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Servomotoare pentru reglaj modulant
AME 25, AME 35

Fişă tehnică

Descriere

Servomotoarele electrice AME sunt utilizate cu 
vane VRB, VRG, VF şi VL cu adaptor suplimentar 
(cod 065Z0311, neinclus în furnitură), precum şi 
cu vane VFS cu diametru de până la DN 50.

Mod de comandare Servomotoare

Tip
Tensiune de alimentare

Cod nr.
(VAC)

AME 25
24

082G3025

AME 35 082G3022

Accesorii
Tip Cod nr.

Adaptor pentru vane VFS 2 DN 15-50
(pentru temp. agentului de lucru peste 150 °C) 065Z7548

Adaptor pentru vane VRB/VRG/VF/VL (gen. 
2009) DN 15-50 065Z0311*

Element de încălzire a tijei pentru vane VFS 
DN 15-50 065B2171

Set pentru semnal de retur activ 
pentru AME 25 SD, AME 25 SU 082H3069

* Trebuie comandat separat.

Servomotorul îşi reglează automat cursa în 
funcţie de capetele de cursă ale vanei, reducând 
astfel timpul de punere în funcţiune.

Servomotorul are o serie de caracteristici speciale:
•	 Designul	modern	include	funcţia	de	„oprire”	la	

suprasarcină pentru a preveni suprasolicitarea 
servomotoarelor şi a vanelor;

•	 Designul	modern	include	un	LED	de	
diagnosticare, posibilitatea de achiziţie a datelor 
funcţionale şi o funcţie de autoreglare a cursei; 

•	 Greutate	mică	şi	robusteţe.

Caracteristici principale:
•	 Tensiune	nominală:	
 - 24 V c.a., 50 Hz/60 Hz 
•	 Semnal	de	intrare	de	comandă:	
 - 0(4)…20 mA 
 - 0(2) … 10 V 
•	 Forţă:	450	N
•	 Cursă:	15	mm
•	 Viteză:	3	/	11	s/mm	
•	 Temperatură	maximă	a	agentului	de	lucru:	150	°C
•	 Autoreglare
•	 Semnal	de	ieşire

Date tehnice Tip AME 25 AME 35

Alimentare cu energie V 24 V c.a.; +10 ... –15%

Putere consumată VA 4 9

Frecvenţă Hz 50/60

Semnal de intrare Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4-20) Ri = 500 Ω

Semnal de ieşire X V 0-10 (2-10)

Forţă de închidere N 1000 600

Cursă	maximă mm 15

Viteză la 50(60) Hz s/mm 11 (8,8) 3 (2,4)

Temperatură	maximă	a	agentului	de	lucru

°C

150 (200 - cu adaptor sau montat orizontal)

Temperatură	ambiantă 0 … 55

Temperatură	de	depozitare	şi	transport	 –40 … 70

Gradul de protecţie IP 54

Greutate kg 1,70

Marcaj  - conform standardelor  
Directiva pentru tensiuni joase 73/23/CEE, Directiva privind compatibilitatea 

elctromagnetică 2006/95/CEE: - EN 60730-1, EN 60730-2-14
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Tmax≤150 °C pentru AME 25, AME35
şi VFS

Adaptor pentru VFS
(Cod nr.065Z7548)

≈5o ≈5o

Tmax = 200 °C pentru AME 25, 35
şi VFS

Tmax≤150 °C pentru AME 25, AME35
şi VRB, VRG, VF şi VL

Fişă tehnică Servomotoare pentru reglaj modulant AME 25, AME 35

Montarea

Conectarea mecanică
Pentru a monta servomotorul pe vană, folosiţi  
o cheie imbus de 4 mm (neinclusă în furnitură). 
Instalarea vanei cu servomotor este permisă în 
poziţie orizontală sau verticală orientată în sus. 
Nu este permisă instalarea cu faţa în jos.

Servomotorul nu trebuie instalat într-o atmosferă 
explozivă	sau	la	o	temperatură	ambiantă	mai	mică	
de 0 °C sau mai mare de 55 °C. Nu trebuie supus 
jeturilor de aburi, de apă sau lichidului care picură.

Notă: Servomotorul poate fi rotit până la 360° faţă 
de tija vanei, slăbind montura de fixare. Odată 
amplasat servomotorul, strângeţi la loc montura.

