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Datablad

Motor til modulerende og 3-punktsregulering 
AME 685 – uden sikkerhedsfunktion

Motoren anvendes til at regulere ventiler som 
respons på en regulators krav i fjernvarme-/køle-, 
varme-, ventilations- og air condition-anlæg.

AME 685 kan styres af elektroniske regulatorer med 
modulerende eller 3-punktsudgang.

Motoren kan bruges i kombination med:
Ventiltype VF 3 (DN 200-300 )

Funktioner:
• Manuel betjening – mekanisk og/eller elektrisk
• Positionsindikation, LED-signalering
• Indstillelig hastighed på 2,7 eller 6 s/mm
• Automatisk tilpasning til ventilens slaglængde, 

som reducerer idriftsætningstiden (selvjustering)
• Integreret hjælpekontakt
• Justerbar karakteristik
• Justerbar spindelvandringsbegrænsning
• Antipendlingsfunktion
• Puls eller kontinuerligt udgangssignal (4 & 5)
• Spændings- eller strømudgangssignal X
• Ekstern nulstillingsknap
• Automatisk registrering af Y-signal
• Valg af 3-punkts- eller modulerende styring
• Galvanisk isolering Y og X og udgangsterminal 

(4 og 5)
• Termisk beskyttelse og overbelastning-

sbeskyttelse
• Præcis styring og hurtig respons i 3-punkts 

tilstand (0,01 s)

Hoveddata:
• Nominel spænding (a.c.eller d.c.):

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

• Styresignal: Modulerende eller 3-punkts
• Lukkekraft: 5000 N
• Vandring: 80 mm
• Spindelhastighed (indstillelig): 2,7 eller 6 s/mm
• Maks. medietemperatur: 200 °C

Motor

Billede Type
Forsyning-
spænding

(V)
Best.nr.

AME 685 

24 082G3500

230 082G3501

Tilbehør – Spindelvarmer
Type DN Best.nr.

Spindelvarmer til VF3-ventil 200-300 065Z7021

Bestilling

Beskrivelse
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①

③

⑤

②

④

⑥

⑦

Forsyningspænding V 24 eller 230, +10 … -15 %, a.c. eller d.c.

Effektforbrug VA 35 (24 V)
50 (230 V)

Signal mA 10

Frekvens Hz 50/60

Styresignal Y

V 0-10 (2-10) [Ri = 100 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

3-punkts (auto-registrering af el-tilslutning)

Udgangssignal X
V 0-10 (2-10) [Ri = 2 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 550 Ω]

Lukkekraft N 5000

Maks. spindelvandring mm 80

Spindelhastighed (indstillelig) s/mm 2,7 eller 6

Maks. medietemperatur

°C

200

Omgivelsestemperatur 0 … + 55

Opbevarings- og transporttemperatur -40 … +70 (opbevaring i 3 dage)

Fugtighed 5-95 %

Beskyttelsesklasse II 

Kapsling IP 54

Vægt kg 7,5

Manuel betjening Elektrisk og mekanisk

Reaktion ved forsyningssvigt Spindel forbliver i sidste position

 – Mærkning i overensstemmelse med 
standarderne

Lavspændingsdirektivet 2006/95/EØF
EMC-direktivet 2004/108/EØF

Tekniske data

Kontroller 
forsyningsspænding og 
strømforbrug før tilslutning! 

Motoren skal skilles ad og enkeltdelene sorteres 
i forskellige materialegrupper før bortskaffelse.

Bortskaffelse Før afmontering skal Danfoss' support kontaktes 
angående afmonteringsvejledning.

Gennemfør den mekaniske og elektriske installation 
(se vejledning), og udfør de nødvendige tjek og 
kontroller:

- Tænd for strømmen
- Giv et passende regulatorsignal, og 

kontrollér, om spindelbevægelsen passer 
til applikationen.

Motoren er nu helt idriftsat.

