
Datablad

Aktuator til modulerende styring
AME 85QM
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Beskrivelse AME 85QM aktuator anvendes i forbindelse med 
store trykuafhængige reguleringsventiler af typen 
AB-QM DN 200 og DN 250. 

Specielle funktioner:
•  positionsindikation
•  automatisk tilpasning af ventilens spindelvandring 

til endepositionen – reducerer idriftssætningstiden 
(automatisk kalibrering)

•  avanceret design omfatter belastningsafhængige 
endestopkontakter, der beskytter motor og ventil 
mod overbelastning.

•  manuel betjening.

Hoveddata:
• Forsyningsspænding: 
 - 24 V AC, 50 Hz/60 Hz 
• Styresignal 
 - 0(4) til 20 mA 
 - 0(2) til10 V 
• Lukkekraft: 5.000 N
• Maks. spindelvandring: 40 mm
• Spindelhastighed: 8 s/mm 
• Maks. medietemperatur: 200 °C

Bestilling Type Forsyningsspænding Spindelhastighed Best.nr. VVS-nr.

AME 85QM 24 V AC 8 s/mm 082G1453 

Tekniske data Forsyningsspænding 24 V AC, +10 til –15 %

Effektforbrug 12,5 VA

Frekvens 50 Hz/60 Hz

Reguleringssignal Y 0 til 10 V (2 til 10 V) Ri = 50 Ω,
0  … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500 Ω,

Udgangssignal X 0 til 10 V (2 til 10 V)

EMC IEC 801/2-5

Lukkekraft 5000 N

Maks. spindelvandring 40 mm

Spindelhastighed 8 s/mm

Maks. medietemperatur 200 °C

Omgivelsestemperatur 0 til 55 °C

Opbevarings- og transporttemperatur –40 til +70 °C

Kapsling IP 54

Beskyttelsesklasse II

Vægt 9,8 kg

 - mærkning i henhold til standarder Lavspændingsdirektivet (LVD) 2006/95/EF: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
EMC-direktiv 2004/108/EF: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Installation Mekanisk
Motoren skal monteres på ventilen med ventil-
spindelen vandret eller pegende opad. Spindelen 
må ikke pege nedad. 
Anvend en 57 mm møtrik (medleveret) til 
fastspændelse af motor på ventil. Når motoren 
monteres, anvendes en 8 mm unbrakonøgle til 
spænding af pinolskruen i ringen, der går ned 
over ventilhalsen. 

Sørg for passende afstand af hensyn til service.

Elektrisk
Der opnås adgang til de elektriske forbindelser 
ved at fjerne dækslet på motoren. Der er to 
kabelforskruninger (M20 x 1,5 og M16 x 1,5) til 
kabelafslutninger.    

Bemærk! De anvendte kabelforskruninger skal 
passe til motorens IP-klasse, og kablerne skal have 
fuld trækaflastning.
Overhold desuden altid lokal love og bestemmelser. 

Eltilslutning

SP 24 V~ ...............................Forsyningsspænding
SN 0 V  ................................... Nul
Y  0-20 V .............................. Styresignal
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-20 V .............................. Udgangssignal
 (2-10 V)

Kabellængde Anbefalet
kabeldimension

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

Kun 24 V~.

Eltilslutning for modulerende styring. Eltilslutning til 3-punkt-styring.

Automatisk kalibrering af spindelvandring
Ved den første strømtilslutning justeres 
motoren automatisk efter spindelvandringen. 
Efterfølgende kan den automatiske kalibrering 
gentages ved at ændre positionen for SW9.

Lysdiode for diagnosticering
Den røde lysdiode for diagnosticering findes 
på printkortet under dækslet. Den angiver tre 
funktionstilstande: Motoren fungerer fejlfrit 
(blinker hvert sekund), automatisk kalibrering 
(blinker tre gange pr. sekund), fejl (blinker tre 
gange pr. sekund – søg teknisk assistance).

Bemærk!
Hvis kontakten SW6 stilles på ON, skal denne 
eltilslutning anvendes.
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Funktionsindstilling –  
DIP-kontakter

Motoren har DIP-kontakter til funktionsindstilling 
under det aftagelige dæksel. Bemærk, hvis SW6 
indstilles til ON, fungerer motoren som en 3-punkt-
motor.  
Kontakten har følgende funktioner:

• SW1: U/I – valg af indgangssignaltype: 
Hvis den stilles på OFF, vælges spændingsindgang. 
Hvis den stilles på ON, vælges strømindgang.

