
Adatlap

AME 130, AME 140, AME 130H, AME 140H
szelepmeghajtó motorok arányos szabályozáshoz
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Leírás AME 130, AME 140, AME 130H és AME 140H 
szelepmeghajtó motorokat VZ, VZL vagy VRBZ
szelepekkel használjuk. A szelepmeghajtót víz alapú 
fûtõ/hûtõ rendszereknél, fan-coil berendezéseknél, 
légkezelõknél, indukciós készülékeknél stb. 
alkalmazhatjuk. 

Alapadatok:
• Arányos szabályozás
• A beépített végálláskapcsoló megakadályozza 

a motor és a szelep záró rányú túlterhelését
• A motor rögzítéséhez szerszámra nincs szükség
• Karbantartást nem igényel
• Alacsony zajszint
• Automatikus szelep úthossz beállítás
• 1.5 m kábellel szállítva

Rendelés
Típus Mûködtetõ

feszültség Sebesség Rend. szám

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

Mûszaki adatok Típus AME 130, AME 130H AME 140, AME 140H

24 Vac; +10...–15%

1.3 VA

50 Hz/60 Hz

200 N

5.5 mm

24 s/mm 12 s/mm

130 °C

0  … 55 °C

–40  … +70 °C

IP 42

0.3 kg

 
EMC- elõírások 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, 
EN 61000-6-1 és EN 61000-6-3

Tartalék alkatrészek
Típus
Kábel (5 m) 082H8052

AME 130H, AME 140H

AME 130, AME 140

Rend. szám

Mûködtetõ feszültség

Teljesítményfelvétel

Frekvencia

Záró erõ

Elmozdulás

Sebesség

Max. közeghõmérséklet a csõhálózatban

Környezeti hõmérséklet

Tárolási és szállítási hõmérséklet

Védettség

Tömeg

            -  jelölés a szabványoknak megfelelõen
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Beépítés

Üzembehelyezés

Mechanikai szerelés
A motort vízszintes, szelepszárral, vagy
függõleges helyzetben, motorral felfelé
kell szerelni.

A szelepmeghajtót a szeleptesthez egy   
segédgyûrûvel rögzítjük (szerszámot nem 
igénylõ mûvelet). A gyûrû megszorítását
kézzel végezzük!

Elektromos szerelés
Figyelmeztetés: a mûszaki szerelés, meg kell hogy elõzze 
az elektromos üzembehelyezést. Csak a motor rögzítése 
után adjunk rá feszültséget!

Minden szelepmeghajtót bekötõ kábellel
szállítunk.

A szelepszárat gyárilag felsõ végállásba állítjuk,
mert így a szeleptest és a motor könnyebben 
összeépíthetõ.

Elektromos bekötés

1 Ellenõrizzük a szelep és a meghajtó 
csatalkozását. A meghajtó felsõ végállásban
kell, hogy legyen (gyári állás). 

       

2 Helyezzük a meghajtót áram alá a 2.  oldalon
található bekötési vázlat alapján!

 
3 A szelepszár mozgásának iránya ellenõrizhetõ

a szelepszár-helyzetjelzõn. 

Üzembehelyezés folyamata





szelepszár- 
helyzetjelzõ

Megsemmisítés Ha a szelepmeghajtót meg akarjuk semmisíteni,
szét kell szedni és az alkatrészek csoportosítása után
lehet azokat a szabályok szerint hulladékba tenni.
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DIP kapcsolók beállítása
(csak szervízparaméterek beállítására)

A szelepmeghajtó levehetõ fedele alatt 
találhatók a funkcióválasztó DIP kapcsolók.  
 A kapcsolók segítségével az alábbi funkciók

• 1-es kapcsoló:   
Nullázás 

 A kapcsoló aktiválásával a motor oda-vissza
végigfut a szelep teljes löketén.

• 2-es kapcsoló:  
0/2 -  Vezérlõjel tartománya

 Ha OFF állásban van, a vezérlõjel 2...10 V 
(feszültség jel esetén) tartományban, vagy 
4...20 mA (áram jel esetén) tartományban
mozog. Ha ON állásban van, a vezérlõjel
0 …10 V, vagy 0...20 mA tartományban mozog.
 

