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Beskrivning Motorerna AME 130/140 och AME 130H/140H 
används tillsammans med ventilerna VZ, VRBZ 
och AB-QM.
Motorerna kan användas till fan coils, 
små värmare, kylare och zonapplikationer i vilka 
varmt/kallt vatten är reglerat medium.

Huvuddata:
• Modulerande reglering
• Momentstopp skyddar ventil och motor från   
 att bli överbelastade
• Inga verktyg krävs för montering
• Underhållsfri under sin livslängd
• Tystgående
• Självjusterande ändläge
• Levereras med 1,5 m kabel

Beskrivning
Typ

Matnings- 
spänning

Gång-
hastighet

Code No.

AME 130

24 V~

24 s/mm 082H8044

AME 140 12 s/mm 082H8045

AME 130H 24 s/mm 082H8046

AME 140H 12 s/mm 082H8047

Tekniska data Type AME 130, AME 130H AME 140, AME 140H

Matningsspänning 24 V a.c., +10 till -15%

Eff ektförbrukning 1,3 W

Frekvens 50 Hz / 60 Hz

Ställkraft 200 N

Slaglängd 5,5 mm

Gånghastighet 24 s/mm 12 s/mm

Max. mediumtemperatur i rörledning 130 °C

Omgivningstemperatur 0  … 55 °C

Lagrings- och transporttemperatur –40  … +70 °C

Kapslingsklass IP 42

Vikt 0.3 kg

 - märkning enligt standard
EMC-direktiv 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC,
EN 61000-6-1 och EN 61000-6-3

Reservdelar

Typ Best.nr.

Kabel (5 m) – 24V 082H8053

AME 130H, AME 140H

AME 130, AME 140
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Montering

Igångkörning

Mekaniskt
Motorn ska monteras med ventilspindeln i 
antingen horisontellt läge eller pekande uppåt.

Motorn fästs på ventilen genom en 
monteringsring vilken inte kräver några verktyg. 
Ringen dras åt för hand.

Elektriskt
Viktigt: Det rekommenderas starkt att den 
mekaniska monteringen slutförs innan den 
elektriska påbörjas.

Varje motor matas via anslutningskabeln från
regulatorn.

Fabriksinställning är med spindeln i sitt översta 
läge med tanke på enklare mekanisk anslutning 
av motor på ventil.

Inkoppling

1. Kontrollera ventilens hals. Motorn ska vara i sitt 
översta läge (fabriksinställning). Försäkra dig om 
att motorn är säkert monterad på ventilen.

2. Spänningssätt motorn enligt inkopp-
lingsschemat – se ovan.

3. Spindelns rörelseriktning kan observeras på 
positionsindikatorn

Skrotning Motorn måste monteras isär och delarna delas 
upp i olika materialklasser innan skrotning.

�

�

Positions-
indikator
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Inställning av DIP-switchar
(endast i servicesyfte)

Under motorns borttagbara hölje fi nns sex DIP-
switchar för funktionsval.

Switcharna har följande funktioner:

• SW1:
  Nollställ
  Om du ändrar den här switchens läge tvingar  
 du motorn att göra reset.

• SW2:
  0/2 - Switch för ingångssignal-område: 
  I läge OFF ligger ingångssignalen i området 
 2–10 V (spänningsstyrning) eller 4–20 mA
 (strömstyrning). I läge ON ligger 
 ingångssignalen i området 0–10 V 
 (spänningsstyrning) eller 0-20 mA
 (strömstyrning).

• SW3:
  D/I - Switch för direkt eller inverterad   
 styrning:
  I läge OFF är motorn direktverkande (spindeln  
 sänks när spänningen ökar). Om switchen står  
 i läge ON är motorns verkan omvänd (spindeln  
 höjs när spänningen ökar).

• SW4:
  --- / Sekv - Switch för normalt eller   
 sekventiellt läge:
  I läge OFF verkar motorn i området 0(2)-10 V   
 eller 0(4)-20 mA. I läge ON verkar motorn i det 
 sekventiella området; 0(2)-5(6) V eller (0(4)-
 10(12) mA) eller (5(6)-10 V) eller (10(12)-20 mA).

• SW5:
  0-5 V / 5-10 V - Ingångssignalens område i   
 sekventiellt läge:
  I läge OFF verkar motorn i det sekventiella   
 området 0(2)-5(6) V eller 0(4)-10(12) mA. I läge 
 ON verkar motorn i det sekventiella området 
 5(6)-10 V eller 10(12)-20 mA.

• SW6:
  U/I - Switch för typ av ingångssignal:
  När switchen är i läge OFF är spännings-
 styrning vald. När switchen är i läge ON är 
  strömstyrning vald.

Handreglering
(endast i servicesyfte)

AME 130, AME 140

1  Ta bort locket.

2  Använd en 6 mm insexnyckel till spindeln.

3  Håll knappen (på motorns undersida) intryckt 
under handreglering.

4  Ta bort insexnyckeln.

5  Sätt tillbaka locket på motorn.

Anmärkning:
Ett klickljud efter spänningssättning av 
motor betyder att kugghjulet har hoppat i 
normalposition.

Om handreglering har genomförts kommer 
inte Y-signalen att vara korrekt förrän motorn 
når sitt ändläge. Om detta inte är accepta-
belt, nollställ motorn.

Varning:
Handställ inte motorn med 
spänning på!

tryck

� �
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AME 130H, AME 140H

1  Håll knappen (på motorns undersida) nedtryckt 

under handreglering.

Anmärkning:

Ett klickljud efter spänningssättning av 

motor betyder att kugghjulet har hoppat i 

normalposition.

Handreglering
(fortsättning)

AME 130(H) / 140(H) 

+ VZ 3

AME 130(H) / 140(H) 

+ VZ 4

AME 130(H) / 140(H) 

+ VZ 2

AME 130(H) / 140(H) 

+ VRBZ 2/3

Mått

AME 130, AME 140 AME 130H, AME 140H

Kombinationer
ventil - motor
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