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Jakość z Niemiec 
Fahlke Control Systems powstała w 1975 roku w Rotenburgu nad rzeką Wümme. To 
przedsiębiorstwo rodzinne, które dzięki zastosowaniu innowacyjnych technologii, ofero-
waniu znakomitej jakości i atrakcyjnych cen produktów rozwinęło się do rangi jednego z 
wiodących producentów rozwiązań automatyzacji armatur, oferującego swoje produkty 
na całym świecie.
Odpowiedzią firmy Fahlke Control Systems na współczesne kompleksowe wymaga-
nia przemysłu jest szeroki zakres oferowanych produktów i usług, innowacyjny postęp i 
rozwój oraz obszerna paleta certyfikowanych produktów i usług. Wszystko to możliwe 
jest dzięki nowoczesnym zakładom produkcyjnym oraz stałemu zwiększaniu wydajności 
produkcyjnej.
Firma Fahlke dysponuje nie tylko obszerną wiedzą i doświadczeniem, ale także syste-
mem zarządzania jakością, certyfikowanym według  norm ISO 9001 i RL 94/9/EG, speł-
nia tym samym wszystkie wymagania obejmujące wytwarzanie i sprzedaż produktów 
stosowanych w strefach zagrożonych wybuchem.
W ramach koncepcji „Fahlke Green” priorytetem w zakresie technologii i produkcji jest 
ekologiczna wydajność i trwałość produktów, stosowanie wybranych surowców i ochro-
na zasobów.
Nasza fachowa wiedza, zdolność do dostosowania się i stałe zaangażowanie w dziedzi-
nie  automatyzacji przekładają się na Państwa korzyści.  
Zadowolenie klienta jest naszym nadrzędnym celem.

Specjalista w 
zakresie techniki napędowej armatur
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Hydrauliczne i pneumatyczne sterowniki centralne 
Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie konstruowania i produkcji systemów 
sterowniczych firma Fahlke oferuje centralne sterowniki elektrohydrauliczne i pneuma-
tyczne, dostosowane do indywidualnych potrzeb klienta.
Priorytetowe znaczenie mają przy tym jakość i funkcjonalność wysokojakościowych 
instalacji, pracujących przy ciśnieniach sterowniczych wynoszących do 800 bar.

Konstrukcja sterownika 
Niezawodny sterownik jest nieodzownym elementem. Fir-
ma Fahlke już od ponad 30 lat projektuje, konstruuje, pro-
dukuje i instaluje wysokojakościowe sterowniki elektrycz-
ne, hydrauliczne lub pneumatyczne o różnych funkcjach, 
przeznaczone zarówno do prostych jak i złożonych auto-
matyzacji napędów armatur.
Dzięki szczegółowej konstrukcji i wykonaniu paleta pro-
duktów Fahlke obejmuje dużą ilość znormalizowanych 
sterowników o ciśnieniach sterowniczych do 800 bar oraz 

szeroką ofertę osprzętu do funkcji specjalnych.
W połączeniu z napędami Fahlke oferowane są doskona-
le dopasowane do siebie jednostki napędów, które dzięki 
swojej jakości i żywotności spełniają wymogi bezpieczeń-
stwa funkcjonalnego SIL 2 lub 3 i obniżają koszty konser-
wacji.
Jako ekspert w dziedzinie sterowników napędów firma 
Fahlke oferuje indywidualne doradztwo i rozwiązania do-
stosowane specjalnie do Państwa wymagań. 

Sterowniki o budowie modułowej   
MCE- Modular Control Elements

Sterowniki wysokiego ciśnienia produkowane są w firmie 
Fahlke w korzystnej technologii modułowej, zapewniającej 
niezrównaną kompaktową konstrukcję i indywidualnie 
łączone funkcje.
Poszczególne moduły sterownika montowane są 
bezpośrednio bez połączeń śrubowych. Wyposażane są 
w zawory elektromagnetyczne, piloty ciśnienia lub też są 
konstruowane jako  sterowniki z funkcją regulacji. Dzięki 
technologii MCE tworzone są sterowniki o konstrukcji 
modułowej, spełniające wszelkie wymagania.

Przykład  
zbiornik podziemny
Służy zarówno do sterowania zaworów ku-
lowych na  głowicy przeciwerupcyjnej jak i 
do bezpośredniego sterowania podziem-
nego zaworu bezpieczeństwa. Wysokie ci-
śnienie robocze dla zaworu uzyskiwane jest 
przy tym za pomocą przełącznika ciśnienia 
bezpośrednio ze sterownika.

Przykład  
Instalacja w elektrowni 
Sterowanie 2 napędów Fahlke, służących 
zabezpieczeniu obiegu pary w elektrowni  
turbinowej.

Funkcje: powolne otwieranie i zamykanie 
oraz szybkie zamykanie przy uruchomieniu 
przez 2 lub 3 zawory elektromagnetyczne. 

Przykład  
Instalacja odsalająca 
Sterowanie 3 napędów hydraulicznych 
Fahlke z funkcją ESD i zmiennym czasem 
zamykania.  

Przykład Instalacja  
zbiornika gazowego
Sterowanie czterech napędów pneumatycz-
nych Fahlke z dwoma połączonymi szerego-
wo zaworami elektromagnetycznymi.

Regulacji gazu 
do 200 bar

Elektro-hydrauliczne  
sterowanie do 800 bar 

Sterowanie 
elektryczne

Pneumatyczna regulacja 
do 16 bar
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Wzrost lub spadek ciśnienia w systemach rurociągów pro-
wadzić może do powstania niedopuszczalnego poziomu 
obciążeń rur mogącego skutkować nawet uszkodzeniem 
rurociągu lub jego części. 
Techniki pomiarowe stosowane w ramach systemu kon-
troli Fahlke zostały stworzone specjalnie dla celów tak wy-
magających instalacji jak sieci rurociągów. W niezawodny 
sposób rejestrują przypadki niedopuszczalnego przekro-
czenia dolnej i górnej wartości ciśnienia zdefiniowanego 
dla rurociągu lub z dużą dokładnością wykrywają nie-
znaczne spadki ciśnienia bezpośrednio w tych miejscach 
rurociągu, których znaczenie dla bezpieczeństwa jest klu-
czowe.

