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Szelepmozgatók arányos szabályozáshoz AME 55, AME 56
Adatlap

Leírás

Rendelés Szelepmozgató 
Típus Tápfeszültség Rendelési 

szám

AME 55
24 V AC

082H3022

AME 56 082H3025

Tartozékok

Típus Rendelési 
szám

Szelepszár fűtés 24 V AC/DC  
(VF, VL szelep DN 65-80) 065Z0315

Szelepszár fűtés 24 V AC/DC  
(VF, VL szelep DN 100 és VFS2 szelep DN 15-50) 065Z7020

Szelepszár fűtés 24 V AC/DC  
(VF szelep DN 125, 150 és VFS szelep DN 65-100) 065Z7022

Adapter (VF, VL szelep DN 65-80) 065Z0312

AME 56 tengelykapcsoló (VFS 2 DN 15-50) 065Z7551

A szelepmozgatók a következő szelepekkel 
használhatók:
• VFM 2 (DN 65-150) csak az AME 55-tel kombinálva, 
• VFM 2 (DN 15-50) csak az AME 56-tal és a 

065Z7551 tengelykapcsolóval kombinálva,
• VFS 2 (DN 65-100), 
• VL 2/3 (DN 100), 
• VF 2/3 (DN 100-150), 
• VL 2/3 & VF 2/3 (DN 65, 80) csak az AME 56-tal 

és a 065Z0312 adapterrel kombinálva ,
• AFQM (DN 65-125) és AFQM 6 (DN 40-50).

Jellemzők:
• „Önbeállító“ mód
• Terhelésfüggő „Kikapcsolási“ funkció,  

amely megakadályozza a túlterhelést.
• Ellenőrző LED

Fő adatok:
• Névleges feszültség: 24 V AC, 50/60 Hz 
• Vezérlő bemeneti jel: 

0(4)-20 mA, 
0(2)-10 V 

• Erő: 
 2000 N (AME 55), 
 1500 N (AME 56)
• Szeleplöket: 40 mm
• Sebesség: 
 8 s/mm (AME 55), 
 4 s/mm (AME 56)
• Max. közeghőmérséklet: 200 °C
• Kézi működtetés
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Beépítés Mechanikus
A szelepmozgatót úgy kell felszerelni (használjon 
4 mm-es imbuszkulcsot - nem tartozék), hogy a 
szelepszár vízszintes pozícióban, vagy felfelé 
mutató, függőleges helyzetben legyen. A 
szelepmozgatóra a szeleptestet egy M8/SW13-as 
kulccsal (nem tartozék) szerelje fel. Biztosítson 
megfelelő szerelési helyet a készülék körül a 
karbantartáshoz.

A szelep fel van szerelve pozíció kijelző 
gyűrűkkel, amelyeket össze kell nyomni az 
üzembe helyezést megelőzően; löket elvégzése 
után ezek jelzik a löket véghelyzeteit.

Elektromos
Az elektromos szereléshez le kell szerelni a 
burkolatot. Két M16 × 1,5 kábelbemenet áll 
rendelkezésre. A megadott IP védettségnek 
megfelelő, szabványos gumi tömítőgyűrűt kell 
alkalmazni. Ne feledje, hogy a megadott IP 
védettséghez megfelelő, szabványos 
tömszelencéket kell alkalmazni.

Elhelyezés a hulladékban A szelepmozgatót a hulladékban történő 
szakszerű elhelyezés előtt először szét kell 
szerelni, majd az alkatrészeket anyaguk szerinti 
csoportosítani.

Műszaki adatok Típus AME 55  AME 56

Tápfeszültség V 24; ± 10 %

Teljesítményfelvétel VA 9  19,5

Frekvencia Hz 50/60 

Szabályozó bemeneti jel Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4-20) Ri = 500 Ω

Kimeneti jel X V 0-10 (2-10)

Záróerő N 2000  1500

Maximális löket mm 40

Sebesség s/mm 8  4

Max. közeghőmérséklet

°C

200 

Környezeti hőmérséklet 0 … 55

Tárolási és szállítási hőmérséklet –40 … 70

Környezeti páratartalom 95 % r.h., nem kondenzálódó

Védelmi osztály III

Tokozási fokozat IP 54

Tömeg kg 3,8

 - jelölés a szabványok szerint
Alacsony feszültség irányelv (LVD) 2014/35/EU: EN 60730-1, EN 60730-2-14
Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 2014/30/EU: 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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DIP kapcsolók beállítása

A szelepmozgató levehető burkolata alatt találhatók 
az üzemmód választó DIP kapcsolók. Ha a 6-os 
kapcsoló ON állásban van, a szelepmozgató 
3-pont vezérlésű állítóműként fog üzemelni.  
A kapcsoló segítségével az alábbi funkciók 
választhatók ki:

1-es kapcsoló: U/I - Bemeneti jel kiválasztás: 
• Ha OFF állásban van, feszültségjel a választott 

bemenőjel típusa. Ha ON állásban van, 
áramjel a bemenőjel típusa.

