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Задвижки за модулиращо управление
AME 25 SD  – защитна функция (пружина надолу)
AME 25 SU  – защитна функция (пружина нагоре)

Технически данни

Описание

Код за поръчка Задвижка
Тип Захранв. напрежение Кодов №

AME 25 SD 
(пружина надолу) 24 V~ 082H3038

AME 25 SU 
(пружина нагоре) 24 V~ 082H3041

Принадлежности
Тип Кодов №

Преходник за вентил VFS 2 DN 15-50
(за темп. на топлоносителя над 150 °C) 065Z7548

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

Подгревател на стеблото за
вентил VFS DN 15-50 065B2171

Комплект за активен обратен сигнал  
за AME 25 SD, AME 25 SU 082H3069

*  Поръчват се отделно

Електрическите задвижки AMV 25 SD или SU се 
използват с вентили от пок.2009 тип VRB, VRG, 
VF, VL с допълнителен преходник (кодов No. 
065Z0311, не е включен в доставката) и венти-
ли VFS 2 с диаметър до DN 50.

Задвижката автоматично адаптира хода си 
спрямо крайните положение на вентила, което 
намалява времето за пускане в действие.

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;

•	 Усъвършенстваната конструкция има вгра-
дена светодиодна сигнализация за диагно-
стика, функции за събиране на работни дан-
ни и самообучение;

•	 Ниско тегло и издръжливост;
•	 Версии на защитната функция:

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

Основни данни:
•	 Номинално напрежение:

- 24 VAC, 50 Hz/60 Hz
•	 Управляващ входен сигнал:

- 0(4)…20 mA
- 0(2) … 10 V

•	 Сила: 450 N
•	 Ход: 15 mm
•	 Скорост: 15 s/mm
•	 Макс. температура на топлоносителя: 150 °C
•	 Функция за самообучение
•	 Изходен сигнал
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Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 25 SU

Защитна функция

Бракуване 

Активиране на 
защитната функция
(само за AME 25 SD)

Технически данни V 24 AC ±10 %

VA 14

Hz 50/60

V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4 -20) Ri = 500 Ω

  V 0-10 (2-10)

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 стандарти
Директива за оборудване за ниско напрежение  73/23/EEC,  
EMC-Директива 2004/108/EEC: EN 60730-1, EN 60730-2-14

Тип вентил
Избрано 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

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

Електрозахранване
Консумирана мощност
Честота

Управляващ входен сигнал Y

Изходен сигнал X
Сила на затваряне
Максимален ход
Скорост
Макс. температура на топлоносителя
Температура на околната среда
Температура на съхранение и транспорт
Степен на защита
Тегло

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

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



Tmax≤150°C за AMV 25 SD / SU
и VFS

Преходник за VFS
(Кодов № 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
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Монтаж

Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 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-
во-опасна 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 наместена, 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 уплътне-
ния, които се използват, не трябва да ком-
проме-тират 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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Настройване на 
DIP превключвателя

Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 25 SU

Задвижката има DIP превключвател за избор 
на функция под сваляемия капак. В частност, 
ако SW6 е в положение ON (ВКЛ.), задвижката 
ще работи като трипозиционна. Превключва-
телят осигурява следните функции:

• SW1: U/I – Селектор за тип входен сигнал:
Ако е в изключено положение OFF, избран е 
вход за сигнал по напрежение. Когато е във 
включено положение ON е избран вход за то-
ков сигнал.

• SW2: 0/2 – Селектор на диапазона на вход-
ния сигнал:
Ако е в изключено положение OFF; входният 
сигнал е в диапазона от 2 до10 V (входен по 
напрежение) или от 4 до 20 mA (вход по ток). 
Ако е във включено положение ON входният 
сигнал е в диапазона от 0 до10 V (вход по на-
прежение) или от 0 до 20 mA (вход по ток).

• SW3: D/I – Селектор за право или обратно 
действие:
Ако е в изключено положение OFF, задвижката 
действа в права посока (стеблото се прибира 
при нарастване на напрежението). Ако е във 
включено положение ON, задвижката действа 
в обратна посока (стеблото се повдига при на-
растване на напрежението).

• SW4: —/Seq - Диапазон на входния сигнал в 
редуващ режим:
Ако е в изключено положение OFF, задвижка-
та работи в диапазона 0(2)-10 V или 0(4)-20 mA. 
Ако е във включено положение ON, задвижка-
та работи в режим с редуващи се диапазони; 
0(2)-5(6) V или (0(4)-10(12) mA), или (5(6)-10 V) 
или (10(12)-20 mA)..

• SW5: 0-5V/5-10V - селектор за нормален 
или последователен режим:
Ако е в изключено положение OFF, задвижката 
работи в диапазона 0(2)..5(6) V или 0(4)..10(12) 
mA. Ако е във включено положение ON, зад-
вижката работи в диапазона 5(6)..10 V или 
10(12)..20 mA.