Dzięki połączeniu tych technik z napędami bezpieczeństwa 
Fahlke możemy zaoferować naszym Klientom doskonale 
dostosowaną jednostkę napędową z wyłącznikiem bez-
pieczeństwa, która autonomicznie nadzoruje pracę urzą-
dzeń rurociągu oraz samodzielnie je zamyka lub otwiera.
Fahlke nadzoruje i zabezpiecza systemy rurociągów oraz 
procesy przebiegające w instalacjach przemysłowych w 
branżach gazowej, naftowej, wodociągowej, chemicznej i 
petrochemicznej. 
Nasze rozwiązania stosowane są przykładowo w rurocią-
gach przesyłowych, stacjach zaworowych, sprężających, 
instalacjach akumulujących, stacjach pomiarowych i regu-
lujących, elektrowniach itd.

Przykład: Kontrola High Pilot
Funkcja: interwencja w przypadku  
 przekroczenia maksymalnej wartości  
 dopuszczalnego ciśnienia
Zakres ustawień:  20 bar do 180 bar
Dokładność pomiaru: maks. 1% odchylenia od  
 wartości zadanej (AG 1) 
Temperatura 
obliczeniowa:  -25°C do +40°C

Przykład: Kontrola Low Pilot
Funkcja: interwencja w przypadku 
 przekroczenia minimalnej wartości  
 dopuszczalnego ciśnienia
Zakres ustawień:  20 bar do 180 bar
Dokładność pomiaru: maks. 2,5% odchylenia od  
 wartości zadanej (AG 2,5) 
Temperatura 
obliczeniowa:  -25°C do +40°C

Przykład: Pilot różnicy ciśnień
Funkcja: interwencja w przypadku przekroczenia  
 maksymalnej wartości dopuszczalnej  
 różnicy ciśnień  
Różnica ciśnień:  możliwość ustawienia od dP 4 - 10 bar
Ciśnienie dociążeniowe: Pmaks 180bar
Temperatura 
obliczeniowa:  -25°C do +40°C

Zasilanie prądem powstałym  
z energii słonecznej
Funkcja: zasilanie autonomicznych systemów  
 napędowych łącznie z podtrzymaniem  
 bateryjnym  
Moc znamionowa: wg zapotrzebowania

Przykład:  pneumatyczna kontrola   
 zerwania przewodu (LBCp)
Funkcja: interwencja w przypadku  
 przekroczenia maksymalnej wartości  
 dopuszczalnego spadku 
zakres spadku ciśnienia: możliwość ustawienia od 
  0,5 do 2,5 bar na minutę
Ciśnienie dociążeniowe:  Pmaks 180bar
Temperatura 
obliczeniowa:  -25°C do +40°C

Przykład:  elektroniczna kontrola   
 zerwania przewodu (LBCe)
Funkcja:  interwencja w przypadku  
  przekroczenia maksymalnej wartości  
  dopuszczalnego spadku ciśnienia
zakres spadku ciśnienia: możliwość ustawienia od 
   0,2 do 3 bar na minutę
Ciśnienie dociążeniowe: Pmaks 180bar
Temperatura 
obliczeniowa:   -25°C do +40°C
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Napędy Fahlke stosowane są na ca-
łym świecie w systemach rurociągo-
wych i instalacjach przemysłowych we 
wszystkich strefach klimatycznych, w 
ekstremalnych warunkach otoczenia.
Ze względu na ich częste wykorzy-
stywanie w urządzeniach wymaga-
jących zabezpieczenia, firma Fahlke 
stawia szczególne wymagania pod 
względem jakości i niezawodności 
systemów napędowych, które wyróż-
niają się długą żywotnością i wysokim 
stopniem sprawności nawet po dłu-
gich okresach przestoju.
Dzięki specjalnemu systemowi za-
czepowemu (mocowanie na rowkach 
pierścieniowych) całkowicie zespawa-
ny cylinder roboczy i sprężnowy jest  
zamocowany w sposób zintegrowany 
w 2-częściowej obudowie napędu, 
zbudowanej z wytrzymałego i ciągli-
wego żeliwa sferoidalnego.
Dzięki temu produkty firmy Fahl-
ke standardowo posiadają stopień 
ochrony IP68 (ochrona przed zatopie-
niem) zgodnie z normą DIN EN 60529.
Powierzchnie rur i tłoków cylindra 
roboczego powleczone są wysoko-
jakościową powłoką niklową w celu 
ochrony antykorozyjnej.
Tłoki i tłoczyska są dokładnie prowa-
dzone przez specjalne taśmy pro-
wadnicowe, wykonane z teflonu wy-
pełnionego węglem, przy zachowaniu 
neutralności elektrostatycznej.
Jako uszczelnienia między tłokiem 
a cylindrem stosowane są specjal-
nie zaprojektowane pierścienie typu 
quad, wykonane w różnych jako-

ściach materiału w zależności od me-
dium sterującego.
Siły cylindra napędu są przechwyty-
wane liniowo i bezskrętnie przez re-
gulowane zderzaki krańcowe bezpo-
średnio w dnie cylindra. 
Specjalna obróbka powierzchni napę-
dów Fahlke chroni skutecznie przed 
korozją wywoływaną przez zewnętrz-
ne wpływy środowiska, co zapewnia 
ich bezproblemowe wykorzystywanie 
także w instalacjach na pełnym mo-
rzu.
Wszystkie obudowy napędów w za-
leżności od indywidualnego przypad-
ku są całkowicie wypełniane specjal-
nym płynnym smarem typu „longlife”. 
Dzięki temu uzyskiwane jest optymal-
ne rozłożenie smaru w dowolnej pozy-
cji montażu także przy ekstremalnych 
temperaturach.
Zaprojektowany przez firmę Fahlke 
system adaptacyjny, składający się z 
kołnierza adaptacyjnego i tulei napę-
du, umożliwia szybki i prosty montaż 
napędu w każdym rodzaju armatury. 
Konstrukcja systemu adaptacyjnego 
zapewnia skręconą budowę w odcin-
kach wynoszących  45/90 stopni.
Każdy napęd jest standardowo wy-
posażony w mechaniczny wskaźnik 
położenia, dzięki któremu widoczna 
jest dokładna pozycja armatury. Fir-
ma Fahlke oferuje wytrzymałe i nieza-
wodne rozwiązania napędów, dzięki 
którym użytkownicy mogą redukować 
koszty eksploatacji  przez cały okres 
użytkowania instalacji i jednocześnie 
zwiększać jej wydajność.

