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Adatlap

AMV 13 SU, AMV 23 SU (emelõ rugó) szelepmeghajtó motorok
három-pont szabályozáshoz

Leírás

A biztonsági szelepmeghajtó motorokat többnyire
és szelepekhez , valamint

és szelepekhez
alkalmazzák. A biztonsági vátozat, energiakima- 
radás, vagy a termosztát kikapcsolása esetén
automatikusan mûködésbe lép

A meghajtó automatikusan alkalmazkodik a
szelepemelkedéshez.
Külön rendelhetõ visszajelzõ potenciométer.

ípus                     Mûködtetõ   Sebesség    Rendelési sz.
feszültség

emelõ rugó

emelõ rugó

Rendelés

Alkatrészek -hoz
Típus

Kiegészítõ potenciométer

Kiegészítõ potenciométer

Fõbb adatok:
  A nyomaték-kapcsolóval rendelkezõ fejlett

technológia biztosítja, hogy a motornál és a
szelepnél ne lépjen fel túlterhelés

  Digitális visszajelzés áll rendelkezésre a vég-
állás helyzetekben a 4 és 5 csatlakozókról.

  Alacsony súly, robosztus kialakítás.
  Rugó visszatérítés.

ípus                    Mûködtetõ    Sebesség     Rendelési sz.
feszültség

emelõ rugó

emelõ rugó

Alkatrészek -hoz
Típus

Kiegészítõ kapcsolópár                                                                                                                                       082G3201
Kiegészítõ kapcsolópár és c é

Kiegészítõ kapcsolópár (2x) és potenciométer 
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Ha a feszültség megszûnik, a szelep teljesen
zárt vagy nyitott állásba kerül (választott rugó
helyzettõl függõen).A szelephelyzet megválto-
zása is visszahat a rugó mozgásra.
A rugó-helyretoló egység a motor hátsó részé-
ben van, gyárilag beszerelve

A rugó mûködése

Mûszaki adatok ípus

Mûködtetõ feszültség

Teljesítmény felvétel

Frekvencia zió zió

Szabályozás

Záró erõ

Max. löket 5.5 mm                                                            10mm

Sebesség m                                                          15 s/mm

Max. közeg hõm.                                                         130 °C                                                               150 °C

Környezeti hõm.

Tárolási, szállítási hõm.                                            –40 to +70 °C

Védettség                                                                       IP 54

Súly

jelölés                                                                  EMC elõírások 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1
szabványoknak                                                és EN 50082-1

 megfelelõen                                                      Alacsony fesz.elöír.: 73/23/EEC and 93/68/EEC, EN 60730/2/14

Megsemmisítés Ha a szelepmeghajtót meg akarjuk semmisíteni,
szét kell szerelni és az alkatrészek csoportosítása
után lehet azokat a szabályoknak megfelelõen hulladékba tenni!

Szelep típus Ha a bizt.változat mûködik
        az A - AB csatlakozók állása

                                                  ZÁRT

                                                       ZÁRT

                                                       NYITOTT

                                                     NYITOTT

                                                       NYITOTT
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Szerelés

Elektromos szerelés
Az elektromos bekötéshez le kell szerelni a
burkolatot.

Két M16x1.5  kábelbemenettel rendelkezik. A meg-
adott IP védettséghez megfelelõ, szabványos
kábeltömítést kell alkalmazni

Szerelés
A motort vízszintes szelepszárral, vagy
függõleges szárral, felsõ motorhelyzettel
lehet szerelni.

A motor anyacsavarral rögzíthetõ a szelepre,
egy 32mm-es csavarkulccsal. Az anyacsavar
max. 25 Nm. forgató nyomatékkal rögzíthetõ.
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Üzembehelyezés Végezzük el a mechanikai felszerelést, rögzítést, elektromos
bekötést, ellenõrizzük az elvégzett munkát, majd tegyünk egy próbát:

Kapcsoljuk be a feszültséget.

Adjuk ki a szükséges vezérlõ jelet, majd ellenõrizzük,
hogy a szelepszár az adott alkalmazás szerint mozog.

Elektromos bekötés

1, 3 csatlakozók:
Feszültség bemenet a szabályozótól
4, 5 csatlakozók:
A kimeneteket a végállás kijelzésére
lehet használni.

Alacsony feszültség

Nullvezetõ

Segédkapcsolók elektromos
bekötése

Kiegészítõ potenciométer

230 V változat:
Ne érintsük meg a NYÁK-ot!
Magasfeszültség! -nál érvényes

Kiegészítõ kapcsolópár Kiegészíto kapcsolópár és potenciométer
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Motor-szelep
kombinációk

melyek az  A - AB csatlakozót
nyitják ha a bizt. vált  mûködik

melyek az A - AB csatlakozót
zárják ha a bizt.vált. mûködik
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nyitják ha a bizt. vált  mûködik
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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


