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Tabel 1: Opties type ER-PLUS 
 

 
 

ECON Elektrische aandrijving 
 

type ER-PLUS  
 
licht gewicht uitvoering, geschikt voor ISO 5211-montage  

Universele, compacte elektrische aandrijving met positie-indicator of noodhandbediening, ten behoeve van 
kwartslagafsluiters zoals kogelkranen, vlinderkleppen en plugkranen  

Materiaal huis    : polyamide PA6.6 met 25% glasvulling  
Materiaal deksel   : polyamide PA6.6  
Materiaal schroeven   : RVS  
Slag     : 90º, mechanisch begrensd  
Omgevingstemperatuur   : -10 ºC tot +55 ºC  
Beschermingsklasse   : IP66  
Positie-indicatie   : afneembare kunststof positie-indicator op doorlopende aandrijfas  
Noodhandbediening   : op doorlopende aandrijfas;  

        - ER10-20; T-greep (geïntegreerd in positie-indicator)  
       - ER35-60-100; met verstelbare moersleutel (niet meegeleverd)  
Gewicht    : ER10-20; 1kg / ER35-60-100 2,8kg 

  
Voeding    : - 90-240VAC/50/60Hz of 90-350VD  

                                                           - 12-48V DC of 15-30V AC, 50/60Hz  
Inschakelduur (CEI34)   : 50%  
Aansturing    : - open/dicht, relais - 3-punts modulerend  
Eindschakelaars   : microschakelaars, 250V AC, 5A;  

       2 stuks voor motorschakeling  
       2 stuks geschikt voor klepstand terugmelding  

Elektrische aansluiting   : - 1 x DIN43650 3P+T kabelstekker, IP66  

      - 1 x ISO M20 kabelwartel, IP68  
Anti condensverwarming  : 10W  
Beveiliging en  
Foutsignalering  : - draaimomentbegrenzing via software  

- foutterugmeldunit voor overbelasting draaimoment en overbelasting   
temperatuur  

    - diagnosesysteem d.m.v. interface en RS485aansluiting  
 
Opties    : Zie tabel 1 

 

 

Potentiometer voor klepstandterugmelding  100, 1000, 5000 of 10.000 Ohm voor 90º-slag; type EPR.B  

Analoge klepstandterugmelding  4-20 mA of 0-10 V voor 90º-slag; type EPT.C  

Extra DIN43650 3P+T kabelstekker aansluitingen  1 stuks; type ECD.1A  

Extra eindschakelaars  set met 2 stuks; type EFC.2  

Handle t.b.v. handbediening  type ERP  

Uitvoeringen met 180º of 270º-slag  ja  
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 Afmetingen  Overige technische gegevens  
Type  ISO 5211-montageplaat P  Draaimoment  spanning  vermogen  looptijd 90º  

          

 ISO-F ster  stc. mm  aantal x draad mm  Nm  V  W  s  

ER10  F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  10  90-240 AC  15  11  

 F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  10  12-48 AC/DC  15  11  

          
ER20  F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  20  90-240 AC  15  12  

 F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  20  12-48 AC/DC  15  12  

          
 ER35 F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  35  90-240 AC  15  26  

 F03/F04/F05  14  36/42/50  4 x M5/M5/M6  16  35  12-48 AC/DC  15  24  

          
ER60  F05/F07  22  50/70  4 x M6/M8  24  60  90-240 AC  45  12  

 F05/F07  22  50/70  4 x M6/M8  24  60  12-48 AC/DC  45  12  

          
ER100  F05/F07  22  50/70  4 x M6/M8  24  100  90-240 AC  45  23  

 F05/F07  22  50/70  4 x M6/M8  24  100  12-48 AC/DC  45  22  
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Noodhandbediening voor de ER35-60-100 


