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מפעילים סיבובים 
ROTARY ACTUATORS

KINETROL תוצרת חברת

OMAL תוצרת חברת

מפעיל אויר-אויר

מפעיל אויר-קפיץ

כללי 
חברת בקרה הינה יבואנית של שתי יצרניות מפעילים סיבובים. 

• חברת KINETROL מאנגליה מהיצרניות המובילות בתחום.

• חברת OMAL מאיטליה שמפעיליה "כובשים" חלקים ניכרים ב"שוק" המפעילים.

בתחום  בעולם  המובילות  מהיצרניות  הינה   KINETROL חברת 
המפעילים הסיבובים הפנאומטים.  כמו כן עומד לרשות החברה 
קו מפעילים הידראוליים המאפשרים הפעלת ברזים כשלחץ אויר 

אינו בנמצא.

"ממניפה" בלבד  ומורכב  הינו פשוט  אויר-אויר  המפעיל הסיבובי 
לעומת  ערוך  לאין  גדול  בעבודה  חיים  אורך  לו  המקנה  דבר 

מפעילים מתחרים.

יחידת הקפיץ מורכבת מקפיץ ספירלי אחד בלבד המבטיח סגירה 
מידית של המפעיל בעת הצורך ופעולה ללא תקלות לאורך זמן.

חברת OMAL הינה מהיצרניות המפעילים הסיבובים הפנאומטים 
עומד  כן  כמו  מומנטים.   של  רחב  תחום  "המכסה"  רחב  במגוון 
הפעלת  המאפשרים  חשמלים  מפעילים  קו  החברה  לרשות 

ברזים כשלחץ האויר אינו בנמצא.

בוכניות   2 של  ממכלול  מורכב  אויר-אויר  הסיבובי  המפעיל 
במבנהו  דומה  אויר-קפיץ  המפעיל  הציר.   לסיבוב  הגורמות 

למפעיל אויר-אויר כאשר 2 קפיצים מותקנים במכסים.

DAN )מפעיל אויר-אויר )סגור

SRN )מפעיל אויר-קפיץ )סגור
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ם י ז ר ב ו ם  י ל י ע פ מ

תהליך מפעילים וברזיםקטלוג מוצרים

KINETROL מפעילים סיבובים פנאומטים מתוצרת חברת

1. סמן מכני למצב המפעילכל האפשרויות
מאפשר ראיה חיצונית למצב המפעיל פתוח / סגור

2. סמן למצב המפעיל
סמן חיצוני פתוח / סגור המאפשר ראיה חיצונית 

)3600( למצב המפעיל

I/P 3. בקר
משדר 4-20mA להתקנה על הממקם הפנאומטי

 AP | 4. ממקם פנאומטי
בעזרת פקודה פנאומטית 3-15psi ממקם את 

המפעיל בין 0-900 . ניתן לקבלו עם מפסקי גבול 
ומשוב

EL | 5. ממקם חשמלי
בעזרת פקודה חשמלית 4-20mA ממקם את 

המפעיל בין 0-900. ניתן לקבלו עם מפסקי גבול 
חשליים ומשוב

 P3 | 6. ממקם חשמלי
בעזרת פקודה חשמלית 4-20mA ממקם את 

המפעיל בין 0-900. ניתן לקבלו עם מפסקי גבול 
חשליים ומשוב

7. קופסת מפסקים
קופסה ובה מותקים מפסקי גבול פנאומטים/

חשמליים/מפסקי קירבה ומפסקים EX המורים על 
מצב המפעיל פתוח/סגור

8. קופסת מפסקים
מוגנת התפוצצות

9. שסתום הפעלה
אפשרות להתקנת שסתום הפעלה ישירות על 

NAMUR המפעיל עם מתאם

10.מפעיל אויר-אויר 900 
0.5-Nm-מבחר של 14 דגמים שונים במומנטים החל מ

12,760-Nm עד

11.מפעיל סיבובי 1800 
מופעל אויר-אויר ואויר-קפיץ במבחר של 8 דגמים

12.יחידת קפיץ מחזיר 
קפיץ מחזיר המבטיח סגירת הברז במומנט גבוה 

כשלחץ האויר מתנתק

 ISO 13.מתאם

14.תיבת תמסורת
מאפשרת פתיחה ידנית של המפעיל במיוחד       

אויר-קפיץ כשלחץ האויר נפסק

15.ריתום 
מכלול הריתום )פחית + בוקסה( לחיבור המפעיל 

לברז

1

2

4

3

6
5

7

8

9

1 0

1 1

1 2

1 3

1 4

1 5
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טבלת מומנטים ב- Nm למפעילי אויר-אויר
KINETROL

