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Технически данни

Задвижка за трипозиционно управление
AMV 435

Описание

Задвижката AMV 435 се използва с двупътни  
и трипътни вентили тип VRB, VRG, VF и VL с 
диаметър до DN 80 и за AHQM DN 40-100.  
Тя се използва с вентил за независимо от 
налягането балансиране и управление,  
тип AB-QM DN 40 до DN 100.

Код за поръчка Задвижващо устройство

Тип Захранващо 
напрежение Кодов №

AMV 435
24 VAC/DC 082H0162

230 VAC 082H0163

Принадлежности - Подгревател на стеблото

Тип  DN
Електрозах- 
ранване

Кодов №

Подгревател 
на стеблото 15-80 24 V 065Z0315

Технически данни Електрозахранване V 24 VAC/DC, 230 VAC; +10 to –15%

Консумирана мощност VA 3 (24 V); 7,6 (230 V)

Честота Hz 50 Hz or 60 Hz (за променливотоково захранване)

Управляващ входен сигнал Y 3-позиционен

Сила на затваряне N 400

Макс. ход mm 20

Скорост s/mm 7,5 или 15

Макс. температура на флуида

oC

130

Температура на околната среда 0 … 55

Температура на съхранение и 
транспорт

–40 … +70

Клас на защита II

Степен на защита IP 54

Тегло кг. 0.45

 -  маркировка в съответствие със 
стандартите:

Директива за ниско напрежение (LVD) 2006/95/EC: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Директива за електромагн. съвместимост EMC 2004/108/ЕИО EN 61000-6-2, 
EN 61000-6-3

Принадлежности - Преходник

Вентили DN
max Δp

Кодов №
(bar)

За старите 
вентили VRB, VRG, 
VF и VL

15 9

065Z0313

20 4
25 2
32 1
40 0.8
50 0.5

За AB-QM  
първо пок. 40 - 100 -

Усъвършенстваната конструкция включва в себе 
си чувствителен  прекъсвач, за да се гарантира, 
че задвижките и вентилите няма да бъдат 
подложени на претоварване.

Комбинациите с други вентили могат да се видят 
в раздел “Принадлежности”.

Основни данни:
• Номинално напрежение: 
 - 24 VAC/DC, 50 Hz/60 Hz
 - 230 VAC, 50 Hz/60 Hz
• Управляващ входен сигнал: 3-позиционен
• Сила: 400 N
• Ход: 20 mm
• Скорост (избираема):
 - 7.5 s/mm
 - 15 s/mm
• Макс. температура на флуида 130 °C
• Светодиодна сигнализация;
• Сигнали за крайните положения 
• Ръчно задействане.
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Технически данни Задвижка за трипозиционно управление AMV 435

Монтаж Механичен
За монтирането на задвижката върху вентила не  
са необходими инструменти. Вентилът може да се 
монтира във вертикално или хоризонтално положение 
със задвижката отгоре. Не се допуска монтаж, при 
който задвижката да сочи надолу.

Задвижката не трябва да се монтира във взривоопасна 
среда или в среда с околна температура по-ниска от 
0 оС или по-висока от 55 оС. Тя не трябва да попада 
освен това под въздействието на струи пара, вода 
или капещи течности.

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 достигнете 
като свалите капака на задвижката. За кабелните 
уплътнения са подготвени два кабелни входа без 
резба (Ø16 и комбиниран Ø16/Ø20). Единият вход 
фабрично е снабден с гумено кабелно уплътнение,  
а другият вход е подготвен за отваряне.

Забележка: 
Кабелите и кабелните уплътнения, които  
се използват, не трябва да компрометират степента 
на защита на задвижката  
и трябва да гарантират, че съединенията  
не са подложени на опън.
Гуменото кабелно уплътнение, което се доставя  
от завода, поддържа степента на защита, но не 
гарантира напълно свобода на движение на 
кабелите в съответствие с директивата за 
оборудване за ниско напрежение.
Моля, спазвайте също така и местните правилници  
и разпоредби. 

Пускане в действие Извършете механичния монтаж и електрическото 
свързване, след това направете необходимите 
проверки и тестове:
• Подайте напрежение
• Подайте подходящия управляващ сигнал и 

проверете дали посоката на стеблото на вентила 
е правилна за съответното приложение.

Уредът вече е напълно готов за работа.

Светодиодна 
сигнализация; Работен 
режим на задвижката

Мигащ зелен светодиод:  
придвижване до прибрано положение.

Мигащ червен светодиод:  
придвижване до изтеглено положение.

Постоянно светещ зелен светодиод:  
стеблото е в прибрано положение

Постоянно светещ червен светодиод:  
стеблото е в изтеглено положение

Светодиоден индикатор на функциите
Двуцветният (зелен/червен) светодиоден индикатор 
на функциите е разположен на капака на задвижката. 
Той показва работните режими.
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Електроза-
хранване

нагоренадолу

надолу нагоре

Технически данни Задвижка за трипозиционно управление AMV 435

Ръчно задействане Ръчното задействане става чрез завъртане 
на ръкохватката за ръчно управление върху 
кутията на задвижката:

• Изключете управляващия сигнал
• Регулирайте положението на вентила 

(спазвайте посоката на въртене)

След като ръчното управление повече не  
е необходимо:
• включете отново управляващия сигнал.

Свързване

Не пипайте нищо по печатната 
платка! Не сваляйте капака 
преди да сте изключили 
напълно електрозахранването. 
Максимално допусти- мата 
мощност на портове 4 и 5 е 7 VА.

Клеми 1, 3:
Вход за управляващото напрежение от 
регулатора.
Електрозахранване 24 VAC/DC, 230 VAC  
(в зависимост от типа).

Забележка:
Вентилът AB-QM се затваря, ако се придвижи до 
извадено положение (клема 1), и се отваря, 
ако се придвижи до прибрано положение 
(клема 3).

Клеми 4, 5:
Изход, използван за индикация на положе- 
нието или за контрол.

N
Неутрална/Обща (0 V)

Дължина на 
проводниците

Препоръчително сечение 
на проводниците

0-50 m 0.75 mm2

> 50 m 1.5 mm2

Бракуване Задвижката трябва да се разглоби и компо- 
нентите да се сортират по групи според мате- 
риала на изработка преди да бъде предадена 
за вторични суровини.
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 AMV 435 +  AMV 435 + AMV 435 + AMV 435 + AMV 435 + AMV 435 +
 VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3 AB-QM (DN 40-100) AHQM (DN 40-100)

Технически данни Задвижка за трипозиционно управление AMV 435

Комбинации задвижка-вентил

Размери


