STEROWNIKI ZAWORÓW
ELEKTROMAGNETYCZNYCH
Sterowniki do instalacji odpylania

solenoid valve controllers
controllers for dust collector systems

Maximum number of valves

HE 5712 (modułowy)

HE 5711 (zawory pilotowe)

HE 5710 na normatywnej szynie
montażowej

HE 5712 (kompaktowy)
z zestawem przyłączeniowym
# 57310099

HE 5711 w obudowie
z Makrolonu

HE 5710 w obudowie
z Makrolonu

Sterowniki zaworów
elektromagnetycznych
solenoid valve controllers
Liczba wyjść zaworów

`

`

`

`

HE 5710

HE 5711

HE 5712

4

8

8

Rozszerzenia zaworów
Valve extension
Czujnik różnicy ciśnień

Wewnętrzny, 35/90/450 mbar

Differential pressure sensor
Elektryczna diagnoza zaworu

intern, 35/90/450 mbar
Identyfikacja zaworu

Identyfikacja zaworu

valve detection

valve detection

Wejścia

Start, doczyszczanie

Start, doczyszczanie

Start, doczyszczanie, zezwolenie

Inputs

start, post-cleaning

start, post-cleaning

start, post-cleaning, enable/disable

Electrical valve monitoring



Pneumatyczna diagnoza zaworu
Pneumatic valve monitoring

Wyjścia sygnału

Zbiorczy sygnał zakłóceń, ∆p 4 ... 20 mA

Signal outputs
Komunikacja techniki procesowej
Process control communication

group fault message, ∆p 4 ... 20 mA
Poprzez wejścia/wyjścia

Poprzez wejścia/wyjścia

via inputs / outputs

via inputs / outputs

Poprzez wejścia/wyjścia
via inputs / outputs

Interfejs serwisowy

Z adapterem USB HE 5851

Service interfaces

with USB Adapter HE 5851

Oczyszczanie cykliczne
Cyclic cleaning







Regulacja czasu przerw
Pause time control
∆p oczyszczanie, ∆p Alarm dolny, ∆p Alarm
górny, ∆p doczyszczanie

Ustawialne granice różnicy ciśnień

∆p cleaning, ∆p low alarm, ∆p high alarm,
∆p post-cleaning

Differential pressure - switching thresholds

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)
Dimensions (W x H x D)

180 x 130 x 78 mm

180 x 130 x 78 mm

Panel sterowania: 200 × 122 × 30 mm
Sterownik na szynie standardowej:
192 x 128 x 63 mm
Obudowa kompatkowa: 231 x 125 x 90 mm
front panel device: 200 × 122 × 30 mm
standard rail: 192 × 128 × 63 mm
compact housing: 231 × 125 × 90 mm
Parametryzacja za pomocą serwisowego
komputera i oprogramowania „EasyTool“.
Tryb wstępnego czyszczenia. Oddzielny
montaż układu sterowania i przyłączy zaworu (do 100 m)

Cechy szczególne
Special features

parameter setting with service-pc and
software „EasyTool“, Precoating-Mode.
Separate mounting of the control and valve
connection (up to 100 m)
Odkurzanie przemysłowe-/ Instalacje
odpylania

Przykłady zastosowania

Odkurzacze przemysłowe

Odkurzacze przemysłowe

Examples of applications

silo top filters, industrial vaccum cleaners

silo top filters, industrial vaccum cleaners







24 V DC / 100 – 240 VAC

24 V DC / 100 – 240 VAC

24 V DC / 100 – 240 VAC

Zintegrowane zawory pilotowe
Pilot valves can be integrated
Napięcie zasilania
Power supply

industrial dust collector systems

Maximum number of valves
Rozszerzenia zaworów
Valve extension
Czujnik różnicy ciśnień
Differential pressure sensor
Elektryczna diagnoza zaworu
Electrical valve monitoring
Pneumatyczna diagnoza zaworu
Pneumatic valve monitoring
Wejścia
Inputs

Wyjścia sygnału
Signal outputs
Komunikacja techniki procesowej
Process control communication