טבלת מומנטים ב- Nm למפעילי אויר-קפיץ

דגם
)bar( לחץ עבודה

3455.566.57

OMO-1000.350.50.60.70.750.850.9

01-1002.63.54.55.15.66.16.7

02-1004.66.48.29.210.211.112.1

03-1009.613.417.419.321.323.225.3

05-1002027.535394346.550.5

07-10048.566.585.595105114124

08-10082.3111.4140.5155169184.1198.7

09-100102140179199220241261

10-100172232294325355385416

12-100232319403446490532575

14-1005607609751,0801,1801,2801,375

15-1009371,2871,6321,8081,9822,1532,337

16-1001,3101,7502,2002,4202,6502,8703,100

18-1002,7503,7504,8505,4005,9506,4006,900

20-1005,3107,2309,09010,02010,96011,89012,760

30-1007,69510,84513,63515,03016,44017,83519,140

דגם
)bar( לחץ עבודה

3.54.55.5
בסיוםהתחלתיבסיום התחלתיבסיום התחלתי

01-1201.50.9--2.31.8

02-12031.43.82.44.73.7

03-1206.34.18.16.410.38.7

05-120138.516.41320.917.5

07-12030.519.840.730.550.842.4

08-12052.736.867.251.481.365.5

09-1206150.381.971.210493.8

10-12010778136114.6164143

12-120145111191158238204

14-120374249479367588478

16-1208645761,0978321,3211,081

18-1201,8751,2502,4261,8402,9542,417

20-120--4,5143,4235,4564,464

30-120--6,7715,1348,1846,696

KINETROL תוצרת חברת
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ם י ז ר ב ו ם  י ל י ע פ מ

תהליך מפעילים וברזיםקטלוג מוצרים

OMAL מפעילים סיבובים פנאומטים מתוצרת חברת

1. סמן מכני למצב המפעילכל האפשרויות
מאפשר ראיה חיצונית למצב המפעיל פתוח / סגור

2. ממקם חשמלי
בעזרת פקודה חשמלית 4-20mA ממקם את 

המפעיל בין 0-900

3. ממקם פנאומטי  
בעזרת פקודה פנאומטית 3-15psi ממקם את 

המפעיל בין 0-900 

4. קופסת מפסקים
קופסה עם סמן ויזואלי הכולל 2 מפסקי חשמליים.

ניתן להתקין )לא בתוך קופסאות( גששי קירבה/
מפסקים EX ומפסקי גבול פנאומטים.

 DAN | 900 5. מפעיל אויר-אויר
מבחר של 15 דגמים את שונים במומנטים החל 

1,920Nm 8 עדNm 0-900-מ

 SRN | 6. מפעיל אויר-קפיץ
מפעיל מוחזר קפיץ המבטיח סגירת הברז במומנט 

גבוה כשלחץ האויר מתנתק

7. שסתום הפעלה 
אפשרות להתקנת שסתום הפעלה ישירות על 

NAMUR המפעיל עם מתאם

8. תיבת תמסורת
מאפשרת פתיחה ידנית של המפעיל במיוחד אויר 

קפיץ כשלחץ האויר נפסק

1

2

4

3

65

8

1 3

7
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טבלת מומנטים ב- Nm למפעילי אויר-אויר
OMAL

טבלת מומנטים ב- Nm למפעילי אויר-קפיץ

דגם
)bar( לחץ עבודה

3455.6678

DA84.35.77.188.61011.4

DAN15810.713.41516.118.821.4

DAN3016.121.426.83032.137.542.9

DAN452432.140.24548.356.464.2

DAN6032.142.953.66064.37585.7

DAN10656.875.794.6106113.6132.5151.4

DAN12064.385.7107.1120128.6150171.4

DAN18096128.4160.8180193.2225.6264.8

DAN240128.6171.4214.3240257.1300342.9

DAN360192256.8321.6360386.4451.2513.6

DAN480257.1342.9428.6480514.3600685.7

DAN720384513.6643.2720772.8902.41,027.2

DAN960514.3685.7857.19601,028.61,2001,371.4

DAN14407681,027.21,2861,4401,5461,8042,057

DAN19201,0281,3711,7141,9202,0572,4002,742

DA28801,5432,0572571.42,8803,085.73,6004,114.3

DA38402,0502,8403,4253,8404,1104,8005,485

DA57603,085.74,114.35,1435,7606,171.47,2008,228.6

DA80004,285.75,714.37,142.98,0008,571.410,000-

דגם
)bar( לחץ עבודה

2.84.25.6
בסיוםהתחלתיבסיום התחלתיבסיום התחלתי

SRN157.5511.37.51510

SRN30151022.5153020

SRN5322.51533.922.54530

SRN60302045306040

SRN90453067.5459060

SRN1206040906012080

SRN180906013590180120

SRN24012080180120240160

SRN360180120270180360240

SRN480240160360240480320

SRN720360240540360720480

SRN960480320720480960640

SR1440----1,4401,960

SR19209606401,4409601,9201,280

SR28801,4409602,1601,4402,8801,920

SR40002,0001,3403,0002,0104,0002,680

OMAL תוצרת חברת
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ם י ז ר ב ו ם  י ל י ע פ מ

