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Polohový regulátor PRVS – 1S 
 

Polohový regulátor slúži na ovládanie servopohonu priemyselných armatúr (napr. ventily, 
šupátka, klapky a pod.). Regulátor PRVS-1 zabezpečuje bezproblémovú a plynulú reguláciu 
servopohonu regulačného ventilu v požadovanom regulačnom  rozsahu. 

Základnou časťou regulátora je regulačná jednotka, ktorá zabezpečuje polohovú reguláciu. 
Vedľajšie obvody umožňujú pripojenie regulátora k elektrickému pohonu, zadávanie a nastavenie 
požadovaných hodnôt regulátora a sledovanie koncových polôh servopohonu. Koncové polohy 
regulátora sú vyhodnocované na základe informácií z polohových a momentových spínačov 
a nastavení ich priority (v závislosti na type armatúry). Polohy spínačov a porucha stavu tepelného 
senzora  vinutia servopohonu (prekročenie dovolenej teploty) sú indikované LED diódami na 
prepojovacích indikačných svorkovniciach. Regulátor PRVS-1 má na čelnej strane zabudovaný 
prepínač voľby ovládania (miestne alebo diaľkovo) a tlačidlo otvor, resp. zatvor pre miestnu obsluhu 
regulačného ventilu zabudovaného na potrubí. Indikácia poruchového stavu je zobrazená na čelnej 
strane skrine signálnym svetlom. 

Pripojenie regulátora je možné vykonať pomocou: 
• svorkovnice (štandardné vyhotovenie), 
• konektora (po dohode s odberateľom), 
• kombinácia konektor-svorkovnica (po dohode s odberateľom). 

 

Technické údaje:  
 

                         
                       Označenie  

 
 
      Parametre  

PRVS-
1–0,09 

PRVS-
1–0,12 

PRVS-
1--0,25 

PRVS-
1--0,37 

PVRS-
1–0,55 

PVRS-
1–0,75 

PVRS-
1-1,1 

PVRS-
1--1,5 

PVRS-
1–2,2 

PVRS-
1–3 

PVRS-
1–4 

Napájacie napätie : 3-fáz. 400V 50Hz,  ±10 % 
Výstupné napätie : 3-fáz. 400V 50Hz 
Max. výkon pripojeného 
motora: 0,09 kW 0,12 kW 0,25 kW 0,37 kW 0,55 kW 0,75 kW 1,1 kW 1,5 kW 2,2 kW 3 kW 4 kW 

Max. pracovný prúd 
pohonu In: 0,4 A 0,7 A 1 A 1,2 A 1,7 A 2 A 3 A 3,5 A 5 A 6,2 A 9 A 

Max. prúdové preťaženie 
1,5xIn  po dobu 60s: 0,6 A 1,05 A 1,5 A 1,8 A 2,25 A 3 A 4,5 A 5,25 A 7,5 A 9,3 A 13,5 A 

Počet vstupov: 1AI (4-20mA / 0-20mA / 0-10V galvanicky oddelené) 
Počet výstupov: 4DO/1AO (4-20mA / 0-20mA / 0-10V galvanicky oddelené) 
Krytie : IP55 
Pracovné prostredie : základné (podľa STN 330300) 
Elektromagnetická 
kompatibilita: v zmysle STN EN 61000-2-2 

Rozsah prac. teploty : 0°C ÷ 70°C 
Vlhkosť: 95%  bez kondenzácie pri 40°C 
Napäťová sústava :      TN-S 
Pracovný režim: podľa pracovného režimu servopohonu 

Vibrácie: v súlade s IEC68-2-64 a IEC68-2-36: Test Fh, úroveň 1.0m2/s3 ASD od 5 do 20Hz, -3dB/octavu od 20 do 
200Hz,  doba trvania: 30 minút v každej z troch na seba kolmých os 

Rozmery  (mm): 500x400x250  600x600x300 600x600x400* 
Hmotnosť (kg): cca 16 kg cca 16,5 kg 

 
 

* Vzdialenost zadnej steny regulátora od iných predmetov minimálne 150 mm. 
 

Poznámka:  Na požiadanie je možné dodať aj prevedenia s vyšším výkonom ako 4 kW. 
 

Príklad objednávky:    pre armatúru s výkonom pohonu do 0,75kW, pripojenú pomocou konektora. 
PRVS-1 -0,75 -2  

  Pripojenie regulátora pomocou: 
  1 – svorkovnice, 
  2 – konektora, 
  3 – kombinácia konektor-svorkovnica. 

            Označenie regulátora podľa výkonu pohonu (viď. tabuľka). 
 