Koncepcja napędu Fahlke

Funkcje standardowe:

  Dwustronne działanie otwieranie / zamykanie
  Jednostronne działanie z zamykaniem sprężynowym
  Jednostronne działanie z otwieraniem sprężynowym
  Dwustronne  działanie z regulacją
  Jednostronne działanie z regulacją, z pozycją bezpieczeństwa przez sprężynę  

System adaptacyjny

Każdy napęd Fahlke dostarczany jest w formie gotowej do montażu. Adaptacja jest indywidualnie dopasowy-
wana do armatury, jest wykonywana na podstawie specyficznych rysunków adaptacyjnych armatury i umożli-
wia szybki, oszczędny i bezpieczny montaż na automatyzowanej armaturze.  

90° Napędy (Scotch Yoke) 

Napędy liniowe

WŁAŚCIWOŚCI:

  Kompaktowa, wytrzymała konstrukcja
  Wysoki stopień ochrony (IP 68)
  Wysoki stopień sprawności
  Odporność na korozję 

  
  Długa żywotność
  Korzystne przeniesienie siły 
  Prosty montaż na armaturze
  Bezpieczeństwo funkcjonalne według IEC 61508 / IEC 61511 (SIL 2/3)

Rozmiary napędów i momenty obrotowe

A  20 – 200 Nm
B  50 – 1000 Nm
C 1000 – 4500 Nm
D 4000 – 25000 Nm
E  20000 – 80000 Nm
F  70000 – 150000 Nm
G 140000 – 300000 Nm

Rozmiary napędów i siły ciągu

A  20 – 200 N 
B  200 – 18000 N
C 15000 – 50000 N
D 50000 – 180000 N
E  180000 – 300000 N
F  300000 – 480000 N
G 480000 – 650000 N
Wykonanie specjalne do 1.000.000 N 

Napędy
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DANE TECHNICZNE:
  Dwustronne działanie (Pozycja Bezpieczna pozostaje w Pozycji)
  Zamykanie lub otwieranie sprężynowe  
 (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta)

  Obudowa sterownika odporna na działanie ciśnienia (Ex de-ATEX, IP 67)
  Zintegrowana sygnalizacja pozycji krańcowych (otwieranie/ zamykanie) 
  Zintegrowany przełącznik wielofunkcyjny (miejscowo / zdalnie, otwieranie / zamykanie)
  Moc znamionowa silnika: 90W
  Zawór elektromagnetyczny do wersji  SR: 13W
  Napięcie zasilające: 24V DC lub 230V AC
  Zintegrowany wyłącznik nawrotny: 24V DC lub 230V AC 
  Stopień ochrony napędu / mechanizmu napędowego: IP 68
  Zakres temperatur: -40°C do +60°C

OPCJE:
  Profibus DP

 

NAPĘD ELEKTRYCZNY                           FAHLKE

GEHAZ®

Napęd  GEHAZ® firmy FAHLKE znajduje zastosowanie wszędzie tam, gdzie przy przy auto-
matyzacji mniejszych armatur, takich jak zawory klapowe i kurki, ceniona jest skuteczność, 
niewielkie rozmiary oraz niskie koszty konserwacji i eksploatacji. Konsekwentne ulepszanie 
tej sprawdzonej serii produkcyjnej ze zintegrowanym sterownikiem umożliwia użytkowniko-
wi przy niskich nakładach dokonywanie automatyzacji armatur zarówno w strefach zagro-
żonych wybuchem, jak i w strefach bezpiecznych.

Typ Moment obrotowy 
przy starcie napędu
(Nm)

Predkość 
przestawiena 
(s)

Wymiary 
(D x Sz x W) mm

ciężar 
(kg)

GEHAZ dwustronnego działania

GEHAZ-A-1-50 20-200 010/020 500 x 300 x 350 30
GEHAZ-B-1-50 50-1.000 010/030 600 x 300 x 400 40
GEHAZ-C-1-80 500-4.500 020/050 800 x 300 x 450 80
GEHAZ-D-1-125 4.000-20.000 050/100 1.200 x 400 x 650 260
GEHAZ jednostronnego działania ze sprężyną powrotną

GEHAZ-A-1-50-SR 20-150 015/003 750 x 300 x 350 30
GEHAZ-B-1-50-SR 50-700 020/005 900 x 350 x 450 60
GEHAZ-C-1-80-SR 500-3.000 040/010 1.500 x 350 x 500 120
GEHAZ-D-1-125-SR 3.000-10.000 060/020 2.100 x 450 x 650 420
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BEZPIECZEŃSTWO  
W NOWYM WYMIARZE 

Typ Moment obrotowy 
przy starcie napędu
(Nm)

Predkość 
przestawiena 
(s)

Wymiary 
(D x Sz x W) mm

ciężar 
(kg)

SEHAZ dwustronnego działania

SEHAZ-A-1-50-SP 20-200 002 500 x 300 x 400 130
SEHAZ-B-1-50-SP 50-1.000 005 600 x 500 x 580 140
SEHAZ-C-1-80-SP 500-4.500 010 800 x 900 x 900 150
SEHAZ-D-1-125-SP 4.000-25.000 010 1.200 x 1.050 x 900 470
SEHAZ-E-1-125-SP 20.000-60.000 030 1.850 x 1.350 x 1.150 950
SEHAZ jednostronnego działania ze sprężyną powrotną