Conexiunile electrice
Conexiunile	electrice	sunt	accesibile	prin	scoaterea	
capacului servomotorului. Pentru garniturile de 
etanşare a cablurilor sunt pregătire două orificii 
de	intrare	filetate	(M20	x	1,5	şi	M16	x	1,5).	
  
Notă: Cablul şi garnitura de cablu utilizate nu 
trebuie să compromită clasa IP a servomotorului şi 
trebuie să asigure o eliberare completă de eforturi a 
conectorilor.
Vă rugăm să respectaţi şi normele şi reglementările 
locale. 

Scoaterea din uz Înainte de a fi eliminat, servomotorul trebuie 
demontat şi componentele acestuia sortate în 
diverse grupe de materiale.
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Fişă tehnică Servomotoare pentru reglaj modulant AME 25, AME 35

Setarea comutatorului DIP

Servomotorul prezintă un comutator DIP pentru 
selectarea funcţiilor, situat sub capacul detaşabil. 
În cazul în care comutatorul SW6 este setat în 
poziţia ON (activat), servomotorul va funcţiona  
ca servomotor în trei puncte.  
Comutatorul oferă următoarele funcţii:

• SW1: U/I - Selector pentru tipul semnalului de 
intrare: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), este 
selectat semnalul de intrare de tensiune. Dacă 
este setat în poziţia ON (activat), este selectat 
semnalul de intrare de curent.

• SW2: 0/2 - Selector pentru domeniul 
semnalului de intrare: 
Dacă este setat la poziţia OFF (dezactivat), semnalul 
de intrare se situează în domeniul 2-10 V (semnal 
de tensiune) sau 4-20 mA (semnal de curent). 
Dacă este setat la poziţia ON (activat), semnalul 
de intrare se situează în domeniul 0-10 V (semnal 
de tensiune) sau 0-20 mA (semnal de curent).

• SW3: D/I - Selector pentru acţionare directă 
sau inversă: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), 
servomotorul acţionează direct (tija este coborâtă 
când tensiunea creşte). Dacă este setat în poziţia 
ON (activat), servomotorul acţionează invers (tija 
este ridicată când tensiunea creşte).

• SW4: —/Seq - Selector pentru mod de 
funcţionare normal sau secvenţial: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), 
servomotorul funcţionează în domeniul 0(2)-10 V 
sau 0(4)-20 mA. Dacă este setat în poziţia ON 
(activat), servomotorul funcţionează în domeniul 
secvenţial 0(2)-5(6) V sau 0(4)-10(12) mA sau 
5(6)-10 V sau 10(12)-20 mA.

• SW5: 0-5 V/5-10 V - Domeniul semnalului de 
intrare în modul de funcţionare secvenţial: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), 
servomotorul funcţionează în domeniul secvenţial 
0(2)-5(6) V sau 0(4)-10(12) mA. Dacă este setat în 
poziţia ON (activat), servomotorul funcţionează în 
domeniul secvenţial 5(6)-10 V sau 10(12)-20 mA.

• SW6: Prop./3 pct - Selector pentru alegerea 
tipului de comandă modulant sau în trei puncte: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), 
servomotorul funcţionează normal, conform 
semnalului de comandă. Dacă este setat în poziţia 
ON (activat), servomotorul funcţionează ca 
servomotor în trei puncte. 

Pentru această funcţionare, vă rugăm să consultaţi 
pagina 4 
(cablaj pentru comandă în trei puncte).

Când comutatorul DIP SW6 este setat pe ON 
(activat), toate funcţiile celorlalte comutatoare 
DIP devin inactive.

• SW7: LOG/LIN – Selector pentru alegerea 
caracteristicii de curgere a vanei, logaritmică 
sau liniară1: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), 
caracteristica de curgere a vanei este logaritmică. 
Dacă este setat în poziţia ON (activat), caracteristica 
de curgere a vanei este liniară.

• SW8: KVS 100%/redus - Selector pentru 
alegerea unui Kvs redus prin vană1: 
Dacă este setat în poziţia OFF (dezactivat), Kvs 
prin vană nu este redus. Dacă este setat în poziţia 
ON (activat), Kvs prin vană este redus cu jumătate 
din	valorile	standard	de	incrementare	(exemplu:	
vană cu KVS 16 şi SW8 setat la ON (activat) – KVS 
maxim	prin	vană	este	13	(la	mijloc	între	valorile	
standard 16 şi 10).

