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Ventims hydrauldon VM 9470 och VM 9475 är lämpade för de mest krävande installationsplatser och 
förhållanden. Hydrauldonen är särskilt utformade för tillämpningar inom fjärrvärme och fjärrkyla och 
för att användas tillsammans med Ventims omfattande sortiment av kul- och vridspjällventiler. Ventims 
hydrauldon är den perfekta lösningen för installation under mark och ger enkel och tillförlitlig drift med 
maximal säkerhet vid alla tillfällen.

Material och tekniska data

Ingående material
hus av stål
tätning av polyuretan
målning med primer och svart täckfärg

Styrtryck upp till 210 bar

Vridrörelse 90° ±1°

Arbetstemperatur -10°C till +75°C

Hydraulvätska HLP DIN 51524/del 2 & VDMA 24318 rekommenderas

Skyddsklass IP65/IP68

Fördröjningstid 
öppen/stängd

< 1 sek

Vridmoment 45-52500 Nm vid styrtryck 150 bar

Certifikat ATEX, SIL2

Varianter och tillbehör

Liggande hydrauldon VM 9475

Mekanisk eller induktiv givare

Potentiometer

Upp till 250 000 Nm

Hydraulslang inklusive kopplingar

Kontrollblock

Hydraullås

VM 9470

Liggande hydrauldon VM 9475

HYDRAULIK » DON
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Styrskåp VM 9480
Ventims isolerade styrskåp VM 9480 för utomhusbruk 
används för att manövrera upp till 6 stycken ventiler 
i standardutförandet med hydrauldon utan att någon 
behöver gå ner i en kammare eller stå ute på gatan. 
Flexibelt modulsystem. Vi levererar alltid den bästa 
helhetslösningen.

Utrustning

Handpump

Snabbanslutning för portabel pump

Ventilblock som standard med 4 st ventiler

Visarinstrument 0-100%

Manometer 0-160 bar

Oljetank, 5 liter

Som option kan skåpet fås för styrning av upp till 6 don

Tekniska egenskaper styrskåp
Mått:  610 x 1160 x 250 mm (B x H x D)
Kapslingsklass:  IP44

Tekniska egenskaper handpump
Dubbelverkande handpump
Omgivningstemperatur:  från -20°C till +50°C
Maximalt tryck:  300 bar
Deplacement: 25 cc per slag

Tekniska egenskaper ventilblock
Ventiler: 4 st
Maxtryck: 350 bar
Tryckbegränsare:  200 bar (justerbart)
Ventilväljarnas lägen: 3 (ventil öppen—neutral—ventil stängd)

Tekniska egenskaper visarinstrument
Digitalt visarinstrument med lägesvisning 0-100%
Batteridrivet med standardbatterier, alternativt nätanslutet/24 V
Ansluten till potentiometer/lägesgivare på manöverdonet

Styrskåp i enkelt utförande 
(utan handpump)

med visarinstrument, 
ventilblock & manometer



4

Isolerat fjärrskåp för utomhusbruk utrustat med 

PLC samt en elektrisk hydraulpump för fjärrstyrning 

och lokal styrning av ventiler försedda med 

hydrauldon. Ventilerna kan också manövreras 

direkt vid skåpet. Skåpet finns också som 2-stegs 

D1 + D2 dockningsbara. Lokal styrning överrider 

fjärrstyrning av säkerhetsskäl.

Tekniska egenskaper fjärrskåp
Mått: 1310 x 895 x 312 mm (B x H x D)
Ytterskåpets kapslingsklass: IP34
Inv. elskåpets kapslingsklass:  IP65
Omgivningstemperatur:  från -25°C till +35°C

Tekniska egenskaper elektrisk hydraulpump
Motoreffekt:  0,25 kW
Matningsspänning: 230/400VAC, 4-POL B5, 50Hz
Pumpens flödeshastighet: 0,35 l/min
Maxtryck: 150 bar
Tryckbegränsningspatron: 30-180 bar, grad. inställningsratt 1 st
Oljebehållare 2,5 liter
Pump 0,25cm3 (0,35 l/m) standard gr05

Fjärrskåp utrustat med PLC

HYDRAULIK » STYRSKÅP

Fördelar med 
våra styrskåp:

+ Tillförlitliga
+ Enkla att använda
+ Prisvärda
+ Modulutförande



5

Utrustning

Styrsystem med elektrisk utrustning

Styrning med PLC, alternativ finns

Hydraulblock med magnetventiler/ventilväljare

Elstyrd riktningsventil; 24VDC, manuell lägeslåsning (bygel), 
dubbel pilotstyrd backventil sandwich, 24VDC med LED på 
kontakter

Dubbla hydraullås förhindrar oavsiktlig manövrering

Återkoppling av ventilens position för analog lägesgivare

Elektrisk hydraulpump

Möjlighet till olika ställtider för att eliminera tryckstötar

Alla don kan manövreras oberoende av varandra

Lokal manövrering med lägesåtergivning på displayskärm

Manometer 250 bar

Kommunikation med överordnat system, flera alternativ:

• genom signalkabel, SCADA I/O 24VDC styr och  
återkopplingssignal

• Modbus TCP/IP över ethernet

• Modbus TCP/IP över fiber

• Profinet
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Dockningsbara fjärrskåp

D1 D2
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• Specialanpassa ventilstyrning

• Projektera och leverera kommunikations- och nätverkslösningar för  
styrning och övervakning på distans

• Integrera styrning och/eller övervakning i nytt eller befintligt SRÖ-system

• Programmera styrsystem samt ev. operatörsterminaler

• Kundanpassa automationslösningar genom integration och 
standardprodukter

Vi kan också

HYDRAULIK » STYRSKÅP
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Vi hjälper gärna till med
• Montage av manöverdon
• Inkoppling av skåp och slangar
• Injustering av ventiler
• Montage av lägesvisare



8

Ventim Ventil & Instrument AB | Flygplatsvägen 19 | Box 726 | 391 27 Kalmar | Tel 0480-42 91 00 | info@ventim.se | www.ventim.se