• SW2: 0/2 – valg af indgangssignalområde: 
Hvis den stilles på OFF, er styresignalet i området 
2-10 V (spændingsindgang)
eller 4-20 mA (strømindgang). Hvis den 
stilles på ON, er styresignalet i området 
0-10 V (spændingsindgang) eller 0-20 mA 
(strømindgang).

• SW3: D/I – valg af direkte eller omvendt 
virkende: 
Hvis den står på OFF, trækker spindelen sig 
tilbage, når spændingen øges. Hvis den står på 
ON, køres spindelen ud, når spændingen øges.

• SW4: —/Seq – Valg af normal eller sekventiel 
funktion: 
Hvis den stilles på OFF, fungerer motoren i 
området 0(2)..10 V eller 0(4)..20 mA. Hvis den 
stilles på ON, fungerer motoren i det sekventielle 
område; 0(2) til 5 (6) V eller (0(4) til 10 (12) mA) 
eller (5(6) til 10 V) eller (10(12) til 20 mA).

• SW5: 0..5 V/5..10 V – Valg af 
indgangssignalområde i sekventiel tilstand: 
Hvis den stilles på OFF fungerer motoren i det 
sekventielle område 0(2) til 5(6) V eller 0(4) 
til 10(12) mA. Hvis den står på ON fungerer, 
motoren i det sekventielle område; 5(6) til 10 V 
eller 10(12) til 20 mA.

• SW6: Proportional/3-punkt - valg af 
modulerende eller 3-punkt-funktion: 
I positionen OFF fungerer motoren normalt i 
henhold til styresignalet. Hvis den står på ON, 
fungerer motoren som en 3-punkt-motor. 

Læs mere om denne indstilling på side 2.
(eltilslutning til 3-punkt-styring).

Når DIP-kontakt SW6 er stillet på ON, bliver alle 
funktioner fra andre DIP-kontakter inaktive.

• SW7: LOG/LIN – valg af logaritmisk eller lineær 
gennemstrømning1: 
Hvis den stilles på OFF, er gennemstrømningen 
gennem ventilen logaritmisk. Hvis den stilles på 
ON, er gennemstrømningen gennem ventilen 
lineær i forhold til styresignalet.

• SW8: 100 % KVS/Reduceret KVS 
Indstilles på OFF.

• SW9: Nulstil: 
Ved ændring af denne kontaktposition kører 
motoren en automatisk kalibrering.
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Udfør mekanisk og elektrisk installation af 
motoren, og udfør nødvendig kontrol og 
testning. 

•  Monter aktuatoren på ventilen.
•  Tilslut forsyningsspænding. Bemærk, at 

motoren nu vil gennemføre den automatiske 
kalibrering.

•  Tilfør det relevante styresignal og kontrollér, 
at ventilspindelens retning er korrekt til 
applikationen.

•  Kontrollér, at motoren bevæger ventilen over 
dens fulde spindelvandring ved at tilføre 
korrekt styresignal. Denne handling indstiller 
ventilens spindelvandring.

Installationen er nu kalibreret.  

Idriftsætning Elektrisk overstyring 
Motoren kan tvangstyres til helt åben eller lukket 
position (afhængig af ventiltype) ved at slutte SN 
til klemme 1 eller 3.

Motor – ventilkombination

Manuel overstyring udføres ved at dreje en 8 mm 
unbrakonøgle (ikke medleveret) til den ønskede 
position. Se retning på rotationssymbolet. 
•  Afbryd forsyningsspændingen
•  Fjern propperne, og tryk på knappen
•  Indstil ventilpositionen ved hjælp af en 8 mm 

unbrakonøgle.
•  Sæt ventilen i lukket position.
•  Tilslut forsyningsspændingen

Bemærk! 
Motoren vender tilbage til den position, der 
kræves af Y-signalet.

Manuel overstyring
(1) Fjern propperne. (2) Tryk (3) Drej

AME 85QM + AB-QM (DN 200, 250)
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Dimensioner (mm)
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