SEHAZ-A-1-50-SR-SP 20-200 002 750 x 300 x 400 140
SEHAZ-B-1-50-SR-SP 50-700 020/005 950 x 500 x 580 150
SEHAZ-C-1-80-SR-SP 500-3.000 025/006 1.200 x 900 x 900 300
SEHAZ-D-1-125-SR-SP 3.000-15.000 035/010 2.300 x 1.050 x 900 680
SEHAZ-E-1-125-SR-SP 15.000-30.000 050/015 3.500 x 1.350 x 1.150 1.200

SEHAZ®

Napęd SEHAZ® firmy Fahlke wyróżnia się minimalnymi wymiarami konstrukcji, niską wagą i 
zintegrowanymi funkcjami bezpieczeństwa. Wykorzystywany na całym świecie  do różnych 
zastosowań. SEHAZ® spełnia wszystkie normy i przepisy obowiązujące przy eksploatacji 
zarówno w strefach zagrożonych wybuchem, jak i strefach bezpiecznych, przy optymalnym 
stosunku kosztów do wydajności.

DANE TECHNICZNE: 
  Dwustronne działanie (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta /  
 Pozycja Bezpieczna pozostaje w Pozycji)
  Zamykanie lub otwieranie sprężynowe (Pozycja Bezpieczna Zamknięta /  
 Pozycja Bezpieczna Otwarta)

  Obudowa sterownika odporna na działanie ciśnienia (Ex de- ATEX, IP 67)
  Zbiornik oleju ze stali nierdzewnej mat. 1.4301
  Zintegrowana jednostka pompy silnika: maks. 250W
  Rezerwowy akumulator ciśnienia do 3 przesterowań przy braku zasilania 
  Awaryjne uruchamianie przez zintegrowaną pompę ręczną 
  Zintegrowany przełącznik wielofunkcyjny  (miejscowo / zdalnie, otwieranie / zamykanie / wyłączanie)
  Nadzór ciśnienia ze wskaźnikiem ciśnienia  
  Zbiorcza sygnalizacja awarii  
 (poziom oleju, wyłącznik awaryjny silnika, nadzór czasu eksploatacji)
  Napięcie sterownicze: 24V DC/220V DC // 115V AC/230V AC, 13W
  Napięcie zasilające: 24V DC // 115V AC/230V AC/380V AC/400V AC
  Zintegrowana sygnalizacja pozycji krańcowych (otwieranie / zamykanie)
  Typ  ochrony napędu / mechanizmu napędowego: IP 68
  Zakres temperatur: -60°C do +70°C

OPCJE:   
  Funkcje: ESD / SAV / regulacja
  Nadzór pilota ciśnienia (pilot „high” i / lub pilot „low”)
  System Line Break (pneumatyczny lub elektroniczny)
  Jednostka kontrolna montowana na odzielnym stojaku
  Separacja galwaniczna do rurociągu chronionego katodowo 
  Sygnalizacja położeń krańcowych przy zastosowaniu podwodnym (IP 68)
  Karta komunikacyjna Profibus DP lub Modbus
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Z MOŻLIWOŚCIĄ INDYWIDUALNEGO 
DOSTOSOWANIA

EHAZ® 

Mocny napęd hydrauliczny EHAZ® ze sterownikiem elektrohydraulicznym spełnia indywi-
dualne i wysokie wymagania instalacji przemysłowych zarówno w atmosferze zagrożonej 
wybuchem jak i w atmosferze bezpiecznej. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu w zakresie 
konstrukcji i wytwarzania systemów hydraulicznych firma Fahlke może zaoferować użyt-
kownikom rozwiązanie w postaci wysokojakościowego, wytrzymałego i trwałego napędu 
EHAZ®

DANE TECHNICZNE: 
  Dwustronne działanie (Pozycja Bezpieczna Zamknięta /  
 Pozycja Bezpieczna Otwarta / Pozycja Bezpieczna pozostaje w Pozycji)
  Zamykanie lub otwieranie sprężynowe  
 (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta)

  Szafka sterownicza i zbiornik oleju z mat. 1.4301 
  Przyłącze do skrzynki zacisków (Ex de - ATEX, IP 65)
  Technologia modułowa wysokiego ciśnienia bez orurowania (maks. 800 bar)
  Akumulator wysokiego ciśnienia do maks. 3 przesterowań rezerwowych  
  Awaryjne uruchamianie poprzez zintegrowaną pompę ręczną
  Sterowanie miejscowe i zdalne (otwieranie / zamykanie / wyłączanie) 
  Zbiorcza sygnalizacja awarii (poziom oleju, awaryjny wyłącznik silnika)
  Nadzór ciśnienia (KTI) ze wskaźnikiem ciśnienia 
  Moc znamionowa silnika: maks. 1,5kW, zawory elektromagnet.: maks. 20W
  Napięcie sterownicze: 24V DC (110 / 220V DC, 115 / 230V AC)
  Napięcie zasilające: 400V AC (24V DC, 115 / 230 / 380V AC)
  Sygnalizacja pozycji krańcowych (otwieranie / zamykanie) 
  Stopień ochrony napędu: IP 68, sterownik: IP 65
  Zakres temperatur: -60°C bis +70°C

OPCJE:
  Funkcje: ESD / SAV / Regulacja
  Nadzór pilota ciśnienia (pilot „high” i / lub pilot „low”)
  System Line Break (pneumatyczny / elektroniczny)
  Jednostka kontrolna montowana na oddzielnym stojaku
  Separacja galwaniczna do rurociągu chronionego katodowo 
  Przełącznik poziomu oleju (Liquiphant Ex i, SIL2)
  Nadzór ciśnienia akumulatora z sygnalizacją alarmową 
  Sygnalizacja pozycji krańcowych przy zastosowaniu podwodnym (IP 68)
  Karta komunikacyjna Profibus DP lub Modbus

Typ Moment obrotowy 
przy starcie napędu
(Nm)