2-es kapcsoló: 0/2 - Bemeneti jel tartomány 
kiválasztás: 
• Ha OFF állásban van, a vezérlőjel 2-10 V 

(feszültségjel esetén) tartományban, vagy 
4-20 mA (áramjel esetén) tartományban 
szabályoz. Ha ON állásban van, a bemenőjel 
0-10 V (feszültségjel esetén), vagy 0-20 mA 
(áramjel esetén) tartományban szabályoz.

3-as kapcsoló: D/I - Direkt, vagy fordított 
működés kiválasztása: 
• Ha OFF állásban van, a szelepmozgató direkt 

működésű (növekvő feszültség/ áramjel 
hatására lefelé mozgat). Ha a szelepmozgató 
ON állásban van, a szelepmozgató fordított 
működésű (növekvő feszültség/áramjel 
hatására nyit).

4-es kapcsoló:  —/Seq - A normál vagy a 
szekvenciális mód kiválasztása: 

• Ha OFF állásban van, a szelepmozgató 0(2)-10 V, 
vagy 0(4)-20 mA tartományban üzemel. Ha ON 
állásban van, a szelepmozgató szekvenciális 
tartományban üzemel; 0(2)-5 (6) V vagy (0(4)-
10(12) mA) vagy (5(6)-10 V) vagy (10(12)-20 mA).

5-ös kapcsoló:  0-5 V/5-10 V - Bemeneti jel 
tartomány szekvenciális módban: 

• Ha OFF állásban van, a szelepmozgató0(2)-5 
(6) V vagy 0(4)-10(12) mA. szekvenciális 
tartományban üzemel. Ha ON állásban van, a 
szelepmozgató 5(6)-10 V vagy 10(12)-20 mA 
szekvenciális tartományban üzemel.

6-os kapcsoló:   Prop./3-pnt - Arányos vagy 3-pont 
szabályozási mód választás: 

• A szelepmozgató működhet arányos (a DIP 6 
OFF helyzetben) vagy „egyszerű” 3-pont 
módban, ha a 3-pont funkció van kiválasztva 
(a DIP 6 ON helyzetben). 

• Csatlakoztassa az energiaellátást az SN és SP 
kivezetésekhez.

• A DIP 6 gyárilag OFF, arányos módra van beállítva.
• A szelepmozgató szára végkitérésbe, teljesen 

nyitott vagy zárt pozícióra áll be, ha az SN 
jelet áthidalja az 1-es vagy 3-as kapocsra, és 
úgy is marad, amíg a feszültség jelen van. 

• Állítsa a DIP 6 kapcsolót ON helyzetre a 
szelepmozgató 3-pont módban történő 
üzemeltetéséhez.

• Figyelmesen nézze meg a bekötési rajzot, 
mert a triak kimenetű (ECL) szabályozók 
bekötése más, mint a relékimenettel ellátott 
szabályozóké.

• A visszatérő X jel jelzi a helyes pozíciót. 

7-es kapcsoló:  LOG/LIN - Egyenszázalékos vagy 
lineáris áramlás a 
szelepkiválasztáson keresztül1: 

• Ha OFF állásban van, az átfolyószelep 
egyenszázalékos. Ha ON pozícióra van állítva, 
akkor a vezérlőjellel arányos térfogatáram 
halad át a szelepen.

8-as kapcsoló:  100 % KVS/Csökkentett KVS 
- Áramláscsökkentés a 
szelepkiválasztáson keresztül 1): 

• Ha OFF állásban van, a szelepmozgató 100%-
os értéket enged meg. Ha ON állásban van,  
az átfolyószelep KVS értéke két járatos érték 
középértékére fog csökkenni (motor oldali 
korlátozással). (Pl.: az egyik szelep KVS értéke 
16, az SW8-as kapcsoló ON állásban van – 
ekkor az átfolyószelepen a maximum KVS érték 
13 (a két standard érték, a KVS 16 és a KVS 10 
középértékén)).

1) MEGJEGYZÉS:  Csak egyenszázalékos karakterisztikájú 
szelepeknél alkalmazható.

