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KOMEXTHERM MK

PPfifieehhlleedd  vvyyrráábbûûnn˘̆cchh  ttyyppÛÛ  sseerrvvoommoottoorrÛÛ  MMKK

TTyypp:: MMKK--CCNN 2244  VV --  bbeezz  ssiiggnnaalliizzaaccee  ppoolloohhyy
MMKK--CCNN..11 2244  VV --  ssee  ssiiggnnaalliizzaaccíí  ppoolloohhyy
MMKK--CCSS 223300  VV --  bbeezz  ssiiggnnaalliizzaaccee  ppoolloohhyy
MMKK--CCSS..11 223300  VV --  ssee  ssiiggnnaalliizzaaccíí  ppoolloohhyy

TTeecchhnniicckkéé  ppaarraammeettrryy

CN (CN.1) CS (CS.1)
Napájecí napûtí 24 V + 20%      230 V + 10%
Kmitoãet 50 Hz
Pfiíkon 2 VA
Maximální zatíÏení 
kontaktÛ signalizace 230V/3A
Provedení pfiístroje el. pfiedmût I.tfiídy
Krytí IP 40
Kroutící moment min. 10 Nm
Min. a max. moÏn˘ 
úhel nastavení 
prac. zdvihu 150- 3600

Základní nastaven˘ 
rozsah z v˘roby 900 (s mechanick˘m

omezením)
Doba pfiestavení 
v rámci prac. zdvihu 150 sec (900)
Pfiipojovací vodiãe 4x0,5 aÏ 0,75 mm2 Cu
Pracovní poloha libovolná
Pracovní teplota -10 aÏ +600C
Pracovní prostfiedí obyãejné

(dle âSN 33 2000-3/AB5)
Skladovací teplota 0 aÏ +500C
Relativní vlhkost 65%
ÚroveÀ hluãnosti max. 50 dB
StupeÀ obsluhy bezobsluÏn˘ provoz
Rozmûry 134x168 mm
Hmotnost 1,05 kg

NNaassttaavveenníí  sseerrvvoommoottoorruu

V‰echny uvedené typy servomotorÛ MK jsou z v˘roby do-
dávány se základním nastavením vaãek v rozmezí 900 po-
tfiebn˘m pro ovládání smû‰ovaãÛ, které jsou základním
prvkem regulaãních souborÛ dodávan˘ch na‰í firmou. Pro
jiné úãely je moÏno provést nastavení v rozsahu 150 aÏ
3600 s tím, Ïe by musel b˘t pouÏit jin˘ upevÀovací díl pro
spojení s ovládan˘m prvkem (viz staÈ MontáÏ). Nastavení
se provede po uvolnûní stavûcího ‰roubu (pos. 4) potfieb-
n˘m natoãením a upevnûním vaãky. Klíã pro stavûcí ‰roub
vaãek je v pfiíslu‰enství.
Postavení vaãek a mikrospínaãÛ - viz obr. ã. 1.

MMoonnttááÏÏ  sseerrvvoommoottoorruu

MMeecchhaanniicckkáá
V pfiípadû, Ïe je servomotor pouÏit pro ovládání smû‰ovaãe,
spoãívá montáÏ v upevnûní tfimenu servomotoru ke smû‰o-
vaãi pomocí dvou ‰roubÛ M6x12 a podloÏek 6,4. Páky
smû‰ovaãe a servomotoru se spojí aretaãním ‰roubem, ãímÏ
je mechanická montáÏ ukonãena.V‰echny uvedené spojova-
cí díly jsou souãástí pfiíslu‰enství.
POZOR !!! Pro v‰echny typy a velikosti na‰í firmou
vyrábûn˘ch smû‰ovaãÛ je popsaná montáÏ 
jednotná.
V pfiípadû, Ïe pfii montáÏi nevyhovuje poloha servomo-
toru, je moÏno o 900 pootoãit postavení upevÀovacího
tfimenu.
Pfii pouÏití servomotoru pro jin˘ úãel bude pravdûpodob-
nû nutné pouÏít jin˘ upevÀovací díl.
Pro smû‰ovaãe od jin˘ch v˘robcÛ dodáváme pfiíslu‰nou
montáÏní sadu. Podrobné informace dodá na‰e obchod-
ní oddûlení. ZpÛsob upevnûní servomotoru na smû‰ovaã
viz. obr. ã.3.
EElleekkttrroo

Pfii pouÏití servomotoru MK v rámci na‰í firmou dodá-
van˘ch regulaãních souborÛ lze pfiipojit pfiívodní vodiãe
pfiímo na svorky pfiíslu‰ného fiídícího regulátoru.
Oznaãení svorek (PE, DN, D1, D2) na svorkovnici servo-
motoru odpovídá obdobnému oznaãení na regulátoru (   ,
DN, D1, D2). Vlastní pfiipojení pfiívodních vodiãÛ na svor-
kovnici upevnûnou na desce s plo‰n˘mi spoji se provede
po sejmutí krytu servomotoru a protaÏení vodiãÛ prÛ-
chodkami.
Pfiipojení musí provést odborník, nejlépe pracovník smluv-
ní servisní firmy. Po pfiipojení se vyzkou‰í smûry chodu,
pokud by byly opaãné, zamûní se vodiãe na svorkách D1
a D2 na svorkovnici servomotoru. Schema zapojení pro
typy CN i CS je na obr. ã. 2.