Predkość 
przestawiena 
(s)

Wymiary 
(D x Sz x W) mm

ciężar 
(kg)

EHAZ dwustronnego działania

EHAZ-A-1-50-SP 20-200 002 500 x 300 x 400 140
EHAZ-B-1-63-SP 50-1.000 005 600 x 500 x 800 150
EHAZ-C-1-80-SP 500-4.500 010 800 x 900 x 900 250
EHAZ-D-1-125-SP 4.000-25.000 020 1.200 x 400 x 650 500
EHAZ-E-1-125-SP 20.000-60.000 030 1.850 x 1.350 x 1.500 1.000
EHAZ-E-2-125-SP 60.000-80.000 060 2.230 x 1.350 x 1.500 1.150
EHAZ-F-2-200-SP 80.000-150.000 080 3.150 x 1.600 x 2.000 1.400
EHAZ-G-2-125-SP 150.000-300.000 120 3.950 x 1.700 x 2.300 2.200
EHAZ jednostronnego działania ze sprężyną powrotną

EHAZ-A-1-50-SR-SP 20-150 002 750 x 300 x 400 180
EHAZ-B-1-63-SR-SP 50-700 005/002 950 x 500 x 800 200
EHAZ-C-1-80-SR-SP 500-3.000 010/005 1.200 x 550 x 1.200 300
EHAZ-D-1-125-SR-SP 3.000-15.000 025/010 2.000 x 1.000 x 1.200 800
EHAZ-E-1-125-SR-SP 15.000-30.000 040/015 4.500 x 1.600 x 2.000 1.900
EHAZ-F-1-125-SR-SP 30.000-60.000 070/020 6.700 x 1.700 x 2.000 2.500
EHAZ-G-1-160-SR-SP 50.000-100.000 100/025 6.700 x 1.800 x 2.000 4.500

16 17



GAZ®

Wszędzie tam, gdzie napędy i sterowniki przejmują podstawowe funkcje w strefach za-
grożenia, stosowane są gazowe napędy szybkiego zamykania Fahlke lub napędy ga-
zowe o dwustronnym działaniu w wersji wysokociśnieniowej, wytrzymałej na działanie 
ciśnienia. Istniejące ciśnienie gazu z rurociągu jest bezpośrednio wykorzystywane jako 
medium sterujące.

DANE TECHNICZNE: 
  Dwustronne działanie (Pozycja Bezpieczna Zamknięta /  
 Pozycja Bezpieczna Otwarta / Pozycja Bezpieczna pozostaje w Pozycji)
  Zamykanie lub otwieranie sprężynowe  
 (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta)
  Szafa sterownicza z mat. 1.4301 (IP 65) 
  Przyłącze do skrzynki zacisków (Ex e - ATEX, IP 65)
  Technika modułowa wysokiego ciśnienia bez orurowania (maks. 200 bar)
  Napięcie sterownicze: 24V DC (110 / 220V DC, 115 / 230V AC)
  Sygnalizacja pozycji krańcowych
  Stopień ochrony napędu / mechanizmu: IP 68
  Zakres temperatur: -60°C do +80°C

OPCJE:
  Funkcje: ESD / SAV / regulacja
  Nadzór pilota ciśnienia (pilot “wysoki” i / lub pilot „niski”)
  System Line-Break (pneumatyczny / elektroniczny)
  Jednostka kontrolna montowana na oddzielnym stojaku
  Separacja galwaniczna do rurociągu chronionego katodowo 
  Sygnalizacja pozycji krańcowych przy zastosowaniu podwodnym (IP 68)
  Karta komunikacyjna Profibus DP lub Modbus

Typ Moment obrotowy 
przy starcie napędu
(Nm)

Predkość 
przestawiena 
(s)

Wymiary 
(D x Sz x W) mm

ciężar 
(kg)

GAZ dwustronnego działania 

GAZ-A-1-50 20-200 002 500 x 400 x 450 50
GAZ-B-1-63 50-1.000 005 600 x 450 x 480 55
GAZ-C-1-100 500-4.500 010 700 x 500 x 550 140
GAZ-D-1-160 4.000-25.000 020 1.200 x 650 x 800 240
GAZ-E-1-200 20.000-60.000 030 1.850 x 900 x 850 650
GAZ-E-2-200 60.000-80.000 060 2.280 x 900 x 850 1.000
GAZ-F-2-200 80.000-150.000 080 3.200 x 1.250 x 1.400 1.200
GAZ-G-2-200 150.000-300.000 120 3.940 x 1.700 x 1.500 1.900
GAZ jednostronnego działania ze sprężyną powrotną

GAZ-A-1-50-SR 20-150 002 750 x 400 x 450 50
GAZ-B-1-63-SR 50-700 005/005 850 x 450 x 480 90
GAZ-C-1-100-SR 500-3.000 010/005 1.400 x 500 x 550 180
GAZ-D-1-160-SR 3.000-15.000 029/015 2000 x 650 x 800 480
GAZ-E-1-200-SR 15.000-60.000 040/025 3.200 x 900 x 850 1.450
GAZ-F-1-200-SR 50.000-120.000 060/030 4.500 x 1.250 x 850 3.000
GAZ-G-1-250-SR 100.000-250.000 090/040 6.500 x 1.400 x 850 4.300
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WYTRZYMAŁY, MOCNY, MASYWNY

DANE TECHNICZNE:
  Dwustronne działanie  
 (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta /  
 Pozycja Bezpieczna pozostaje w Pozycji)
  Zamykanie lub otwieranie sprężynowe  
 (Pozycja Bezpieczna Zamknięta / Pozycja Bezpieczna Otwarta)

