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Gekend om hun superieure kwaliteit

en compatibiliteit voor allerhande

toepassingen is Rotork de aange-

wezen partner in afsluiterautomati-

satie en dit voor lineaire, kwartslag,

multiturn, on/off, regel en failsafe

toepassingen.

De laatste telg in de Rotork Process

Controls groep is de Control Valve

Actuator CVA. 

Ontworpen voor een voornamelijk

pneumatisch getinte markt biedt de

CVA een elektrisch alternatief met

een pak voordelen ten opzichte van

de klassieke pneumatische regelaf-

sluiter.

Ze levert hoge precisie en reactie-

snelheid voor de automatisatie van

regelventielen, zonder de nood aan

luchttoevoer. Met een resolutie klei-

ner dan 0,1% en het ontbreken van

setpoint overshoot helpt deze CVA

tot het maximaliseren van het ren-

dement en capaciteit van uw

installatie.

De CVA is beschikbaar in een uitge-

breid gamma voor kwartslag en li-

neaire toepassingen waar hoge pre-

cisie en herhaalbaarheid een must

zijn.

EIGENSCHAPPEN
● Monofase, 3 fasig of DC voeding 

● Kwartslag of lineair

● On-board datalogger als stan-

daard

● Bluetooth voor afregeling, be-

diening en diagnose

● Nauwkeurig 4-20 mA sig-

naal sturing en terugmelding

met hoge herhaalbaarheid

● Digitale communicatie bus-

sen mogelijk: HART, Profibus,

Modbus, Pakscan en Founda-

tion Fieldbus

● Programmeerbare regelcurven 

● FAIL SAFE door middel van hoge

capaciteit condensatoren

● 100% modulerend – S9

● Waterdicht IP68 en explosievrije

behuizing

● Optionele manuele bediening

● Tot 250Nm kwartslag en 22.200N

lineair

De standaard datalogger laat toe

om (met licentievrije software) via

Bluetooth de volledige historiek, in-

stellingen, diagnose en foutmeldin-

gen te beheren, rechtstreeks aan de

aandrijving of via de PC met opge-

slagen bestanden.

VOORDELEN TEN OPZICHTE
VAN PNEUMATISCHE REGEL-
VENTIELEN
● Hoge precisie <0.1%

● Hoge herhaalbaarheid

● Geen overshoot van setpunt

● Geen invloed van drukvariaties in

de leidingen, CVA blijft op set-

point door continue meting van

positie en koppel/thrust.

● Geen dode tijd door statische

weerstand van veer/membraan in

klassieke pneumaten

● Keuze van failsafe positie (stay

put / open / dicht) programmeer-

baar, dient niet bij bestelling ge-

specifieerd te worden.

● Dubbele o-ringen voor maximale

bescherming

De CVA is de revolutionaire aandrij-

ving van Rotork die uw installatie zal

verhogen in rendement, vrijwaren

van dode productietijd, gecombi-

neerd met een gebruiksvriendelijke

en met alle diagnose voorziene be-

diening.

In zijn 57 jaar bestaan heeft marktleider Rotork
een uitgebreid gamma met elektrische, pneumati-
sche, elektro-hydraulische en hydraulische aan-
drijvingen opgebouwd. 
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