malce je možno enostavno vključiti v 
program z izpolnitvijo pogovornega 
okna.
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Velik	prihranek	energije,	 
vendar	ne	na	račun	udobja	–	 
dizajnerski	hotel	„The	George”

V novem dizajnerskem hotelu The 
George in v sosednjem pisarniškem 
objektu skrbi  za najvišji izkoristek 
rabe energije avtomatizacijski sistem 
TROVIS 6600 (certificiran B-BC).

118 udobnih hotelskih sob, pet 
apartmajev in dva nadstandardna 
apartmaja v sedmih etažah in z le-
pim pogledom na jezero Außenalster 
vabijo gosta na mirno prenočitev in 
na ogled pisanega življenja ham-
burške mestne četrti St. Georg.

Hotel je priključen na omrežje daljin-
skega ogrevanja. 
SAMSON AG je pri tem močno pri-
soten z znanimi izdelki iz palete 
ROH (regulatorji brez pomožne 
energije).

Ko se gost na recepciji hotela šele 
veseli prijetne sobe, je avtomatizacij-
ski sistem TROVIS 6600 že registriral 
prijavo. TROVIS 6600 je prek proto-
kola FIAS (Fidelio Interface 
Application Service) povezan s pri-
javnim sistemom hotela Protel in je 
obveščen o stanju vsake sobe. Sobni 
regulatorji Daikin dobijo prek pove-
zave BACnet IP signal za preklop iz 
znižanega načina pripravljenosti v 
udobni način.

SISTEM
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CargoCity	Süd	–	opremljen 
za rast

Frankfurtsko letališče se na svojem 
južnem delu nezadržno širi na ob-
močje CargoCity Süd. SAMSON je 
poskrbel za ugodno klimo v zgradbi 
novega logističnega centra, ki zase-
da površino 172 m x 72 m in meri v 
višino 27 m.

Avtomatizacijski sistem TROVIS 6600 
deluje deljeno v štirih informacijskih 
središčih; dve se nahajata v kletnih 
tehničnih prostorih, dve pa se naha-
jata v nadstropju. 

Fraport AG stavi na standardizirano 
podatkovno komunikacijo. Za pove-
zavo z obstoječo oddaljeno delovno 
postajo BACnet  Operator  Worksta-
tion (B-OWS) je bil uporabljen CPU-
modul TROVIS 6610 (certificirani 
BACnet Building Controller (B-BC)). 

Sistem sprejema in obdeluje vsa spo-
ročila o obratovanju in motnjah iz 
centrale za ogrevanje in prezračeva-
nje ter iz strežniškega prostora (nad-
zor gasilnih in hladilnih sistemov). 
Upravljanje luči poteka prek standar-
diziranega vodila KNX-Bus. Prek vo-
dila KNX se včitavajo tudi sporočila 
o delovanju in motnjah električnega 
sistema (npr. prožitev prenapetostnih 
zaščit, kontakti vrat, dizelski agregat 
za brezprekinitveno napajanje) in 
posredujejo naprej v BACnet IP.

Za najboljši pregled nad delovanjem 
sistemov je tudi v logističnem centru 
vgrajen SAMSON-ov upravljalno-
nadzorni sistem za zgradbe (BMS).
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SISTEM

Gasilska	in	reševalna	postaja 
Siegen

V južnem delu nemške zvezne deže-
le Severno Porenje-Vestfalija leži 
med Westerwaldom in Sauerlandom 
univerzitetno mesto Siegen s pribli-
žno 110.000 prebivalci.

Nova gasilska in reševalna postaja 
je osrednje mesto za naloge 86 po-
klicnih in 600 prostovoljnih gasilcev. 
Gasilci so v postaji prisotni 24 ur na 
dan. Od tukaj se izvajajo naloge ga-
šenja požarov, reševanja in tran-
sporta bolnikov, gostijo pa tudi regij-
ski center za obveščanje. Letno na-
štejejo pribl. 11.000 intervencij 
samo pri reševanju in transportu bol-
nikov. 

Vse naloge regulacije, krmiljenja in 
nadzora sistema za ogrevanje, pre-
zračevanje in hlajenje so prevzeli 
SAMSON-ovi regulatorji 5571 in 
5579.
Uporabniki lahko z nazornimi pikto-
grami naprav na zaslonu programa-

bilnega logičnega krmilnika TROVIS 
5571 hitro dobijo vpogled v trenutno 
stanje sistema. Upravljanje se izvaja 
neposredno na regulatorju:

n Prikaz vseh delovnih stanj
n Spreminjanje parametrov sistema
n Ogled, potrjevanje in brisanje 

sporočil o motnjah
n Izbira in spreminjanje časovnih 

programov

Regulatorji SAMSON prenašajo iz-
brane podatke v sistem EIB.
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Akumulatorska	toplotna	postaja 
v	San	Martinu

San Martino di Castrozza, kraj ob 
vznožju skupine Pala di San Martino, 
je ena najbolj znanih počitniških de-
stinacij v Dolomitih.

250 gospodinjstev se oskrbuje s to-
ploto na daljavo iz centralne toplar-
ne na biomaso. Za izravnavanje ni-
hanj pri odjemu toplote so postavili 
novo akumulatorsko toplotno posta-
jo. Akumulator toplote je sestavljen iz 
sedmih zaporednih posod, v katerih 
je skupaj 236 m³ vode. 
Ko je proizvodnja energije večja od 
porabe, se akumulator polni z vodo 
iz krajevnega omrežja daljinskega 
ogrevanja. Ko je potrebno, pa shra-
njeno energijo vrača nazaj v omre-
žje. S tem ukrepom so odpravili po-
trebo po kotlu za vršne obremenitve, 
ki pozimi pokriva znane konice v od-
jemu energije zjutraj med 8. in 10 
uro in popoldne med 15. in 18. uro.