HE 5721

HE 5721 FP

HE 5722

12 / 24

12 / 24

24

Wewnętrzny

Wewnętrzny

intern

intern

Wewnętrzny, 25/50/100 mbar (Opcja)

Wewnętrzny, 25/50/100 mbar (Opcja)

Wewnętrzny, 25/50/100 mbar (Opcja)

intern, 25/50/100 mbar (Option)

intern, 25/50/100 mbar (Option)

intern, 25/50/100 mbar (Option)







Opcjonalnie z przełącznikiem ciśnieniowym

Opcjonalnie z przełącznikiem ciśnieniowym

with pressure switch (option)

with pressure switch (option)

Start, zezwolenie, stop, doczyszczanie, potwierdzenie zakłóceń, przełącznik ciśnieniowy

Start, zezwolenie, stop, doczyszczanie, potwierdzenie zakłóceń, przełącznik ciśnieniowy

Start, zezwolenie, stop, szybkie oczyszczanie, doczyszczanie potwierdzenie zakłóceń

start, enable/disable, stop, post-cleaning,
fault reset, pressure switch

start, enable/disable, stop, post-cleaning,
fault reset, pressure switch

start, enable/disbale, stop, fast cleaning,
post-cleaning, fault reset

Praca, Oczyszczanie, ∆p-Alarm,
∆p 4 ... 20 mA

Praca, Oczyszczanie, ∆p-Alarm,
∆p 4 ... 20 mA

Praca, Zakłócenia, Oczyszczanie, ∆p 4 …
20 mA, Funkcje specjalne

operation, cleaning, ∆p-Alarm,
∆p 4 ... 20 mA

operation, cleaning, ∆p-Alarm,
∆p 4 ... 20 mA

operation, fault, cleaning, ∆p 4 ... 20 mA
special features

Poprzez wejścia/wyjścia

Poprzez wejścia/wyjścia

Poprzez wejścia/wyjścia

via inputs / outputs

via inputs / outputs

via inputs / outputs
USB

Service interfaces
Cyclic cleaning
Regulacja czasu przerw
Pause time control
Ustawialne granice różnicy ciśnień
Differential pressure - switching thresholds

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)
Dimensions (W x H x D)

Cechy szczególne
Special features

Przykłady zastosowania
Examples of applications

`

`

Interfejs serwisowy
Oczyszczanie cykliczne

HE 5722

HE 5721 FP

HE 5721

Sterowniki zaworów
elektromagnetycznych
solenoid valve controllers
Liczba wyjść zaworów

`













∆p Oczyszczanie, ∆p Alarm, ∆p Dozcyszczanie

∆p Oczyszczanie, ∆p Alarm, ∆p Dozcyszczanie

∆p Oczyszczanie, ∆p Alarm1, ∆p Alarm2

∆p cleaning, ∆p alarm, ∆p post-cleaning

∆p cleaning, ∆p alarm, ∆p post-cleaning

180 x 180 x 75 mm

180 x 180 x 105 mm

255 x 180 x 100 mm

Wielostrone opcje

Wielostrone opcje

diverse options

diverse options

Konfigurowany meldunek przekaźnika,
wielokrotny puls

Filtry wiórów, pyłu kamiennego, filtry z wymogami podwyższonego nadzoru

Filtry wiórów, pyłu kamiennego, filtry z wymogami podwyższonego nadzoru

Filtry wiórów, pyłu kamiennego, filtry z wymogami podwyższonego nadzoru

chip filter systems, stone dust filters, filters
which have to beclosely monitored

chip filter systems, stone dust filters, filters
which have to beclosely monitored

chip filter systems, stone dust filters, filters
which have to beclosely monitored

115 V AC / 230 V AC,
24 V DC / 100 – 240 VAC

115 V AC / 230 V AC,
24 V DC / 100 – 240 VAC

24 V DC / 100 – 240 VAC

∆p cleaning, ∆p alarm1, ∆p alarm2

configurable relay messages, multiple puls

Zintegrowane zawory pilotowe
Pilot valves can be integrated
Napięcie zasilania
Power supply