• 3-as kapcsoló:  
D/I - Direkt vagy fordított mûködés 

 Ha OFF állásban van, a meghajtó növekvõ
feszültség/áram jel hatására zár. Ha ON
állásban van, növekvõ feszültség/áram jel
hatására nyit. 

• 4-es kapcsoló: 
Vezérlõjel elõválasztás: 

 Ha OFF állásban van, a meghajtó 0(2)...10V,
vagy  0(4)..20mA mûködik. Ha ON állásban 
van, a meghajtó 0(2)..5 (6)V vagy (0(4)..10 (12)mA) 
vagy (5(6)..10V) vagy (10(12)..20mA)  
tartományban üzemel.

• 5-ös kapcsoló:
0 … 5 V/5 … 10 V - Vezérlõjel tartomány 
választás: 

 Ha OFF állásban van, a meghajtó 0(2)..5 (6)V,
vagy  0(4)..10 (12)mA tartományban üzemel. 
Ha ON állásban van, a meghajtó 5(6)..10V, vagy
10(12)..20mA tartományban üzemel.

• 6-os kapcsoló:  
U/I - Vezérlõjel választás

 Ha OFF állásban van, feszültség jel, ha ON
állásban van, áram jel a vezérlõjel típusa.

Kézi mûködtetés
(csak szervíz esetén)

AME 130, AME 140

1 Távolítsuk el a burkolatot!

2 Helyezzük a 6 mm-es imbuszkulcsot a tengelybe!

3 Nyomjuk be, majd tartsuk lenyomva a motor
alján található gombot a kézi üzem ideje alatt!

4 Vegyük ki az imbuszkulcsot!

5 Helyezzük vissza a meghajtó burkolatát!

Figyelmeztetés:
Feszültség alatt ne használjuk
a meghajtót kézi üzemben!

Megjegyzés:
Kézi mûködtetés után ”klikk” hang hallatszik,
amely azt jelzi, hogy a fogaskerék visszaugrott 
normál pozícióba.

Kézi üzemrõl való átállás után a vezérlõjel értéke
mindaddig pontatlan, míg a szelep végállásba 
nem ér. Ha ez nem megoldható, a meghajtó 
NULLÁZÁS funkcióját futtassuk le (1-es DIP
kapcsoló)!

benyomva



 



választhatók:
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AME 130H, AME 140H

1    Nyomjuk be, majd tartsuk lenyomva a motor 
alján található gombot a kézi üzem ideje alatt!

Megjegyzés:
Kézi mûködtetés után ”klikk” hang hallatszik,
amely azt jelzi, hogy a fogaskerék visszaugrott 
normál pozícióba.

Kézi mûködtetés (folytatás)

AME 130(H) / 140(H) + 
VZ 3, VZL 3

AME 130(H) / 140(H) +
VZ 4, VZL 4

AME 130(H) / 140(H) + 
VZ 2, VZL 2

AME 130(H) / 140(H) + 
VRBZ 2/3

Méretek

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

Meghajtó - szelep 
kombinációk

 

A katalógusokban, brosúrákban és más nyomtatott anyagban található lehetséges hibákért Danfoss nem vállal felelosséget. Danfoss fenntartja azt a jogát, hogy termékeit elozetes értesítés nélkül módosítsa.  
Ez a megrendelt termékekre is vonatkozik, amennyiben ezek a módosítások elvégezhetok az elfogadott specifikációban történo szükséges változtatások nélkül. Ebben az anyagban található összes védjegy 
a hivatkozott vállalat tulajdonát képezi. Danfoss és a Danfoss embléma Danfoss A/S védjegyeit képezik. Minden jog fenntartva.

Danfoss Kft.
1139 Budapest
Váci út 91.
Tel: +36 1 450 2531
Fax: +36 1 450 2539
Email: danfoss.hu@danfoss.com
Website: www.hu.danfoss.com
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