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Задвижки за трипозиционно управление
AMV 25 SD  – защитна функция (пружина надолу)
AMV 25 SU  – защитна функция (пружина нагоре)

Технически данни

Описание

Код за поръчка Задвижващо устройство
Тип Захранващо напрежение Кодов №

AMV 25 SD 
(пружина надолу) 24 V~ 082H3036

AMV 25 SU 24 V~ 082H3039

AMV 25 SD 230 V~ 082H3037

AMV 25 SU 230 V~ 082H3040

Принадлежности
Тип Кодов №

Допълнителни превключватели (2×) 082H7015

Допълнителни превключватели (2×) 
и потенциометър (10 kΩ) 082H7016

Допълнителни превключватели (2×) 
и потенциометър (1 kΩ) 082H7017

Адаптер за вентил VFS 2 DN 15-50 (за тем-
пература на флуида над 150 °C) 065Z7548

Адаптер за вентили VRB/VRG/VF/VL  
(пок.2009) DN 15-50 065Z0311*

Подгревател на стеблото за вентил 
VFS 2 valve DN 15-50 

065B2171

* Поръчват се отделно.

(пружина нагоре)

(пружина надолу)

(пружина нагоре)

Задвижката автоматично адаптира хода си 
спрямо крайните положение на вентила, което 
намалява времето за пускане в действие. Като 
опция се предлагат спомагателни превключва-
тели, потенциометър за обратна връзка и под-
гревател на стеблото на вентила.
Задвижката са отличава и с някои особености:
•	 Усъвършенстваната конструкция включва 

в себе си чувствителен на натоварване пре-
късвач, за да се гарантира, че задвижките и 
вентилите няма да бъдат подложени на пре-
товарване;

•	 Чрез клема 4 или 5 се подава дигитален сиг-
нал за обратна връзка за крайните положе-
ние на вентила;

•	 Издръжливост и малко тегло;
•	 Версии на защитната функция:

- SD (пружина надолу)
- SU (пружина нагоре).

Основни данни:
•	 Номинално напрежение: 

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

•	 Управляващ входен сигнал: 3 позиционен
•	 Сила: 450 N
•	 Ход: 15 mm
•	 Скорост: 15 s/mm
•	 Макс.температура на топлоносителя: 150°C
•	 Сигнали за крайните положения

Електрическите задвижки AMV 25 SD или SU се 
използват с вентили от пок.2009 тип VRB, VRG, 
VF, VL с допълнителен преходник (кодов ¹  
065Z0311, не е включен в доставката) и венти-
ли VFS 2 с диаметър до DN 50.
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Технически данни          Задвижки за трипозиционно управление AMV 25 SD, AMV 25 SU 

Активиране на 
защитната функция
(само за AMV 25 SD)

Бракуване Задвижката трябва да се разглоби и 
компонентите да се сортират по групи според 
материала на изработка преди да бъде предадена 
за вторични суровини.

Защитната функция ще отвори или затвори 
вентила докрай при прекъсване на захранва-
нето, в зависимост от избраното предпазно 
действие – пружина надолу или нагоре (SD/SU).
Изборът на вентил също влияе на защитната 
функция. Устройството за защитната функция 
фабрично е монтирано отзад на задвижката.
• не е по DIN EN 14597

Защитна функция

Тип вентил
Избор на действие на пружината

Затваря порт A-AB Отваря порт A-AB

VRG, VRB SU SD

VL (DN 15-50) SU SD

VF (DN 15-50) SU SD

VFS 2 (DN 15-50) SD SU

Технически данни Електрозахранване

Консумирана мощност

Честота

Управляващ входен сигнал

Сила на затваряне

Максимален ход

Скорост

Макс.температура на топлоносителя

Температура на околната среда

Темп. на съхранение и транспорт

Степен на защита

Тегло

V 24, 230 AC

VA 12

Hz 50/60

3-позиционен

N 450

mm 15

s/mm 15

°C

150 (200 - за вентил VFS с преходник)

0…55

–40 … 70

IP 54

kg 2,3

 - маркировка в съответствие 
   със стандартите

Директива EMC 89/336/EEC, 92/31/EEC, 93/68/EEC, EN 50081-1 и EN 50082-1
Директива за оборудване за ниско напрежение 73/23/EEC и 93/68/EEC, EN 60730/2/14

or =

SU

or

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
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Монтаж

Tmax≤150°C за AMV 25 SD / SU
и VFS

Преходник за VFS
(Code No.065Z7548)

5o 5o

Tmax = 200°C  за  AMV 25 SD / SU
и VFS

Tmax≤150°C за  AMV 25 SD / SU
и VRB, VRG, VF и VL

Технически данни          Задвижки за трипозиционно управление AMV 25 SD, AMV 25 SU 

Механичен

С помощта на 4 мм инбусен ключ (не се доставя 
със задвижката) монтирайте задвижката вър-
ху вентила. Вентилът може да се монтира във 
вертикално или хоризонтално положение със 
задвижката отгоре. Не се допуска монтаж, при 
който задвижката сочи надолу.