Regulacijo, krmiljenje, vizualizacijo 
in daljinsko upravljanje omrežja da-
ljinskega ogrevanja so prevzeli regu-
latorji daljinskega ogrevanja in si-
stemska tehnika SAMSON. Podatki 
iz priključenih temperaturnih tipal in 
informacije od odjemalcev, poveza-
nih z M-Bus števčnim vodilom, se 
prenašajo v TROVIS 6600 za regula-
cijo in krmiljenje akumulatorske to-
plotne centrale.

Uporabniku v nadzorni centrali siste-
ma daljinskega ogrevanja so na vo-
ljo nazorni grafični prikazi, kjer se 
lahko hitro prepriča o stanju sistema. 
Web-terminal na električni omari 
daje barvne grafične informacije o 
sistemu, temperaturah in motnjah.
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Regulacijski	ventili,	senzorji	in	termostati
IZVRŠNA RAVEN

SAMSON ima zaokroženo ponudbo 
temperaturnih tipal in modularno 
zgrajenih regulacijskih ventilov za 
avtomatizacijo zgradb z električni-
mi, elektrohidravličnimi in pnevmat-
skimi pogoni, s katerimi je možno 
zgraditi tudi izjemno hitre krmilne 
zanke.  Za enostavne regulacijske 
naloge so na voljo kombinirani regu-
latorji z linearnim pogonom. Te na-
prave omogočajo nadzor tempera-
ture in pretoka. Uporabne so za re-
gulacijo z vzdrževanjem konstantne 
vrednosti, za segrevanje pitne vode 
in za ogrevalne sisteme. 
Regulacijski ventili z varnostno funk-
cijo se v primeru izpada električnega 
toka, prekoračitve tlaka ali tempera-
ture odprejo oz. zaprejo in tako skr-
bijo za funkcionalnost avtomatizira-
nih sistemov tudi v izjemnih situaci-
jah. Dolgotrajno zanesljivo delovanje 
regulacijskih ventilov, natančne in 
konstantne karakteristike ter ponov-
ljivo delovanje regulacije tudi pri 

najmanjših obremenitvah so odloču-
joči predpogoji za učinkovitost regu-
lacije. Regulacijski ventili z močnimi 
elektrohidravličnimi pogoni se vse 
do danes odlično izkažejo pri delje-
nju volumskih tokov in pri velikih 
tlačnih padcih.
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Kombinacija električnega regulacij-
skega ventila za regulacijo tempera-
ture in regulatorja volumskega preto-
ka brez pomožne energije omogoča 
stroškovno ugodno in funkcijsko za-
nesljivo rešitev za zahtevne regula-
cijske naloge. Ventil in pogon imata 
povezavo s silo, kar pomeni znaten 
prihranek naporov pri montaži in 
vzdrževanju, s tem pa še dodatno 
znižanje stroškov. Za poenostavitev 
zagona sistemov je bil za električne 
pogone razvit stroškovno ugoden di-
gitalni regulator položaja. Regulator 
ima funkcijo samodejnega umerja-
nja giba za prepoznavanje zaprtega 
položaja ventila in določa odprti po-
ložaj ventila po izvršnem času. Iz iz-
vršnega časa se izračunava tudi tre-

nutni položaj, kar pomeni, da lahko 
odpade dražji potenciometer za 
merjenje trenutnega položaja venti-
la. Kot vhodni signal je uporabljen 
napetostni signal v območju od 0 do 
10 V, ki se običajno uporablja pri 
sistemih za avtomatizacijo zgradb.



26

Regulacijski	ventili,	senzorji	in	termostati
IZVRŠNA RAVEN

V2001 je regulacijski ventil, ki se 
odlikuje s fleksibilnostjo. Primeren je 
za regulacijo zraka, vode in pare na 
širokem temperaturnem območju. 
V2001 z vsemi običajnimi imenskimi 
premeri pokaže svojo resnično vre-
dnost z dvema vrednostma KVS, bo-
disi kot prehodni ventil bodisi kot tri-
potni ventil za razdeljevanje in me-
šanje. Čemu je namenjen, postane 
jasno že ob pogledu na njegovo 
ohišje: v izvedbi iz klasične sive litine 
ali jeklene litine lahko regulira neko-
rozivne medije, in to pri tlakih do 40 
bar in temperaturah med −10 in 

+220 °C. Nič manj robusten ni regu-
lator položaja, ki je vgrajen v pnev-
matskem pogonu. Ta združuje moč 
pnevmatike z natančnostjo elektri-
čnih signalov.
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Prostorski, zunanji, vložni in potopni 
uporovni termometri so uporabni za 
avtomatizacijo zgradb v širokem 
temperaturnem področju od −50 do 
+180 °C. Za potrebe meritev so na 
voljo različne izvedbe naprav iz pla-
stike s stopnjo zaščite IP20 do IP65, 
izbirati pa je možno tudi med različ-
nimi dolžinami kablov.
Visokokakovostna temperaturna ti-
pala Pt 100 in Pt 1000 po standardu 
DIN EN 60751, razreda B, v vezavi 
z dvema vodnikoma so osnova za 
natančno delovanje regulacije. 
Program senzorjev zaokrožijo poto-
pni senzorji Pt 1000 v različnih iz-
vedbah, ki se odlikujejo s hitrim od-
govorom.

SAMSON je na začetku leta 2009 
predstavil nov program električnih 
termostatov, ki združuje tri osnovne 
termostate in različne načine monta-
že za raznovrstne možnosti uporabe.
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