Idriftsætning

Konstruktion

 1. Knap til manuel betjening
 2. Funktionsknapper
 3. Servicedæksel
 4. Aftagelig forskruningsstøtte
 5. Slutpositionsindikationsring
 6. Spindeltilslutning
 7. Ventiltilslutning (åg)
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AME 685 DIP 6 OFF (1a, 1b)
DIP 6 ON (2a, 2b)

SN 0 V Neutral

SP 24, 230 V a.c./d.c. Forsyning-
spænding

4, 5 SP(a.c.)
4

5
SP

SP-udgang
- maks. 4 A 
- min. 3 W

1

SP

 

Indgang

3

GND 0 V Neutral

Y
0(2)-10 V

Indgang
0(4)-20 mA

X
0(2)-10 V

Udgang
0(4)-20 mA

REGULATOR

24 V

230 V

Bemærk: se data for signalbelastning ved fast forsyningsspænding

AME 685 el-tilslutning for modulerende tilstand

AME 685 el-tilslutninger til 3-punkts flydende tilstand

SN 0 V Neutral

1,3 24, 230 V a.c./d.c. Forsyning-
spænding

4, 5 SP(a.c.)
4

5

1

3

SP-udgang
- maks. 4 A 
- min. 3 W

1

SP

 

Indgang

3

AME 685

REGULATOR

Bemærk: Se strømforbrug

El-tilslutning

Rør ikke ved noget på PCB'en! 
Servicedækslet må ikke fjernes, 
før forsyningsspændingen er helt 
slået fra.
Maks. tilladt strømudgang på 
terminal 4 og 5 er 4 A. 
Min. effekt er 3 W.

Anbefalet tværsnitsareal for  
el-tilslutningen er 1,5 mm2

24 V

230 V

Installation Mekanisk 
Kontrollér de tilladte monteringspositioner for 
ventilen og motoren. Motoren kan installeres 
i følgende positioner (se nedenfor).

Brug en nøgle NH10 (medfølger ikke) til montering  
af motoren på ventilhuset. Sørg for passende 
afstand af hensyn til vedligeholdelse. Brug en  
20 mm skruenøgle og en 5 mm unbrakonøgle 
(medfølger ikke) til sammenspænding af ventil-  
og motorspindel. 

Motoren har ringe til positionsindikation, som bør 
skubbes sammen før elektrisk forbindelse. Efter 
selvjustering indikerer de vandringens slutpositioner. 

Elektrisk forbindelse 

Elektriske forbindelser kan tilgås ved at fjerne 
servicedækslet.

Fire kabelindføringer på aftagelig forskruningsstøtte 
leveres til 16×1,5 eller M 20×1,5 kabelpakdåser. 
Bemærk, at det er nødvendigt at benytte passende 
kabelpakdåser for at opretholde den angivne 
kapslingsklasse.
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Driftstilstande for motor LED-indikator for driftstilstand
De trefarvede (grøn/gul/rød) LED-
funktionsindikatorer er placeret på motordækslet. 
De indikerer forskellige driftstilstande.

Knap til NULSTILLING
Motoren har en ekstern knap til NULSTILLING, 
som er placeret på motorens øverste dæksel ved 
siden af LED-indikatorerne. Med denne knap kan 
du gå i eller forlade stand-by-tilstand (tryk én 
gang) eller selvjusteringsprocedure (tryk, og hold 
den inde i 5 sekunder). Se næste afsnit angående 
oplysninger om tilstande.

Driftstilstande
• Selvjusteringsprocedure
 Selvjusteringsproceduren starter automatisk, 

første gang der sættes strøm til motoren. 
Du kan starte selvjusteringsproceduren ved 
at trykke på knappen for NULSTILLING 
og holde den inde i 5 sekunder, indtil den 
grønne lampe begynder at blinke. Ventilens 
slutpositioner indstilles automatisk, og 
motoren står stille og begynder at reagere 
på styresignalet.

• Stand-by-tilstand   
Tryk på knappen for NULSTILLING i 1 sek. 

for at gå i stand-by-tilstand. Motoren stopper 
i den aktuelle position og stopper med at 
svare på styresignalet. LED lyser konstant 
rødt. Du kan styre motoren manuelt med 
mekanisk håndtag eller styreknapper. Denne 
tilstand kan være meget nyttig i forbindelse 
med service eller idriftsætning af andet 
udstyr. I denne tilstand kan du også indstille 
positioner for de ekstra kontakter. Tryk på 
knappen for NULSTILLING igen for at gå ud af 
stand-by-tilstand.