Задвижката не трябва да се монтира във взри-
воопасна среда или в среда с околна темпера-
тура по-ниска от 0оС или по-висока от 55оС. Тя 
не трябва да попада освен това под въздейст-
вието на струи пара, вода или капеща течност.

Забележка: Задвижката може да се завърта 
до 360о спрямо тялото на вентила след като 
се разхлаби затягащото приспособление. След 
като задвижката бъде поставена, затегнете 
отново приспособлението.

Електрически

До електрическите съединения можете да дос-
тигнете като свалите капака на задвижката. За 
кабелните уплътнения са подготвени два ка-
белни входа с резба (M20 x 1.5 и M16 x 1.5).

Забележка: Кабелите и кабелните уплът-
нения, които се използват, не трябва да ком-
прометират степента на защитеност на 
задвижката и трябва да гарантират че съ-
единенията не са подложени на опън. Моля, 
спазвайте също така местните правилници 
и разпоредби.
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230V

AMV 25SD

AMV 25SU

 

Ръчно задействане

Пускане в действие

Свързване

Версия за 230 VAC:
Не пипайте нищо по 
печатната платка!
Не сваляйте капака преди 
да сте изключили напълно 
електрозахранването.
 

Клеми 1, 3:
Вход за управляващото напрежение 
от контролера.
Клеми 4, 5:
Изход, използван за индикация на 
положението или за контрол.

L
Електрозахранване 24 или 230 V~ 

N
Нуетрална/Обща  (0 V)

Допълнителни превключватели  (2×)

Допълн. превключватели (2×) и потенциометър

Принадлежности

 5mm

Технически данни          Задвижки за трипозиционно управление AMV 25 SD, AMV 25 SU

Извършете механичния монтаж и електричe-
ското свързване, след това направете необхо-
димите проверки и тестове:

- Подайте напрежение.
- Задайте подходящия управляващ сигнал 

и проверете дали посоката на стеблото на 
вентила е правилна за съответното прило-
жение.

Уредът вече е напълно готов за работа.

Ръчното задействане се извършва посредством 
позиционираща пинола вътре в задвижката.
•	 Изключете	захранването;
•	 Свалете	капака	на	задвижката;
•	 Пъхнете	 5	мм	инбусен	 ключ	 (не	 е	 включен	 в	

доставката) в горния край на позиционираща-
та пинола;

•	 Завъртете	ключа	обратно	на	пружината	(спаз-
вайте посоката на въртене).

За да задържите положението на ръчното задей-
стване ключът трябва да се застопори.

Когато ръчното управление повече не е необхо-
димо:
•	 Възстановете	електрозахранването.
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AMV 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311) 

VF 2, VF 3 (DN 15-50) 
VL 2, VL 3 (DN 15-50)

AMV 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 външ.резба (DN 15-50)
VRG 2, VRG 3 външ.резба (DN 15-50)

AMV 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 вътр.резба 
(DN 15-50)

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

Преходник 065Z0311
за VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50)

 

Комбинации 
задвижка-вентил 

Размери

Преходник 065Z7548 
за VFS (DN 15-50) 
за температури на работния 
флуид над 150 oC
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Данфосс не може да поеме отговорност за възможни грешки в каталози, брошури и други печатни материали. Данфосс си запазва правото да променя продуктите без предизвестие. 
Това се отнася и за вече заявени продукти, при условие, че промените са възможни без произтичащи от това промени във вече договорените спецификации. Всички търговски 
марки в настоящия каталог са собственост на съответните дружества. Данфосс и логото на Данфосс са собственост на Danfoss A/S. Всички права запазени.

Данфос ЕООД, Направление  „Топлофикационна автоматика“
1510 София, ул.  „Резбарска“ 5, тел.: 02 942 49 16, 02 942 49 21, e-mail: danfoss.bg@danfoss.com, www.bg.danfoss.com