  Szafka sterownicza z mat.  1.4301 (IP65)
  Przyłącze do skrzynki zacisków (Ex e - ATEX, IP 65)
  Przyłącze powietrza i zawór zamykający z mat. 1.4571 
  Moduł konserwacyjny składający się z filtra,  
 smarownicy i regulatora ciśnienia 
  Manometr ze stali nierdzewnej
  Zawory elektromagnetyczne:  
 24V AC lub według specyfikacji klienta
  Orurowanie i złącza śrubowe  Swagelok: mat. 1.4571
  Skrzynka zacisków do ogrzewania i zaworu magnetycznego (EX de)
  Stopień ochrony napędu / mechanizmu napędowego: IP 68
  Sygnalizacja położenia krańcowego (otwieranie / zamykanie) 
  Zakres temperatur: -60°C bis +70°C

OPCJE:
  Funkcje: ESD / SAV / regulacja 
  Nadzór pilota ciśnienia (pilot high i / lub pilot low)
  Rezerwowy akumulator ciśnienia do  
maksymalnie 3 przesterowań rezerwowych 

  Przełącznik obsługi miejscowej i zdalnej 
  System Line Break (pneumatyczny /elektroniczny)
  Szafka sterownicza z termoizolacją
  Ogrzewanie, sterowane termostatem:  
maks. 100W, 230V AC (Ex de – ATEX)

  Separacja galwaniczna do rurociągu  
chronionego katodowo 

  Karta komunikacyjna Profibus DP lub Modbus

 

Typ Moment obrotowy 
przy starcie napędu
(Nm)

Predkość 
przestawiena 
(s)

Wymiary 
(D x Sz x W) mm

ciężar 
(kg)

PAZ dwustronnego działania

PAZ-A-1-80 20-200 002 500 x 400 x 450 50
PAZ-B-1-160 50-1.000 005 600 x 450 x 480 55
PAZ-C-1-250 500-4.500 010 800 x 520 x 650 140
PAZ-D-1-400 4.000-25.000 020 1.200 x 700 x 750 240
PAZ-E-1-400 20.000-60.000 030 1.850 x 910 x 950 650
PAZ-E-2-400 60.000-80.000 060 2.280 x 910 x 950 1.000
PAZ-F-2-500 80.000-150.000 080 3.150 x 1.200 x 850 1.200
PAZ-G-2-300 150.000-300.000 120 4.000 x 1.400 x 850 1.900
PAZ jednostronnego działania ze sprężyną powrotną

PAZ-A-1-80-SR 20-150 002 900 x 450 x 480 70
PAZ-B-1-160-SR 50-700 005/005 900 x 450 x 480 80
PAZ-C-1-250-SR 500-3.000 010/005 1.300 x 520 x 500 200
PAZ-D-1-400-SR 3.000-15.000 020/010 2.500 x 700 x 750 580
PAZ-E-1-400-SR 15.000-40.000 040/010 3.200 x 910 x 950 1.550
PAZ-F-1-500-SR 50.000-120.000 080/020 4.200 x 1.200 x 850 3.500
PAZ-G-1-300-SR 100.000-250.000 100/025 6.500 x 1.400 x 850 4.400

PAZ®

Firma Fahlke już od ponad 30 lat produkuje wydajne, dwustronnie działające i zamykane 
sprężynowo napędy pneumatyczne. Napędy są przeznaczone zarówno do instalacji zagro-
żonych wybuchem jak i instalacji, przy których takie zagrożenie nie istnieje. Przy konstrukcji 
sterowników wykorzystywane są jedynie wysokojakościowe, nierdzewne komponenty.
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SAE® / SAV® 

Międzynarodowe wymagania wobec bezpieczeństwa funkcjonalnego systemów 
rurociągowych, ich awarie i związane z tym zagrożenia dla człowieka i środowi-
ska były powodem, dla których firma Fahlke zdecydowała się na zaprojektowanie 
urządzeń zamykania awaryjnego, wyróżniających się na tle innych produktów.
Pomysł na zastosowania specjalnie skonstruowanego zaworu kulowego pełno-
przelotowego, wysokociśnieniowego napędu gazowego zamykanego spręży-
nowo oraz specjalnie zaprojektowanego sterownika gazowego z mechanicznym 
pilotem ciśnienia jako urządzenie zamykania awaryjnego, które szybko i niezawod-
nie chroni przed niedopuszczalnym wzrostem ciśnienia, został spopularyzowany.
Sprawdzana i certyfikowana od 1995 roku na podstawie normy DIN EN 14382 
jednostka stosowana jest dziś uznana na całym świecie przez wiodących dostaw-
ców przemysłu gazowego jako zabezpieczenie systemów rurociągowych.

DANE TECHNICZNE: 
Zawór kulowy 
  pełnoprzelotowy, brak straty ciśnienia 
  Nieścieralny i bezobsługowy 
  Całkowicie zespawany i  na łożysku z czopem zabezpieczonym klinem
  System uszczelnienia PMSS
  System Double Block & Bleed
  Ogniobezpieczny zgodnie z BS 6755
  Odpowiedni do montażu podziemnego 
  Z możliwością przeczyszczania

Napęd 
  Kontener na sprężynę z systemem wielokrotnych sprężyn
  Cylinder gazowy wysokiego ciśnienia, całkowicie zespawany,  
 wewnątrz powłoka niklowa
  Mechanizm napędowy z GGG40, wypełniony smarem, wodoszczelny (IP 68),  
 bezobsługowy 

Sterownik
  Szafka sterownicza ze stali nierdzewnej mat. 1.4301 (IP 65)
  Sterownik w szczelnej technologii modułowej MCE
  Mini przyłącze pomiarowe N2 do awaryjnego zasilania 
  Medium sterowniczne ( gaz ) przechodzi przez wbudowany filtr i osuszacz
  Regulator ciśnienia dolotowego i  2 zawory bezpieczeństwa 
  2 x zawory „Wysokie”,, łączone rosnąco, dokładność 1% (AG1,0), SIL2
  1 x zawór „Niski”,, łączone malejąco, dokładność 2,5% (AG2,5), SIL2 
  Zawór kontrolny z awaryjnym ręcznym zaworem zamykającym 
  Szybki odpowietrzacz z wydmuchem zgodnie z G442 
  Orurowanie i złącza śrubowe Swagelok z mat. 1.4571