• Positioneringstilstand  
Motoren kører automatisk. Spindelen trækkes 
ud eller ind i henhold til styresignalet. Når 
positioneringen er færdig, står motoren stille. 
Hvis 3-punktssignalet (terminal 1 og 3) samt 
Y-signalet af en eller anden grund er til stede på 
samme tidspunkt, har 3-punktssignalet prioritet.

• Stilstand   
Motoren kører uden fejl.

• Fejltilstand 
Arbejdstemperatur er for høj – kontroller 
omgivelsestemperatur.

 Vandring er for kort – kontroller tilslutningen til 
ventil og ventildrift, eller kontroller, om ventilen 
er blokeret.

LED Indikationstype Driftstilstand

Grøn 
lysdiode:

Lyser konstant Positioneringsprocedure – motor trækker spindlen ind

Lyser konstant Positioneringsprocedure – motor trækker spindlen ud

Blinker
(cyklus på 1 s)

Selvjusteringstilstand – motor trækker spindlen ind

Blinker
(cyklus på 1 s)

Selvjusteringstilstand – motor trækker spindlen ud

Gul 
lysdiode:

Lyser konstant
Stilstand – motor har nået øverste slutposition (spindel 
helt inde)

Lyser konstant
Stilstand – motor har nået nederste slutposition 
(spindel helt ude)

    

Blinker
Stilstand – Ét blink, når Y-signalet er til stede, og 
dobbelt blink, når Y-signalet ikke er tilsluttet)

Rød 
lysdiode:

    

Lyser konstant Stand-by-tilstand

    

Blinker Fejltilstand

Rød/gul 
lysdiode

Blinker
(cyklus på 1 s)

Opsæt spindelvandringsbegrænsning (spindel helt 
inde)

Blinker
(cyklus på 1 s)

Opsæt spindelvandringsbegrænsning (spindel helt ude)

Mørk Ingen indikation Ingen strømforsyning

LED-signalering
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Indstil ny 
tilbagetrukket

Maks. 
tilbagetrukket

maks. udtrukket

Indstil ny udtrukket

Kv

DIP 2 = DEAKTIVERET

DIP 2 = aktiveret

Indstilling af DIP switch Motoren har et udvalg af DIP switches (fig. 1) 
under servicedækslet.

DIP1: HURTIG/LANGSOM – hastighedsvalg 
-  HURTIG: 2,7 sek./mm
-  LANGSOM: 6 sek./mm 

DIP2: DIR/INV – Direkte eller omvendt funktion
vælger (fig. 2):
-  DIR Motoren reagerer direkte på 

indgangssignalet
-  INV: Motoren reagerer omvendt på 

indgangssignalet

DIP3: 2-10 V/0-10 V - indgang/udgang
-  2-10 V: indgangssignalet ligger i området 

2-10 V (spændingsindgang) eller fra 4-20 mA   
(strømindgang)

-  0-10 V: indgangssignalet ligger i området 
0-10 V (spændingsindgang) eller fra 0-20 mA   
(strømindgang) 
Signalområdevælgeren indstiller Y- og X-signal.

DIP4: LIN/MDF – Valg af lineær eller logaritmisk 
ventilkarakteristik (fig. 3): 
-  LIN: Lineær sammenhæng mellem Y-signalet 

og spindelpositionen.
-  MDF (modificeret): Logaritmisk sammenhæng 

mellem Y-signalet og spindelpositionen. 
Dette forhold er justerbart ved indstilling af 
potentiometer CM.

   Funktionen muliggør ændring af 
MCV-karakteristikker (motoriseret 
reguleringsventil) (for eksempel lineær til 
logaritmisk og logaritmisk til lineær) og 
fungerer med alle kombinationer af DIP 
switch indstillinger. 

DIP5: 100 %/95 % – 
Spindelvandringsbegrænsning (fig.4):
-  Indstil ny maks. tilbagetrukket position for 

motoren
- Indstil ny maks. udtrukket position for motoren. 

DIP6: C/P – Funktionsvælger for 
udgangssignal (fig. 5. se næste side) : 
- Et udgangssignal er til stede på terminal 4, 

når motorens position svarer til eller er lavere 
end sætpunktet for S4. Et udgangssignal er 
til stede på terminal 5, når motorens position 
svarer til eller er højere end sætpunktet for S5.

