
1VD.KH.A6.44   © Danfoss 06/2012DEN-SMT/SI

Технически данни

Задвижка с трипозиционно управление 
AMV 150

Описание

Поръчване Задвижка

Тип Захранващо 
напрежение Скорост Кодов №

AMV 150
24 VAC

24 s/mm
082G3089

230 VAC 082G3090

Принадлежности

Тип Захранващо 
напрежение Дължина Кодов №

Кабел 
24 VAC

5 m
082H8052

230 VAC 082H8053

Технически данни Захранване V 24 или 230 AC; +10% до −15%

Консумирана мощност VA 1 (24 V), 8 (230 V)

Честота Hz 50/60

Управляващ вход 3-позиционен

Сила на затваряне N 250

Макс. ход mm 5

Скорост s/mm 24

Макс. температура на флуида

°C

150

Температура на околната среда 0 … 55 

Температура на съхранение и транспорт −40 … +70

Клас на защита II

Степен на защита IP 54

Тегло kg 0,34

  - маркировка съгласно стандартите Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC: EN 60730-1, 
EN 60730-2-14
Директива ЕМС 2004/108/ЕС: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Задвижката може да се използва в комбинация с:
- Вентили тип VS 2 (само за DN 15) и VMV
- Регулатор на дебит с пряко действие AVQM 

(само за DN 15)

Характеристики:
• Функция автоматично настройване на 

хода: автоматично адаптиране на хода към 
крайното положение на вентила - намалява 
времето за пускане в действие

• Ръчно управление
• Индикация за положение
• Сигнализиране със светодиоди (под капака)
• Монтаж без необходимост от инструменти
• Доставя се с кабел 1,5 м
• Подходяща за високи температури

Основни данни:
• Номинално напрежение

 - 24 VAC, 50/60 Hz
 - 230 VAC, 50/60 Hz

• Сигнал на управляващия вход: 
3-позиционен

• Сила: 250 N
• Ход: 5 mm
• Скорост: 24 s/mm
• Макс. температура на флуида: 130°C

Задвижката е предназначена за регулиране 
на вентила при заявка  от страна на 
контролера в топлофикационни системи, 
при подово отопление, соларно отопление, 
зоново отопление, комфортно охлаждане, 
вентилационни и климатични системи и др.

Задвижката AMV 150 може да се управлява от 
електронни регулатори с 3-позиционен изход. 



Принципи на приложение

Индиректно свързана топлофикационна система 
с топлообменник

Директно свързана топлофикационна система 
със смесително устройство
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Сиво Стебло в долно положение

Черно Маса

Червено Стебло в горно положение

Черно Стебло в долно положение

Синьо Маса

Кафяво Стебло в горно положение
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Монтаж

Електрически схеми
 230 V 24 V

Рециклиране Задвижката трябва да се разглоби и 
компонентите й да се сортират според 
материала на изработка, преди да бъде 
предадена за вторични суровини.

Механичен
Задвижката трябва да се монтира така, че 
стеблото на ветила да е в хоризонтално 
положение или да сочи нагоре.

Електрически
Важно: Настоятелно се препоръчва механичният 
монтаж да бъде изпълнен преди електрическия.

Всяка задвижка се доставя с кабел за 
свързване на регулатора.

Пускане в действие Изпълнете механичния и електрически 
монтаж (вж. инструкциите) и извършете 
необходимите проверки и изпитания: 
- Включете захранването 
- Задайте съответен управляващ сигнал 

и проверете дали посоката на стеблото 
на вентила е правилна за съответното 
приложение. 

Сега устройството е напълно въведено 
в действие. 
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Размери

① Натиснете и задръжте бутона (от долната 
страна на задвижката) по време на ръчното 
регулиране..

Забележка:
Щракване след включването на захранването 
на задвижката означава, че зъбното колело е 
преминало в нормално положение.

Ръчно управление

Комбинации задвижка-
вентил

AMV 150 + VMV AMV 150 + AVQM (DN 15)AMV 150 + VS 2 (DN 15)
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