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Szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel
AME 25 SD  - biztonsági funkció (záró rugó)
AME 25 SU  - biztonsági funkció (emelő rugó)

Adatlap

Szelepmozgató
Típus Tápfeszültség Kódszám

AME 25 SD 
(záró rugó) 24 V~ 082H3038

AME 25 SU 
(emelő rugó) 24 V~ 082H3041

Tartozékok

Típus Rendelési 
szám

Adapter VFS 2 szelephez DN 15-50
(150 °C-nál magasabb hőmérsékletű 
közegek esetén)

065Z7548

Adapter a VRB/VRG/VF/VL (2009-es 
generáció) szelepekhez DN 15-50 065Z0311*

Szelepszár fűtés a VFS szelephez DN 15-50 065B2171

Aktív helyzetjelző készlet AME 25 SD,  
AME 25 SU szelepmozgatókhoz 082H3069

* Külön kell rendelni.

Leírás

Rendelés

Az AME 25 SD vagy a SU elektromos 
szelepmozgatókat a 2009-es generációjú VRB, 
VRG, VF, VL típusú, kiegészítő adapterrel (Kódszám 
065Z0311, nem a készlet része) ellátott szelepekkel, 
valamint DN 50 átmérőig a VFS 2 szelepekkel 
használjuk.

A szelepmozgató automatikusan igazítja a saját 
szeleplöketét a szelep véghelyzetéhez, így 
nagymértékben csökkent az üzembe helyezés 
időtartama.

A szelepmozgató rendelkezik néhány különleges 
tulajdonsággal:
•	 A terhelésfüggő kikapcsolással rendelkező fejlett 

technika biztosítja, hogy a szelepmozgatóknál 
és a szelepeknél ne lépjen fel túlterhelés;

•	 Digitális	LED	visszajelzés	áll	rendelkezésre	 
a működés és automatikus szelepúthossz 
érzékeléshez; 

•	 Kis	súly,	robosztus	kivitel;
•	 Biztonsági	funkció	változatok: 

- SD (záró rugó) 
- SU (emelő rugó).

Fő adatok:
•	 Névleges	feszültség:	
 - 24 VAC, 50 Hz/60 Hz 
•	 Szabályozó	bemeneti	jel:	
 - 0(4)…20 mA 
 - 0(2) … 10 V 
•	 Erő:	450	N
•	 Szeleplöket:	15	mm
•	 Sebesség:	-	15	s/mm	
•	 Max.	közeghőmérséklet:	150	°C
•	 Önbeálló
•	 Kimeneti	jel
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Ha a szelepmozgatót meg kell semmisíteni, akkor 
először szét kell szerelni, majd az alkatrészeket 
anyaguk szerinti csoportosítani, és ez után lehet 
azokat a szabályok szerint hulladékba tenni

Tápfeszültség V 24 AC ±10 %

Teljesítményfelvétel VA 14

Frekvencia Hz 50/60

Szabályozó jel Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4 -20) Ri = 500 Ω

Kimeneti jel X V 0-10 (2-10)

Záróerő N 450

Maximális	löket mm 15

Sebesség s/mm 15

Max.	közeghőmérséklet

°C

150 (200 - a VFS szelephez, adapterrel)

Környezeti hőmérséklet 0 … 55

Tárolási és szállítási hőmérséklet -40 … 70

Tokozási fokozat IP 54

Tömeg kg 2,3

  -  jelölés a szabványok szerint
Alacsony feszültségű irányelv 73/23/EEC,  
EMC-Irányelv 2004/108/EEC: EN 60730-1, EN 60730-2-14

A biztonsági funkció teljesen kinyitja vagy teljesen 
elzárja a szelepet feszültségkimaradás esetén, a 
kiválasztott biztonsági funkciótól (SD/SU) függően.
A szelephelyzet megváltozása is visszahat a 
biztonsági műveletre. A biztonsági funkció 
egység a szelepmozgató hátsó részében van, 
gyárilag beépítve.
• nem a DIN EN 14597 szerint

Szeleptípus
A rugómozgás kiválasztása

Zárja az A-AB 
nyílást

Nyitja az A-AB 
nyílást

VRG, VRB SU SD

VL (DN 15-50) SU SD

VF (DN 15-50) SU SD

VFS 2 (DN 15-50) SD SU

vagy =

SU

vagy

SD

VFS 2

SU

VF 2, VL 2

SU

VL 3, VF 3, VRG 3, VRB 3

SU

VFS 2

SD

VF 2, VL 2

SD

VL 3, VF 3, VRG 3, VRB 3

SD

Műszaki adatok

Biztonsági funkció aktiválás
(csak az AME 25 SD)

Megsemmisítés

Biztonsági funkció



Szerelés
Egy 4 mm-es imbuszkulcs segítségével (nem 
tartozék) szerelje fel a szelepmozgatót a szelepre. 
A szelepmozgatóval ellátott szelepet csak vízszintes 
vagy felfelé álló helyzetben szabad beépíteni. 
Lefelé irányú beépítés tilos.