תהליך מפעילים וברזיםקטלוג מוצרים

דגם
     Duty rating = 50%  ON-OFF פתיחה / סגירה

Nm מתח הפעלה ודרגת אטימותזמן פתיחה/סגירה שנ'מומנט

ER101011
  דרגת אטימות :   
IP66 = ER | VT
IP68 = VR | VS

מתח הפעלה : 
15~30VAC  | 12~48VDC   

  או
100~240VAC | 100~350VDC   

ER202012

VR25257

ER353524~26

ER35 )2(357

VR45 )1(4515

ER606012

VR75 )1(7520

ER10010022~23

VS100 )110015   : דרגת אטימות  
IP68

מתח הפעלה : 
15~30VAC  | 12~48VDC   

  או
100~240VAC | 100~350VDC   

230VAC חד-פאזי 
3x400 תלת-פאזי

VS150 )1(15030

VS300 )1(30060

VT60060038

VT10001,00038

VT15001,500113

VT24002,400113

דגם
     POSITIONER

Nm מתח הפעלה ודרגת אטימותזמן פתיחה/סגירה שנ'מומנט

ER202025

  דרגת אטימות :   
IP66 = ER

IP68 = VR | VS

מתח הפעלה : 
15~30VAC  | 12~48VDC   

  או
100~240VAC | 100~350VDC   

VR252515

ER353540~41

VR454515

ER606079

VR757520

ER100100119

VS10010015

VS15015030

VS30030060

VT60060042

VT10001,00065

VT15001,500126

VT24002,400126

דגם
     FAILSAFE

Nm מתח הפעלה ודרגת אטימותזמן פתיחה/סגירה שנ'מומנט

ER101011

  דרגת אטימות :   
IP66 = ER

IP68 = VR | VS

מתח הפעלה : 
15~30VAC  | 12~48VDC   

  או
100~240VAC | 100~350VDC   

ER202012

VR25257

ER35357

VR454515

ER606012

VR757520

ER10010022~23

VS10010015

VS15015030

VS30030060

VALPES תוצרת חברת מפעילים סיבובים חשמליים
VALPES

VS

VT

ER

MT

VR

)1( ניתן לקבלם במתח תלת-פאזי ואז הזמן קטן
)2( למפעיל עם ציר 22 מ''מ ומעגל חלוקה F05-F07 הזמן הוא 7 שניות
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דגם
     Duty rating = 50%  ON-OFF פתיחה / סגירה

Nm מתח הפעלה ודרגת אטימותזמן פתיחה/סגירה שנ'מומנט

GQ-0011011   : דרגת אטימות  
IP67

 
מתח הפעלה : 
24VDC / AC   

 • 
110VAC

•
220VAC

GQ-0022012

GQ-004257

GQ-006 )1(3524~26

GQ-008 )1(357

GQ-010 )1(4515

דגם
     Duty rating = 50%  ON-OFF פתיחה / סגירה

Nm מתח הפעלה ודרגת אטימותזמן פתיחה/סגירה שנ'מומנט

HZSN1A1013

  דרגת אטימות :   
IP67

 )IP68 -ו)אופציה ל

 
מתח הפעלה : 
12VDC / AC   

 • 
24VDC / AC   

 • 
120VAC

•
230VAC

120 V   |   230 V

120 V  | 230 V

3x380 V

HZSN1B2012

HZSN1C3011

HRSN2A/B358~11

HRSN2R/S5010~15

HRSN3A10014~19

HRSN3B20028~39

HRSN4A40021~29

HRSN4B60028~39

HRSN4C80034~47

HRSN4D1,00034~47

HRSN4E1,70028~34

HRSN4F2,30039~47

HRSN5A3,50063~76

HRSN5B5,00088~105

HRSN6A8,000120~143

HRSN7A13,00091~109

HRSN7B16,000108~129

HRSN7C20,000130~155

GINICE תוצרת חברת

HAYWARD תוצרת חברת

מפעילים סיבובים חשמליים
GINICE

מפעילים סיבובים חשמליים
HAYWARD

Duty rating = 30% )1(
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