
ETC6000 Series Burner Management 

EETC6028 Rotary Actuators

Esses atuadores rotativos posicionam com precisão os amortecedores de ar e as válvulas de
combustível com uma resolução de 0,1º ao longo de um 90º de curso, permitindo que os
perfis da razão de combustível do ar sejam repetidos com confiabilidade. O uso de um
atuador rotativo para cada componente variável de um sistema de controle do queimador,
como o amortecedor de ar secundário, válvulas dosadoras de gás e óleo, elimina a
necessidade de complexas ligações mecânicas.

A histerese e a folga têm sido tradicionalmente fraquezas inerentes às ligações mecânicas;
as juntas se soltam e ficam desgastadas, impedindo o posicionamento repetível,
especialmente quando o percurso é em direções opostas. Essas imprecisões não apenas
reduzem a eficiência da combustão, resultando em mais uso e emissões de combustível, mas
também significam que o engenheiro de combustão terá que definir o perfil de combustão
mais longe do ponto estequiométrico durante o comissionamento para levar em consideração
essas variáveis.
Se atuadores rotativos maiores forem necessários, existe a opção de instalar inversores de
terceiros usando uma interface servo ETC CANbus.
Nossos atuadores EX estão disponíveis nas forças de atuação de 20Nm e 40Nm,
respectivamente.
Eles estão marcados como ETC6023-Ex e ETC6024-Ex e são compatíveis com todas as
variantes OEM dos controladores da série ETC6000.
Marcação do tipo Ex - ll 3 G Ex nR llC T5 Gc
Avaliada e certificada pela ExVeritas

Caso sejam necessários atuadores para outras zonas, existe a opção de instalar inversores
de terceiros usando uma interface servo ETC CANbus.



Os atuadores rotativos ETC6000 residem em um único CANbus. Isso fornece benefícios que incluem

• Menos fiação física e contenção de fiação.

• Menos terminações. (Os produtos anteriores têm um canal por atuador rotativo)

• Até 10 atuadores rotativos por sistema

• Relatório inteligente de falhas, como perda de comunicação e erros posicionais

• Cada atuador rotativo possui um número de série exclusivo, isso aumenta a integridade do 

sistema; as unidades de substituição só podem ser recomissionadas digitando uma senha exclusiva 

do controlador 
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