• SW6: Prop./3-pnt - Селектор за модулиращ 
или 3-позиционен режим:
Ако е в изключено положение OFF, задвижката 
работи нормално в съответствие с управлява-
щия сигнал. Ако е във включено положение 
ON, тя работи като трипозиционна задвижка.

• SW7: LOG/LIN - Селектор за линеен или про-
порционален поток през вентила1):
Ако е в изключено положение OFF, потокът 
през вентила е равнопропорционален. Ако 
е във включено положение ON потокът през 
вентила е линеен в съответствие с управлява-
щия сигнал.

• SW8: 100% kVS/Reduced kVS - Селектор за 
намаляване на дебита през вентила 1):
Ако е в изключено положение OFF, дебитът 
през вентила не се намалява. Ако е във вклю-
чено положение ON, дебитът през вентила се 
намалява с половин стандартна стъпка на kVS 
стойностите (пример: вентил с kVS  16 и включе-
но положение ON на SW8, максималният дебит 
през вентила е kVS  13 (средна стойност между 
стандартната kVS  16 и kVS  10).

1) Забележка: Да се използва само в комбина-
ция с вентили с равнопропорционална харак-
теристика.

• SW9: Ресетване:
Смяна на положението на този превключвател 
ще доведе до цикъл на автоматично настрой-
ване на хода (самообучение).
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Електрически схеми

24 V AC

Пускане в действие

Дължина на проводниците Препоръчително сечение 
на проводниците

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

SP 24 V AC .............................................Захранване
SN 0 V  ..................................................................Маса
Y  0-10 V ..........................................Входен сигнал
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-10 V .......................................Изходен сигнал
 (2-10 V)

Свързване за модулиращо управление Свързване за 3-позиционно управление

Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 25 SU

Функция на автоматично определяне на хода
При първото подаване на захранване, задвиж-
ката автоматично се настройва спрямо хода на 
вентила. Впоследствие, функцията на автома-
тично определяне на хода може да инициали-
зира настройване, като се смени положението 
на SW9.

Диагностичен светодиод
Червеният диагностичен светодиод е разполо-
жен върху платката под капака. Той осигурява 
индикация за три работни състояния:

•	 Изправна задвижка (постоянно включен),
•	 Автоматично определяне на хода (мига вед-

нъж в секунда),
•	 решка (мига 3 пъти в секунда - потърсете тех-

ническа помощ).

Изпълнете механичния и електрическия мон-
таж и извършете необходимите проверки и из-
питания:

•	 Изолирайте управлявания топлоносител. 
(напр. автоматично настройване на хода на 
вентила при пара без подходяща изолация 
може да създаде риск.)

•	 Включете електрозахранването. Обърнете 
внимание, че сега задвижката ще изпълни 
функцията за автоматично настройване на 
хода.

•	 Включете съответен управляващ сигнал и 
проверете дали посоката на стеблото на вен-
тила е правилна за съответното приложение.

•	 •Уверете	се,	че	задвижката	управлява	венти-
ла през целия му ход, като прилага съответ-
ния управляващ сигнал. Това действие ще 
зададе дължината на хода на вентила.

Сега устройството е напълно въведено в дейст-
вие.

 

Въвеждане в действие / изпитване
Задвижката може да се придвижи до напълно 
отворено или напълно затворено положение (в 
зависимост от типа на вентила) като се свърже 
SN към клема 1 или 3.
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AME 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311) 

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

AME 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311)

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

AME 25 SD/SU + 
Преходник (065Z0311)

VRB 2, VRB3 вътр. резба
(DN 15-50)

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

 Ръчно регулиране

Комбинации 
задвижка-вентил

 5mm

Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 25 SU

Ръчно регулиране се извършва чрез позицио-
нираща пинола разположена вътре в задвиж-
ката.

•	 Изключете работния сигнал
•	 Отворете капака на задвижката
•	 Поставете 5 мм шестограмен ключ (не е част 

от доставката) в горния край на позициони-
ращата пинола

•	 Завъртете ключа обратно на пружината 
(спазвайте посоката на въртене)

•	 За да задържите положението на ръчното 
задействане ключът трябва да се застопори.

Когато вече не е необходимо ръчно регулиране:

•	 Възстановете подаването на работен сигнал.

Ако е използвано ръчно регулиране, тогава X 
и Y сигналите няма да са правилни, докато зад-
вижката не достигне до крайното си положение. 
Ако това не свърши работа, рестартирайте зад-
вижката или използвайте допълнителния ком-
плект за активно възстановяване на сигнала.
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Преходник 065Z0311
за VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50)

Преходник 065Z7548 
за VFS (DN 15-50) 
за температури на 
работния флуид над 150 oC 

 

Размери

Технически данни Задвижки за модулиращо управление AME 25 SD, AME 25 SU
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