OPCJE:
  Zawór elektromagnetyczny ESD
  Zawory magnetyczne do eksploatacyjnego przesterowania  
  Sygnalizacja uruchomienia pilota  
  Ogrzewanie, sterowane termostatem maks. 100W, 230V AC (Ex de – ATEX)
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DANE TECHNICZNE:
  Napęd regulacyjny pozostaje w pozycji przy braku napięcia sterowniczego 
  Napięcia sterownicze: 24V DC / 110V DC / 230V AC
  Wysoka rozdzielczość sygnału sterującego: 0,03mA = 0,2° = 0,1%  
  Dopuszczalna temperatura otoczenia: -25°C do +50°C

  Bezobsługowy mechanizm napędu (IP 68)
  Zawór bezpieczeństwa w obudowie napędu 
  Cylinder hydrauliczny, całkowicie zespawany, wewnetrznie niklowany 
  Orurowanie i złącza śrubowe Swagelok, mat. 1.4571
  Zderzak krańcowy z możliwością regulacji, mat. 1.4305
  Dopasowany system adaptacyjny według DIN/ISO
  Mechaniczny wskaźnik pozycji 

  Szafka sterownicza ze stali nierdzewnej  mat. 1.4301 (IP65)
  Zawór bezpieczeństwa/zawór ograniczający ciśnienie 
  Manometr, 0-200 bar
  Filtr wysokiego ciśnienia 
  Proporcjonalny zawór elektromagnetyczny 4/3-drogowy (Ex de – ATEX)
  Zawór blokowy 2/2-drogowy (Ex de – ATEX)
  Podwójny zawór blokowy, 2/2-drogowy (Ex de – ATEX)
  Recznie uruchamianie przez zawór sterowniczy 4/3-drogowy

  Przyłącze do skrzynki zacisków (Ex e - ATEX, IP 65)
  Jednostka kontrolna pozycji, typ DHP-SW-006 - Ex de IIB T4, 4-20 mA
  Skrzynka czujnikowa montowana na napędzie (Ex ia - ATEX, IP 66)
  Typ czujnika: potencjometr: 4 – 20 mA (Ex ia – ATEX) 

EHAZ-R® / PAZ-R®

Charakterystyczną cechą regulacyjnych napędów elektrohydraulicznych firmy Fahlke jest 
mocny napęd hydrauliczny EHAZ oraz wysoko precyzyjny elektrohydrauliczny  sterownik 
regulacyjny.
Z dokładnością wynoszącą 0,1% (0,2°) napędy regulacyjne doskonale sprawdzają się w 
dużych zaworach kulowych regulacyjnych i zaworach klapowych. 
Specjalnie skonstruowany, wysokoprezycyjny napęd Scotch-Yoke firmy Fahlke został do-
stosowany do wysokich wymagań urządzeń.
Tym samym przez dłuższy okres łatwo może zostać zachowany wysoki poziom sprawności 
bez odstępstw od dokładności regulacyjnej.
Oprócz wersji hydraulicznej firma Fahlke dostarcza także pneumatyczne napędy regulacyj-
ne wraz ze sterownikiem. 
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Napędy Fahlke stanowią najlepszy wybór 
pod względem automatyzacji armatur 
podwodnych. Nasza linia napędów pod-
wodnych obejmuje napędy hydrauliczne 
dwustronnego działania, zamykane lub 
otwierane sprężynowo, działające z cał-
kowicie ekologicznymi mediami sterują-
cymi.

Już we wczesnych latach 70 ubiegłego 
stulecia firma Fahlke otrzymała pierwsze 
zlecenia skonstruowania wysokojako-
ściowych napędów hydraulicznych, prze-
znaczonych do zastosowania w bardzo 
trudnych warunkach przy obniżaniu plat-
form morskich na Morzu Północnym lub 
na obszarach zagrożonych powodziami.

W specjalnie skonstruowanej komorze 
testowej  dokonywana jest kontrola na-
pędów pod względem szczelności na 
głębokości wody wynoszącej do 250 
metrów w rzeczywistych warunkach. 

Wszystkie elementy konstrukcyjne ma-
jące kontakt z wodą są odporne na ko-
rozję. Wyposażenie obejmuje zewnętrz-
ny mechaniczny wskaźnik pozycji.  
Dodatkowo napęd może być wyposa-
żony w sygnalizację pozycji krańcowej 
poprzez czujnik zbliżenia, awaryjne uru-
chamianie poprzez adapter ISO  oraz w 
inne opcje. 

Napędów podwodnych

Dane techniczne:
  Dwustronne działanie
  Jednostronne działanie /  
 ze sprężyną powrotną
  Momenty obrotowe do 100.000 Nm

Opcje:
  Awaryjne uruchamianie poprzez  
 adapter  ISO
  Sygnalizacja pozycji krańcowych
  Subsea-Manifold 
  Sterownik elektrohydrauliczny 

SUBSEA -60 °C
Napędy niskotemperaturowe -60°C 
Ekstremalnie niskie temperatury otoczenia wynoszące do –60°C nie 
stanowią dla napędów i sterowników Fahlke żadnego problemu. Na-
pędy pracujące w tak ekstremalnych warunkach wyposażane są w 
specjalnie skonstruowane elementy i odpowiednie smary.  Przed do-
starczeniem do klienta jednostki napędowe są poddawane testom 
przeprowadzanym w rzeczywistych warunkach w zakładowej ko-
morze klimatycznej. Tylko w ten sposób trwale może zostać zagwa-
rantowany wysoki stopień sprawności także po dłuższych okresach 
przestoju oraz długa żywotność niskotemperaturowych produktów 
firmy Fahlke.
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Serwis

Zespół serwisu Fahlke posiada wysokie kompetencje i oferuje kompleksowe 
prace rozruchowe zarówno w kraju jak i za granicą. Prowadzone przez nas pra-
ce obejmują działania począwszy od prac konstrukcyjnych i nastawczych całych 
jednostek napędowych i zaworowych aż po coroczne i okresowe przeglądy oraz 
naprawy.