A szelepmozgatót nem szabad robbanásveszélyes 
környezetben, továbbá 0 °C-nál alacsonyabb, 
vagy 55 °C-nál magasabb környezeti hőmérsékleten 
alkalmazni. Nem szabad kitenni gőzsugár, 
vízsugár vagy csöpögő folyadék hatásának.

Megjegyzés: A szelepmozgató a rögzítő csavarok 
oldása után 360°-kal körbeforgatható a szelepszáron 
a könnyebb hozzáférés céljából. A szelepmozgató 
elhelyezése után, szorítsa meg ismét a rögzítést.

Elektromos szerelés
Az elektromos szereléshez le kell szerelni a 
szelepmozgató fedelét. Két menetes 
kábelbemenet	(M20	x	1,5	és	M16	x	1,5)	van	
előkészítve a tömszelencék számára. 
  
Megjegyzés: A felhasznált kábelnek és 
tömszelencének nem szabad csökkentenie a 
szelepmozgató IP fokozatát, és gondoskodni kell 
arról, hogy a csatlakozók teljesen terhelésmentesek 
legyenek. Ügyeljen a helyi előírások és szabályok 
betartására is. 

Tmax≤150°C az  AMV 25 SD / SU  
és a VFS esetében

Adapter a 
VFS számára 
(Kódszám:065Z7548)

≈5o ≈5o

Tmax = 200°C  az  AMV 25 SD / SU és VFS esetében

Tmax≤150°C az  AMV 25 SD / SU  
és VRB, VRG, VF és VL esetében

3VD.AB.V6.47   © Danfoss 12/2013DEN-SMT/SI

Adatlap AME 25 SD, AME 25 SU szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel

Beépítés
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Adatlap AME 25 SD, AME 25 SU szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel

DIP kapcsolók beállítása

A szelepmozgató levehető fedele alatt találhatók 
a funkcióválasztó DIP kapcsolók. Ha az SW6-os 
kapcsoló ON állásban van, a szelepmozgató 
három-pont vezérlésű szelepmozgatóként fog 
üzemelni.  
A kapcsoló segítségével az alábbi funkciók 
választhatók ki:

• SW1-es kapcsoló: U/I - Bemeneti jel kiválasztás: 
Ha OFF állásban van, feszültségjel a választott 
bemenőjel típusa. Ha ON állásban van, áramjel  
a bemenőjel típusa.

• SW2-es kapcsoló: 0/2 - Bemeneti jel 
tartomány kiválasztás: 
Ha OFF állásban van, a bemenőjel a 2-10 V közötti 
tartományban van (feszültségjel)
vagy 4-20 mA közötti tartományban (áramjel). Ha 
ON állásban van, a bemeneti jel 0-10 V (feszültségjel 
esetén) tartományban, vagy 0-20 mA (áramjel 
esetén) tartományban mozog.

• SW3-as kapcsoló: D/I - Direkt, vagy fordított 
működés: 
Ha OFF állásban van, a szelepmozgató növekvő 
feszültség/ áramjel hatására lefelé mozgat. Ha a 
szelepmozgató ON állásban van, növekvő 
feszültség/áramjel hatására nyit.

• SW4-es kapcsoló: —/Seq - Bemeneti jel 
tartomány szekvenciális módban: 
Ha OFF állásban van, a szelepmozgató, akkor a 
működési tartománya 0(2)-10 V vagy 0(4)-20 mA. 
Ha ON állásban van, a szelepmozgató 0(2)-5(6) V 
vagy (0(4)-10(12) mA) illetve (5(6)-10 V) vagy 
(10(12)-20 mA) szekvenciális tartományban üzemel.

• SW5-ös kapcsoló: 0-5V/5-10V - A normál 
vagy a szekvenciális mód kiválasztása: 
Ha OFF állásban van, a szelepmozgató 0(2)-5 (6) V 
vagy 0(4)-10(12) mA szekvenciális tartományban 
működik. Ha ON állásban van, a szelepmozgató 
5(6)-10 V vagy 10(12)-20 mA szekvenciális 
tartományban üzemel.

• SW6-os kapcsoló: Prop./3-pnt - Arányos 
vagy 3-pont szabályozási mód választás: 
Ha OFF állásban van, a szelepmozgató az arányos 
vezérlőjel szerint fog üzemelni. Ha ON állásban 
van, a szelepmozgató három-pont vezérlésű 
állítóműként üzemel. 

• SW7-es kapcsoló: LOG/LIN - Egyenszázalékos 
vagy lineáris átáramlású szelepkarakterisztika 
választás 1): 
Ha OFF állásban van, az átfolyószelep 
egyenszázalékos. Ha ON pozícióra van állítva, 
akkor a vezérlőjellel arányos térfogatáram halad 
át a szelepen.

• SW8-as kapcsoló: 100% kVS/Csökkentett kVS 
- Áramláscsökkentés a szelepkiválasztáson 
keresztül 1: 
Ha OFF állásban van, a motor 100 % kvs értéket 
enged meg. Ha ON állásban van, a szelep kVS 
értéke két járatos érték középértékére fog csökkenni 
(motor oldali korlátozással). (Pl.: az egyik szelep 
kVS értéke 16 és az SW8-as kapcsoló ON állásban 
van	–	ekkor	a	maximum	kVS érték a szelepen 13  
(a két standard érték, kVS 16 és kVS 10 középértékén).