Obr. 1 - Sestava vaãek a mikrospínaãÛ

1) Tûlo servomotoru
2) Hfiídel servomotoru
3) Vaãka

4) Stavûcí ‰roub vaãky
M3 x 8

5) Mikrospínaãe

FFuunnkkccee

Páka servomotoru vykonává vratn˘ pohyb kolem axiální
osy hfiídele servomotoru. Úhel tohoto pohybu nastaven˘
pfii v˘robû je 900. Je-li servomotor souãástí regulaãních
souborÛ dodávan˘ch na‰í firmou, je napájen pfiímo z fiídí-
cího regulátoru napûtím 24V~. Pfii jiném pouÏití je nut-
no volit napûtí servomotoru dle pouÏitého fiídícího prvku.
Konstrukce pfievodu zabezpeãuje po zastavení stálost po-
lohy. Servomotory se signalizací jsou vybaveny samostat-
n˘mi pomocn˘mi kontakty, které jsou vyvedeny na svorky
1A, 2A a 1B, 2B. Jedná se o beznapûÈové kontakty s
elektrickou pevností do 1000V. Obr.2 - Schema zapojení servomotoru CS(CS.1) a CN(CN.1)
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Návod k montáÏi 
a obsluze servomotoru

KOMEXTHERM MK

PPfifiíísslluu‰‰eennssttvvíí  sseerrvvoommoottoorruu

Klíã IMBUS 1,4 (vaãky) 1 ks
Klíã IMBUS 3 (kryt) 1 ks
Aretaãní ‰roub 1 ks
·roub M 6x12 2 ks
PodloÏka 6,4 2 ks
·roub M 3x8 1 ks
Návod k montáÏi a obsluze 1 ks
Záruãní list 1 ks

OObbsslluuhhaa,,  úúddrrÏÏbbaa

Servomotor MK po ukonãení montáÏe a pfiipojení k fiídící-
mu regulátoru pracuje zcela automaticky a nevyÏaduje
obsluhu. Bûhem bûÏného provozu nevyÏaduje ani údrÏbu,
je v‰ak vhodné provést pfied zahájením ãinnosti po del‰ím
odstavení kontrolní prohlídku.

ZZáárruukkaa

Na servomotor MK a pfiíslu‰enství poskytujeme zá-
ruku 2 roky od data prodeje. Na ‰kody zpÛsobené
pouÏitím pro jin˘ úãel, nesprávn˘m pfiipojením nebo
nepfiimûfien˘m zacházením se záruka nevztahuje.
Záruãní podmínky dle návodu a záruãního listu.

MMoonnttááÏÏee  aa sseerrvviiss

MontáÏ, sezonní prohlídky, záruãní a pozáruãní servis
provádí na‰i smluvní partnefii na území âeské
a Slovenské republiky. Informace o nejbliÏ‰ím servisu
poskytne na‰e obchodní oddûlení a pracovníci firemních
prodejen.
Servomotory MK byly certifikovány u AO201, ã. certi-
fikátu EZU - 1010157 ze dne 31.1.2001.

VVyyrráábbíí  aa ddooddáávváá::

KOMEXTHERM Praha spol. s r. o. tel.: 235321748
Augustova 236/1 235313284
163 00  Praha 6 - ¤epy 235315272

fax: 235313286
e-mail: info@komextherm.cz
http://www.komextherm.cz

PPrrooddeejjnnyy

Prodejna Dûãín tel.: 412527752
Kamenická 1033/39
405 01  Dûãín

Prodejna Praha tel.: 235313284 
Augustova 236/1 fax: 235313286
163 00  Praha 6-¤epy

XXIIII..  vvyyddáánníí  1100//22000033

1) Servomotor
KOMEXTHERM MK

2) UpevÀovací tfimen
(souãást servomotoru)

3) Spojovací páka
(souãást servomotoru)

4) Smû‰ovaã (v‰echny ty-
py a velikosti)

5) Aretaãní ‰roub
6) ·roub M6 x 12
7) PodloÏka 6,4
Pozice 5, 6 a 7 jsou v pfií-
slu‰enství servomotoru
MK

Obr. 3 - Upevnûní servomotoru MK na smû‰ovaã

UURRââEENNÍÍ

Servomotory KOMEXTHERM MK-CN (CN.1) i MK-
CS (CS.1) jsou urãeny pro pohon smû‰ovaãÛ a dal‰ích
prvkÛ a zafiízení, u kter˘ch vyhovuje jejich konstrukãní
uspofiádání a parametry..