9-es kapcsoló: Visszaállítás: 
• A kapcsoló átbillentésével a szelepmozgató 

oda-vissza végigfut a szelep teljes löketén.
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DIP 6 = OFF (KI)

SN 0 V Nulla

SP 24 VAC Tápfeszültség

Y
0(2)-10 VDC

Bemeneti jel
0(4)-20 mA

1

0 V Bemeneti jel

3

X 0(2)-10 VDC Kimeneti jel

SN 0 V Nulla

SP 24 VAC Tápfeszültség

1

24 V AC Bemeneti jel

3

X 0(2)-10 VDC Kimeneti jel

SN 24 VAC Nulla

SP 0 V Tápfeszültség

1

24 V AC Bemeneti jel

3

X 0(2)-10 VDC Kimeneti jel

3-pontos, relés kimenetű integráló szabályozó bekötése

3-pontos, triakos kimenetű ECL integráló szabályozó bekötése

Elektromos bekötés

Csak 24 Vac.

DIP 6 = ON (BE)

DIP 6 = ON (BE)

Kábelhossz Ajánlott vezeték-
keresztmetszet

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

Automatikus szeleplöket beállítás
Mikor a szelepmozgatót először feszültség alá 
helyezik, akkor az automatikusan alkalmazkodik a 
szeleplökethez. A 9-es kapcsoló átkapcsolásával 
az eredeti alaphelyzet visszaállítható.

Ellenőrző LED
A vörös ellenőrző LED a szelepmozgató 
burkolata alatt található. Ezzel három különböző 
üzemállapot ellenőrizhető: 
• Szabályos szelepmozgató működés 

(folyamatosan világít), 
• Önbeálló működés (egy villanás 

másodpercenként), 
• Hibás működés (3 villanás másodpercenként - 

kérje szakember segítségét).

Arányos szabályozás bekötése

A szelepmozgatónak önbeállást kell 
végeznie a DIP 6 kapcsoló ON állásba 
történő átkapcsolása előtt.
A kimenőjel függ a DIP 2, 3&5 beállítástól.

A szelepmozgatónak önbeállást kell 
végeznie a DIP 6 kapcsoló ON állásba 
történő átkapcsolása előtt.
A kimenőjel függ a DIP 2, 3&5 beállítástól.
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A kézi működtetéshez forgassa egy 4 mm-es 
imbuszkulccsal (nem tartozék) a szelepet a 
szükséges helyzetbe. Ügyeljen a forgásirányt 
mutató jelre.

•  Válassza le a tápfeszültségről
•  Állítsa be a kívánt szelephelyzetet egy 

imbuszkulccsal
•  Állítsa a szelepet zárt állásba
•  Kapcsolja vissza a tápfeszültséget

Ha kézi működtetés történt, akkor az X és 
Y jel nem lesz reális, amíg a szelepmozgató 
nem jut el valamelyik véghelyzetbe. Ha ez 
nem elfogadható, akkor állítsa alaphelyzetbe 
a szelepmozgatót, vagy használjon aktív 
visszajelző készletet.
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Végezze el a mechanikai beépítést, rögzítést, 
elektromos bekötést, ellenőrizze a munkát, majd 
tegyen egy próbát: 

•  A megfelelő szigetelés hiánya (főleg gőz közegű 
rendszerekben) égéses balesetet okozhat.

•  Helyezze áram alá a szelepmozgatót. Figyelje 
meg, hogy ekkor a szelepmozgató önbeálló 
szelepemelkedést végez.

•  Mozgassa a szelepmozgatót a megfelelő 
vezérlőjel segítségével és ellenőrizze, hogy 
megfelel-e a szelepszár mozgása a kívánt 
alkalmazásnak.

•  Győződjön meg arról, hogy a szelepmozgató 
végigfut-e a teljes szelepúthosszon a 
megfelelő vezérlőjel hatására. Ez a művelet 
állítja be a szelep löketét.

Ezzel az egység üzembe helyezésre megtörtént. 

Üzembe helyezés Üzembe helyezés / Ellenőrzés 
Ha az SN (nulla) kimenetet közvetlenül ráköti az 
1-es, vagy a 3-as kimenetre, a szelepmozgató (a 
szelep típusától függően) teljesen nyitja vagy 
zárja a szelepet.

Kézi működtetés

Méretek
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AME 55,  AME 56 + 
VL 2 (DN 100) 

VF 2 (DN 100-150)

AME 55, AME 56 + 
VL 3 (DN 100) 

VF 3 (DN 100-150)

AME 55, AME 56 +  
VFS 2 (DN 65-100)

AME 55, AME 56 + 
AFQM (DN 65-125)
AFQM 6 (DN 40-50)

AME 56 +
VL 2, VF 2 (DN 65-80) +

adapter 065Z0312

AME 56 +
VL 3, VF 3 (DN 65, 80) +

 adapter 065Z0312

AME 55 + 
VFM 2 (DN 65-150)

AME 56 +  
VFS 2 (DN 15-50) +

tengelykapcsoló 065Z7551

Szelepmozgató - szelep 
kombinációk
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H-1139 Budapest
Váci út 91
Telefon: (1) 450 2531
Telefax: (1) 450 2539
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