- DIP6 C giver et konstant udgangssignal på 
terminal 4 eller 5, uanset indgangssignalet.

- DIP6 P giver et impulssignal gennem 
parallelle eller kaskadekoblede el-tilslutninger

- Indgang 1 og 3 afhængige fra regulatoren for 
udgangsterminalerne 4 eller 5. 

Fig. 1

Fig. 3

Fig. 2

Fig. 4 (se vejledning for flere oplysninger )



Datablad AME 685

6 | © Danfoss | 2016.07 VD.IR.P2.01 

S4 S5

Fig. 5

DIP7: Valg af smart-funktion: 
- OFF: Motoren forsøger ikke at registrere 

pendlinger i systemet
- ON: Motoren aktiverer en særlig antipendling-

algoritme – se afsnittet om antipendling-
algoritmen

DIP8: Uy/Iy – Vælger for indgangssignaltype: 
-  Uy: Indgangssignal Y er indstillet til spænding (V)
-  Iy: Indgangssignal Y er indstillet til strøm (mA) 

BEMÆRK:
Registrering af Y-signal deaktiveres, hvis DIP8 er i 
ON-position, og DIP3 i OFF-position.

DIP9: Ux/Ix – Vælger for udgangssignaltype: 
-  Ux: Udgangssignal X er indstillet til spænding (V)
-  Ix: Udgangssignal X er indstillet til strøm (mA)

DIP switch indstilling 
(fortsat)

Ventilpositionen X signalerer (V)

Fig. 6

Algoritme, der modvirker pendlinger
(SW 7 i ON-position)

Motoren har en særlig algoritme, der modvirker 
pendlinger. Såfremt styresignalet Y på visse 
punkter svinger (fig. 6) – set fra et tidsperspektiv, 
begynder algoritmen at sænke forstærkningen 
af udgangen til ventilen. I stedet for statiske 
karakteristika ændres motoren til dynamiske 
karakteristika. Når kontrolsignalet ikke længere 
svinger, vender udgangen til ventilen langsomt 
tilbage til statiske karakteristika.

Svingning
Harmoniske svingninger er højfrekvente svingninger 
med lav amplitude, som varierer omkring deres 
egen ligevægtsværdi og ikke omkring sætpunktets 
temperatur. De kan forekomme i op til 70 % af 
reguleringstiden, selv om systemet er korrekt 
indstillet. Harmoniske svingninger har en negativ 
effekt på reguleringsstabiliteten og levetiden for 
ventil og motor. 

Udjævningsfunktion
Udjævningsfunktionen, som er implementeret i 
den nye 2. generation af antipendlingsfunktioner, 
reducerer harmoniske svingninger. Den faktiske 
rumtemperatur kommer dermed tættere på 
sætpunktet (ønskede temperatur). Mere jævn drift 
øger ventilens og motorens levetid. Det sparer 
energi og reducerer omkostningerne.

va
nd

rin
g

Funktion deaktiveret

Funktion aktiveret

tid (sek.)

sætpunktte
m

pe
ra
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r

tid (24 timer)
styresignal
tilbageføringssignal

sætpunkt

te
m

pe
ra

tu
r

tid (24 timer)
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191
Dimensioner

Motoren kan positioneres manuelt i stand-
by-tilstand, eller når der ikke er nogen 
forsyningsspænding (mekanisk).

Manuel betjening
Motortype Mekanisk 

betjening
Elektrisk 

betjening

AME 685  

Mekanisk manuel betjening
Motoren har et greb og håndsving på toppen af 
huset, hvilket muliggør manuel positionering af 
motoren. 
Brug kun mekanisk manuel betjening, når 
strømmen er frakoblet.

Elektrisk manuel betjening
Motoren har to knapper oven på huset, der 
bruges til elektrisk manuel positionering (op eller 
ned), hvis motoren er i stand-by-tilstand. Tryk 
først på knappen til NULSTILLING, til motoren 
går i stand-by-tilstand (rød LED er tændt). Ved tryk 
på den øverste knap  trækkes spindlen ud, 
og ved tryk på den nederste knap  trækkes 
spindlen ind.

Mekanisk og elektrisk betjening er ikke 
tilladt på samme tid!

49
3

47
8

m
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75

186
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Motor-/ventilkombinationer

AME 685  
VF3 200-300