Maximum number of valves
Rozszerzenia zaworów
Valve extension
Czujnik różnicy ciśnień
Differential pressure sensor
Elektryczna diagnoza zaworu
Electrical valve monitoring

Wyjścia sygnału
Signal outputs
Komunikacja techniki procesowej
Process control communication

HE 5724

zewnętrzny, 4 ... 20 mA (Opcja)

zewnętrzny, 4 ... 20 mA (Opcja)

zewnętrzny, 4 ... 20 mA

extern, 4 ... 20 mA (Option)

extern, 4 ... 20 mA (Option)

extern, 4 ... 20 mA



Start, doczyszczanie, zezwolenie
start, post-cleaning, enable/disable
Zbiorowe zgłoszenie zakłóceń,
∆p 4 … 20 mA
group fault message, ∆p 4 ... 20 mA

Cechy szczególne
Special features

Przykłady zastosowania
Examples of applications

pressure sensor (option)
Według wymogów sygnały cyfrowe lub
analogowe

start, stop, post-cleaning, fault reset, remote
control, 2 x 4 ... 20 mA

digital and analogue signals on request

Praca, aktywne oczyszczanie , zakłócenia

Według wymogów sygnały cyfrowe lub
analogowe

operation, cleaning active, fault

digital and analogue signals on request
Profibus DP, Modbus, równoległy Interface
Profibus DP, Modbus, Parallel Interface

USB

RS232









∆p Oczyszczanie, ∆p Alarm1, ∆p Alarm2

Według wymogów

∆p cleaning, ∆p alarm1, ∆p alarm2

on request

Urządzenie panelowe: 196 x 126 mm

Panelowe urządzenie monitorujące
295 × 200 mm


∆p Oczyszczanie, ∆p low Alarm, ∆p high
Alarm, ∆p Doczyszczanie
∆p cleaning, ∆p low alarm, ∆p high alarm,
∆p post-cleaning
Panel sterowania: 200 × 122 × 30 mm
Sterownik na szynie standardowej:
192 x 128 x 63 mm
Obudowa kompatkowa: 231 x 125 x 90 mm
front panel device: 200 × 122 × 30 mm
standard rail: 192 × 128 × 63 mm
compact housing: 231 × 125 × 90 mm
Parametryzacja za pomocą serwisowego
komputera i oprogramowania „EasyTool“.
Tryb wstępnego czyszczenia. Oddzielny
montaż układu sterowania i przyłączy zaworu (do 100 m)
parameter setting with service-pc and
software „EasyTool“, Precoating-Mode.
Separate mounting of the control and valve
connection (up to 100 m)
Filtry wiórów, pyłu kamiennego, filtry z wymogami podwyższonego nadzoru
chip filter systems, stone dust filters, filters
which have to beclosely monitored

Pilot valves can be integrated
Power supply

pressure sensor (option)
Start, stop, doczyszczanie, potwierdzenie
zakłóceń, zdalna obsługa, 2 × 4 ... 20 mA

via inputs / outputs

Zintegrowane zawory pilotowe
Napięcie zasilania


Czujnik ciśnienia(opcja)

Poprzez wejścia/wyjścia

Pause time control

Dimensions (W x H x D)


Z czujnikiem ciśnienia (opcja)

via inputs / outputs

Regulacja czasu przerw

Wymiary (Szer. x Wys. x Głęb.)

24 chambers with 32 valves each

Poprzez wejścia/wyjścia

with USB Adapter HE 5851

Differential pressure - switching thresholds

HE 5724

HE 5725

Service interfaces

Ustawialne granice różnicy ciśnień

HE 5750

HE 5731 E

Z USB adapterem HE 5851

Cyclic cleaning

HE 5750
24 komory z 32 zaworami każda

576

Interfejs serwisowy
Oczyszczanie cykliczne

HE 5760

16 / 32 / 48 / 64

Pneumatic valve monitoring

Inputs

HE 5760

HE 5731 (kompaktowy)
z zestawem przyłączeniowym
# 57310099

`

Pneumatyczna diagnoza zaworu

Wejścia

HE 5725

HE 5731 E

Sterowniki zaworów
elektromagnetycznych
solenoid valve controllers

`

HE 5731
Liczba wyjść zaworów

`

24 V DC / 100 – 240 VAC

frontpanel device: 196 x 126 mm

Wielostronny dopasowywany poprzez liczne
funkcje
very adaptable with numerous functions

