
 

 

 
 

Обратна връзка на двупозиционни клапани. 
 
Австрийската компания GAW Technologies, разчита на двойни индуктивни сензори от 
Turck за обратна връзка на позициите на техните клапани. 

 GAW Technologies, е известен в световен мащаб със своите преработващи инсталации 
за химикали и цветове за покритие за хартиената и картонената промишленост. За да 
следи състоянието на безбройните си клапани ефективно и надеждно, компанията 
разчита на двойни сензори от Turck. 

Повече от 60 години името GAW означава капацитет и качество в производството на 
промишлени заводи. Семейното предприятие със седалище в Грац, Австрия е център 
на международната операционна група компании - GAW Group - чиято дейност се 
концентрира върху четири различни бизнес области: хартия и картон, автомобилни, 
химически и екологични технологии. 

GAW (Grazer Armaturen Werke) бързо се превърна в световен лидер на пазара за 
процедурни инсталации. Днес фокусната точка е разработването и изграждането на 
машини за оцветяване на покрития и преработващи инсталации за химикали за 
хартиената и картонената индустрия. 

Безброй клапани. 
В инсталациите за преработка се обработват прясна вода, отпадни води и химикали, 
които са необходими за цвета на покритието и други машини. Поради това 
инсталациите се нуждаят от голямо количество пневматични и ръчни спирателни 



клапани и сферични клапани. За плавен производствен процес е необходимо да 
получавате възможно най-много доклади за състоянието на всеки един клапан. GAW 
търсеше икономично и сигурно решение за окончателното наблюдение на техните 
инструменти. Turk беше отговорът на пневматичните клапани. 

 

 

Клемореда позволи на GAW да намали количеството типове устройства, което доведе 
до по-малко сложни покупки и съхранение. Освен това сензорите са по-лесни и по-
бързи за инсталиране, в сравнение с моделите, които се нуждаят от фиксиране на 
окабеляване. Клиентите на GAW също се възползват, защото редовната поддръжка на 
двигателите е много по-бърза и по-сигурна с подвижните клемни блокове. Без 



клемния блок всеки отделен проводник трябва да бъде изключен и прикрепен отново. 
Това отнема много време и лесно води до грешки. 

Това не е положението със сензорите от Turck. Единичните връзки остават неподвижни 
и отварянето на клемната камера отделя клемния блок от електрониката. Защитен 
капак гарантира, че електрическите връзки се възстановяват отново чрез просто 
затваряне на кутията. Освен докладите за състоянието на пневматичните задвижвания, 
GAW използва сензори от Turck и за други приложения. Няколкостотин двупосочни 
сензори работят в съоръженията на GAW. 

 

Източник: Hans Turck GmbH & Co. 
Съставил: Ивайло Иванов ©  
СЕНЗОМАТ ООД 