1) MEGJEGYZÉS: Csak egyenszázalékos karakterisztikával 
rendelkező szelepeknél alkalmazható.

• SW9-es kapcsoló: Visszaállítás: 
A kapcsoló átbillentésével a szelepmozgató 
oda-vissza végigfut a szelep teljes löketén.
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24 V AC

Arányos szabályozás bekötése 3-pont szabályozás bekötése

Elektromos bekötés

Üzembe helyezés

Automatikus szeleplöket beállítás
Mikor a szelepmozgatót először feszültség alá 
helyezik, akkor az automatikusan alkalmazkodik 
a szelep löketéhez. Az SW9-es kapcsoló 
átkapcsolásával az eredeti alaphelyzet 
visszaállítható.

Ellenőrző LED
A vörös ellenőrző LED a meghajtó burkolata alatt 
található. A LED segítségével három különböző 
üzemállapot ellenőrizhető: 
•	 Szabályos	működés	(folyamatosan	világít),	
•		 Önbeálló	működés	(egy	villanás	

másodpercenként), 
•		 Hibás	működés	(3	villanás	másodpercenként	-	

kérje szakember segítségét).

Kábelhossz Ajánlott vezeték 
keresztmetszet

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

SP 24 V AC  .....................................  Energiaellátás
SN 0 V  ............................................................... Közös
Y  0-10 V  .............................................. Bementi jel
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-10 V  ............................................. Kimeneti jel
 (2-10 V)

Végezze el a mechanikai beépítést, rögzítést, 
elektromos bekötést, ellenőrizze a munkát,  
majd tegyen egy próbát: 

•		 Szigetelje	el	a	szabályozó	közeget.	(például,	a	
megfelelő szigetelés hiánya, főleg gőz közegű 
rendszerekben, balesetet okozhat.)

•		 Kapcsolja	be	a	tápellátást.	Figyelje	meg,	 
hogy ekkor a szelepmozgató önbeálló 
szelepemelkedést végez.

•		 Mozgassa	a	szelepmozgatót	a	megfelelő	
vezérlőjel segítségével és ellenőrizze, hogy 
megfelel-e a szelepszár mozgása a kívánt 
alkalmazásnak.

•		 Győződjön	meg	arról,	hogy	a	szelepmozgató	
végigfut-e a teljes szelepúthosszon a megfelelő 
vezérlőjel hatására. Ez a művelet állítja be a 
szelep löketét.

Ekkor a szelepmozgató önbeálló szelepemelkedés 
funkciója működésbe lép  

Üzembe helyezés / Ellenőrzés: 
Ha a nulla kimenetet (SN) közvetlenül ráköti az 
1-es, vagy 3-as kimenetre, a szelep típusától 
függően, a szelepmozgató teljesen nyitja/zárja  
a szelepet.
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AME 25 SD/SU + 
Adapter (065Z0311) 
VF 2, VF 3 (DN 15-50) 
VL 2, VL 3 (DN 15-50)

AME 25 SD/SU + Adapter 
(065Z0311) VRB 2, VRB 3 külső 

menetes (DN 15-50)
VRG 2, VRG 3 külső menetes  

(DN 15-50)

AME 25 SD/SU + 
Adapter (065Z0311) 

VRB 2, VRB3 Belső 
menetes (DN 15-50)

AME 25 SD/SU + 
VFS 2 (DN 15-50)

Adatlap AME 25 SD, AME 25 SU szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel

 5mm

Kézi működtetés

Szelepmozgató - szelep 
kombinációk

A kézi működtetés a szelepmozgató házban 
található állítótengely segítségével történhet:
•	Válassza	le	a	tápfeszültség	jelet
•	Távolítsa	el	a	szelepmozgató	burkolatát
•	Helyezzen	be	egy	5	mm-es	imbuszkulcsot	 
(nem tartozék) az állítótengely végébe
•	Fordítsa	el	a	kulcsot	a	rugó	ellenében	 
(ügyeljen a forgatási irányra)
A kézi működtetés megtartása érdekében a kulcsot 
rögzíteni kell.

Ha már nincs szükség kézi működtetésre:
•	Csatlakoztassa	ismét	a	tápfeszültség	jelet.

Ha kézi működtetés történt, akkor az X és Y jel 
nem lesz reális, amíg a szelepmozgató nem jut el 
valamelyik véghelyzetbe. Ha ez nem elfogadható, 
akkor állítsa alaphelyzetbe a szelepmozgatót, 
vagy használjon aktív visszajelző készletet.
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Adapter 065Z0311
a VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50) 
számára

Adapter 065Z7548 
a VFS (DN 15-50) számára, ha a 
közeghőmérséklet meghaladja  
a 150 oC-ot

Adatlap AME 25 SD, AME 25 SU szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel

Méretek
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