Elektrownie z turbinami gazowymi

frontpanel device: 295 x 200 mm

System spełniający najwyższe wymagania z
centralnym zdalnym monitoringiem pyłu
control system with central dust control for
maximum performance, remote monitoring

Cementownie, stalownie, spalarnie odpadów, elektrownie

gas turbine power stations

cementworks, steelworks,
waste incineration plant, powerworks





24 V DC / 100 – 240 VAC

24 V DC / 100 – 240 VAC

procesie odpylania. Inteligentne
urządzenia firmy HESCH znaczenie
wpływają na redukcje wartości emisji
zanieczyszczeń powietrza i kosztów
energii. Oferujemy Państwu szeroki
wybór sterowników zarówno dla
nowych urządzeń, jak również w
celu podwyższenia funkcjonalności
istniejących instalacji filtrów tkaninowych.

Wszystkie sterowniki mają
możliwość testu poszczególnych
zaworów, cykliczne oczyszczanie
i doczyszczanie. Urządzenia w
wersji w obudowie dopuszczone
są do montażu w strefie 22

Dostępny również
w wersji na szynie
standardowej
(HE 5410)
Also available as
DIN rail version
(HE 5410)

`

`

HE 5409 / HE 5410

HESCH are used to pulse solenoid magnet valves in industrial dust
extraction technology. The intelligence
of the HESCH controllers thereby

Ø 6 mm

Ø 6 mm

35/90/450 mbar

4 ... 20 mA (2-Leiter)

4 ... 20 mA, oddzielone galwanicznie

4 ... 20 mA, oddzielone galwanicznie

4 ... 20 mA (2-wire)

4 ... 20 mA, galvanically isolated

4 ... 20 mA, galvanically isolated

Wyjścia analogowe | Analogue output

Wyjścia przełącznika przekaźnika | Relay switching outputs
Meldunek praca- i zakłócenia, ∆p oczyszczanie, Alarm dolny, Alarm górny

Meldunek praca- i zakłócenia, ∆p oczyszczanie, Alarm dolny, Alarm górny

operating and fault indicator, ∆p cleaning,
low alarm, high alarm

operating and fault indicator, ∆p cleaning,
low alarm, high alarm

z USB Adapterem HE 5851

z USB Adapterem HE 5851

with USB Adapter HE 5851

with USB Adapter HE 5851

Interfejs serwisowy | Service interfaces

the performance of existing fibrous
filter systems.

valve test, cyclic cleaning and
post-cleaning. Devices in housing
version for Zone 22 installation.

Ø 6 mm + Ø 8mm for pressure

35/90/450 mbar

the costs. We offer the complete

All controllers featured a single

Ø 6 mm + Ø 8 mm dla ciśnienia

Zakres pomiarowy | Measuring range

reduction of the emission values and

installations as well as for increasing

HE 5422 MR

Przyłącze przewodu pomiarowego (szybkozłączka) | Measuring tube connection (quick connector)

has a considerable influence on the

automation spectrum, both for new

`

HE 5422

2,5/5/10/25/50/100/250/500 mbar

The solenoid valve controllers from

HE 5422 MR

magnetycznymi w przemysłowym

HE 5422

do sterowania zaworami elektro-

HE 5409

netycznych Firmy HESCH służą

Regulator różnicy ciśnień
differential pressure controller

Sterowniki zaworów elektromag-

Największa dokładność zakresu pomiarowego | Basic accuracy
± 1% wartości końcowej

± 1% wartości końcowej

± 1% wartości końcowej

± 1% of final value

± 1% of final value

± 1% of final value

IP65

IP65

130 x 130 x 60 mm

200 x 150 x 100 mm

Parametryzacja z Service-PC i programem
„EasyTool“..

Zintegrowane oczyszczanie węży pomiarowych. Parametryzacja z Service-PC i
programem „EasyTool“.