Nowością jest możliwość zawarcia z Fahlke umowy o konserwację, która gwa-
rantuje użytkownikowi zachowanie najwyższej funkcjonalności i bezpieczeństwa 
instalacji dzięki regularnym, indywidualnie dostosowanym kontrolom.

Szkolenia

Wszyscy pracownicy serwisu Fahlke przechodzą szkolenie w systemie certyfika-
cji SCC ( Safety Certificate Contractors) i posiadają stosowne certyfikaty. System 
kontroli Fahlke oferuje użytkownikom swoich produktów na całym świecie szko-
lenia przeprowadzane albo u użytkownika albo we własnym centrum szkole-
niowym w Rotenburgu poświęcone właśnie obsłudze konserwacji stosowanych 
jednostek napędowych i sterujących. Ukończenie szkolenia dokumentowane 
jest stosownym dyplomem.

Dokumentacja

Z tytułu każdej dostawy Klient otrzymuje indywidualną dokumentację stworzoną 
zgodnie z własnym życzeniem.

Zawiera ona oprócz deklaracji zgodności wydawanej zgodnie z Dyrektywą 94/9/
WE kompletny opis funkcji, szczegółową instrukcję montażu i obsługi wraz z 
opisem części i instrukcją bhp oraz certyfikaty. 

Fahlke u Klienta 
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Rozwój produktów  
Liczące ponad 35 lat doświadczenie oraz ciągły rozwój zaawansowanych tech-
nologicznie produktów z dziedziny automatyki umożliwiają firmie Fahlke ofero-
wanie swoim Klientom wyłącznie takich koncepcji instalacji napędowych, które 
są zrównoważone i trwałe.
W ramach ścisłej współpracy z Klientem lub na podstawie udostępnionej przez 
niego specyfikacji ustalamy dokładnie zakres funkcji, jaki musi posiadać dany 
produkt. 
Następnie projektujemy rozwiązania techniczne w formie konstrukcji 3D, two-
rzymy ich wizualizację, aby w ten sposób optymalnie przygotować proces pro-
dukcji.

Produkcja 
W firmie Fahlke wszystkie złożone elementy konstrukcji napędowych i sterują-
cych wytwarzane są z zachowaniem najwyższej precyzji. 
Dzięki zastosowaniu najnowocześniejszych maszyn i kompleksowej technologii 
wytwarzania osiągamy w procesie produkcji maksimum zarówno pod wzglę-
dem jakości jak i ilości.
Wszystkie procesy przebiegające w przedsiębiorstwie są przedmiotem szcze-
gółowego planowania i kontroli terminowości wykonania zgodnie z zasadami 
wdrożonego systemu zarządzania jakością ISO 9001:2008.

Od inżynierii  
do produktu 
seryjnego
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Jesteśmy przedsiębiorstwem posiada-
jącym certyfikat ISO 9001:2008 zatrud-
niającym wysoko wykwalifikowanych 
pracowników i stosującym najnowo-
cześniejszą technikę pomiarową. Dzię-
ki ciągłej kontroli jakości towarzyszącej 
procesom produkcji gwarantujemy wy-
soką jakość naszych produktów.
Prowadzony regularnie nadzór pomia-
rowy i nadzór nad środkami kontrolnymi 
jak również współpraca z instytucjami 
certyfikującymi gwarantują prowadzenie 

niezawodnej kontroli jakości na pozio-
mie międzynarodowym.
Kontrola funkcjonalności wytworzonych 
produktów oraz zakres dokumentacji 
i protokołów gwarantują prawidłowe 
funkcjonowanie i jakość napędów i sys-
temów sterowania Fahlke oraz ich nie-
zawodność i długą eksploatację.
Podczas procedury oceny zgodności 
wszystkie napędy i systemy sterowania 
Fahlke uzyskują wymagany ustawowo 
znak CE.

Zapewnienie jakości

Zapewnienie jakości Magazynowanie
Magazynowanie 
Fahlke dysponuje dużym magazynem produkcyjnym i części zamien-
nych mieszczącym ponad 20.000 artykułów. Umożliwia on elastycz-
ne dostosowanie produkcji, gwarantuje krótkie terminy dostaw oraz 
optymalne dostawy części zamiennych w okresie co najmniej 15 lat 
od dostawy.
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Wszystkie produkty oferowane przez 
Fahlke wytwarzane są zgodnie z naj-
wyższymi standardami jakości i zgod-
nie z normą DIN EN ISO 9001:2008.
Stosowany przez nas system zarzą-
dzania jakością podlega regularnym 
wewnętrznym audytom oraz okreso-
wej kontroli przeprowadzanej przez 
TÜV Rheinland.
Dzięki temu gwarantujemy, że wszel-
kie procesy przeprowadzane są w 
zgodzie z międzynarodowymi norma-
mi oraz że tylko produkty o najwyż-

szej jakości opuszczają teren naszej 
fabryki.
Jako producent instalacji, które sto-
sowane są w miejscach, w których 
istnieje zagrożenie wybuchem, przed-
siębiorstwo Fahlke posiada certyfikat 
ATEX zgodnie z Dyrektywą 94/9/WE.
Dzięki temu, że nasze produkty nie-
zmiennie odpowiadają wysokim stan-
dardom jakości i są bardzo trwałe, bez 
problemu spełniają wszystkie wymogi 
nienaruszalności bezpieczeństwa SIL 
na poziomie 2 lub nawet 3.

Fahlke – jakość priorytetem!
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Fahlke na całym świecie

Dzięki przedstawicielstwom na całym świecie firma Fahlke 
może zapewnić także międzynarodowym klientom najlepsze 
doradztwo i opiekę w ich placówkach.   

Produkcja
Przedstawiciele handlowi

Nasze dane kontaktowe:

Fahlke Control Systems KG
Rudolf–Diesel–Str. 3 
27356 Rotenburg

Tel.:  +49 (0) 4261-9143-0
Fax: +49 (0) 4261-9143-143

e-mail: csg@fahlke.de
www.fahlke.de