1	NOTĂ:	Trebuie utilizat numai în combinaţie cu vanele cu 
caracteristică de curgere logaritmică.

• SW9: Resetare: 
Modificarea poziţiei acestui comutator va determina 
pornirea unui ciclu de autoreglare a cursei 
servomotorului.
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Realizaţi complet montarea mecanică şi electrică 
şi efectuaţi următoarele verificări şi teste necesare: 

•		 Izolaţi	mediul	de	control.	(de	exemplu,	
autoreglarea automată a cursei în cazul în care 
agentul de lucru este aburul, poate crea situaţii 
periculoase, fără o izolare mecanică adecvată).

•	 Alimentaţi cu tensiune.  
Reţineţi că servomotorul va efectua în acest 
moment funcţia de autoreglare a cursei.

•	 Aplicaţi semnalul de comandă adecvat şi 
verificaţi dacă direcţia tijei corespunde aplicaţiei.

•	 Asiguraţi-vă că servomotorul asigură antrenarea 
vanei pe întreaga cursă a acesteia, prin aplicarea 
semnalului de comandă adecvat. Această 
acţiune va determina lungimea cursei vanei.

Punerea în funcţiune a echipamentului este acum 
completă.  

Punerea în funcţiune

Funcţia de autoreglare automată a cursei
La prima conectare la sursa de alimentare, 
servomotorul îşi va regla automat cursa în funcţie 
de cursa vanei. Ulterior, funcţia de autoreglare a 
cursei poate fi reiniţializată, prin modificarea 
poziţiei comutatorului SW9.

LED-ul de diagnosticare
LED-ul roşu de diagnosticare este situat pe placa de 
circuit imprimat aflată sub capac. Acesta furnizează 
indicaţii asupra a trei stări de funcţionare: 
•	 Funcţionare	normală	(aprins	permanent),	
•		 Autoreglare	a	cursei	(aprindere	intermitentă,	 

la interval de o secundă) 
•		 Eroare	(aprindere	intermitentă,	de	3	ori	pe	

secundă - solicitaţi asistenţă tehnică).

Cablarea

24 V c.a.

Lungimea cablului electric Secţiunea transversală
recomandată a cablului

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

SP 24 V c.a. ...................... Alimentare cu energie
SN 0 V  .....................................................................Nul
Y  0-10 V ................................... Semnal de intrare
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-10 V ......................................Semnal de ieşire
 (2-10 V)

Notă:
În cazul în care comutatorul SW6 este setat pe ON (activat), 
atunci utilizaţi acest cablaj.

Cablaj pentru reglaj modulant Cablaj pentru comandă în trei puncte

Punere în funcţiune / Funcţia de testare 
Servomotorul poate fi acţionat în poziţia complet 
deschis sau complet închis (în funcţie de tipul de 
vană), prin conectarea SN la bornele 1 sau 3.
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Supracontrolul manual Supracontrolul manual este realizat prin rotirea 
butonului cu acţionare manuală pe poziţia cerută.
Respectaţi simbolul care indică sensul de rotaţie. 
Dacă a fost utilizat supracontrolul, semnalele X 
şi Y sunt corecte numai după ce servomotorul 
atinge poziţia de capăt de cursă. Dacă acest lucru 
nu	este	acceptat,	montaţi	setul	auxiliar	de	semnal	
de retur activ.

Procedură
•		 Apăsaţi	butonul	de	cauciuc
•		 Reglaţi	poziţia	vanei	folosind	butonul	de	comandă
•		 Setaţi	vana	în	poziţia	închis
•		 Reconectaţi	alimentarea	cu	tensiune

AME 25, AME 35 + 
Adaptor (065Z0311) 
VF 2, VF 3 (DN 15-50) 
VL 2, VL 3 (DN 15-50)

AME 25, AME 35 + 
Adaptor (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 cu filet ext. (DN 15-50)
VRG 2, VRG 3 cu filet ext. (DN 15-50)

AME 25, AME 35 + 
Adaptor (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 cu filet int.
(DN 15-50)

AME 25 / AME 35* + 
VFS 2 (DN 15-50)

Combinaţii servomotor-vană
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Adaptorul 065Z0311
pentru VRB, VRG, VF şi VL (DN 15-50)

Adaptorul 065Z7548 
pentru VFS (DN 15-50) 
pentru temperaturi ale agentului de 
lucru peste 150 °C

Fişă tehnică Servomotoare pentru reglaj modulant AME 25, AME 35

Dimensiuni
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