Rodzaj ochrony | Level of protection
IP65
Wymiary (szer. x wys .x głęb.) | Dimensions (W x H x D)
113 x 80 x 60 mm
Cechy szczególne | Special features
Zatwierdzenie dla strefy EX 2 i strefy 22.
Bezśrubowe otwarcie
Tani przetwornik ciśnienia różnicowego.
Approval for EX zone 2 and 22.
Screwless to open.
Low-cost transmitter for differential pressure

parameter setting with service-pc and software „EasyTool“

with integrated measuring hose cleaning. Parameter setting with service-pc and software
„EasyTool“

Przykłady zastosowania | Examples of applications
Czujnik różnicy ciśnień dla HE 5731.
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Transmiter suchych, nie agresywnych
gazów
differential pressure sensor for HE 5731.
Transmitter for dry, not aggressive gases
Zastrzegamy sobie prawa do błędów
I zmian
Errors and modifications excepted.

Kontrola filtra/sterowanie filtra

Kontrola filtra/sterowanie filtra przy problematycznych pyłach

filter monitoring / filter control

filter monitoring / filter control
for delicate dust

24 V DC / 100 – 240 VAC

24 V DC / 100 – 240 VAC

Napięcie zasilania | Power supply
10 ... 36 V DC

osprzęt | Accessories
Czujnik ciśnienia /- wyłącznik
• Ciśnienie systemowe
• Funkcja kontroli zaworu
• Funkcja alarmu
Wyłącznik ciśnienia HE DCMV 6

Pressure sensor /-switch
• Monitoring of valve function
• Alarm function

HE 1149

• System pressure

Kabel zaworu
• Gotowy do przyłączenia zmontowany z wtyczką DIN 43650
• O różnych długościach dostępny z magazynu
Kabel zaworu

Valve cable
• Made ready for connection with plug DIN 43650
• Available in different lengths from stock

Zestawy przyłączeniowe

Connecting-kit
• Between Δp-sensor and dust collector system
• Cable glands for supply, valve- and signal wiring

Serwis
• Konfiguracja urządzenia jako gotowe do przyłączenia w
		izolowanych obudowach i szafkach
• Wstępna parametryzacja
• Instrukcje obsługi w języku ojczystym
• Schematy przyłączeniowe w EPLAN

Service
• Ready for use assembling and packing
• Parameter presetting
• Manuals in national languages
• Connection diagram in EPLAN

Oprogramowanie
• Program parametryzacji “SmartTool”
• Program parametryzacji “EasyTool”

Software
• Parameter setting software “SmartTool”
• Parameter setting software “EasyTool”

Zestaw przyłączeniowy ∆p

• Zaciskowe dławiki kablowe do zaworów i przewodów
		sygnalizacji

Zestaw przyłączeniowy zaworu

• Przyłącze czujnika Δp do instalacji filtrującej

HESCH – Wasz partner w automatyzacji
		HESCH - Your automation partner

Zapewniamy rozwiązania dla każdego rodzaju sterowania, jeśli
chodzi o oczyszczanie filtrów i instalacji odpylania z technologią filtrów tkaninowych. Od małych filtrów po systemy sterowania dużymi
instalacjami przemysłowymi, dostarczamy nie tylko dedykowane
sterowanie zaworami elektromagnetycznymi, ale na życzenie pełne
technologii sterowania procesem czyszczenia. Oprócz sterowań do
filtrów tkaninowych, oferujemy rozwiązania w następujących obszarach:

Modularne Proces-I/O-System

Wizualizacja i sterowanie

Pomiar-Sterowanie-Regulacja

Rozwój i produkcja
na zamówienie
klienta

We have the skills and technology to tackle any control task for dedusting of filter and dust extraction systems with fibrous filter technology. From microcontrollers to plant control systems for large
industrial filters we not only provide custom made solenoid valve
controllers but, on request, also the complete control system for the
dedusting process. Among fibrous filter controllers we also offer you
solutions for following areas:

modular process-I/O-systems

HMIs

measure + control

tailor-made
electronics
and EMS
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