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Elektrisk aktuator AME 855
Datablad

Beskrivelse

Aktuatoren anvendes primært til at regulere en ventil 
som respons på en regulators krav i fjernvarme/
køling-, varme-, ventilations- og aircondition-anlæg.

Aktuator AME 855 kan styres af elektroniske 
regulatorer med modulerende eller 
3-punktsregulerings-udgang.

Aktuator kan anvendes med VF3-ventiler (DN 200-300).

Funktioner:
• 3-punkts- eller modulerende styring
• Let anvendelig manuel betjening (overvågning 

på terminal R)
• Positionsangivelse
• Lysdiode-signalering
• Direkte eller omvendt funktion
• Automatisk tilpasning af ventilens 

spindelvandring og slutpositioner, som reducerer 
idriftsætningstiden

• Spændings- eller strømindgang Y
• Spændings- eller strømudgang X  

(tilbehør er påkrævet)
• Frostbeskyttelsesfunktion (læs afsnittet 

Funktioner for detaljerede oplysninger)
• Registrering af blokering
• Indvendig temperaturregulering – integreret 

varmer + beskyttelse mod overophedning
• Registrering af ledningsbrud  

(kun modulerende aktuator)
• Valgbar hysterese
• Autotestfunktion
• Funktion for autopause
• Potentialfri positionskontakt (tilbehør)
• Mulighed for fjernnulstilling

Hoveddata:
• Nominel spænding:
 - 24 V a.c.
 - 115 V eller 230 V a.c.
• Reguleringsindgangssignal: 3-punkts eller 

modulerende
• Kraft: 15.000 N
• Vandring: 80 mm
• Hastighed: 2 s/mm
• Maks. medietemperatur: 130 °C

Bestilling Tilbehør
Type Best.nr.

Strømudgangsprintkort 082G3512

Positionskontaktprintkort (2×) 082G3513

Aktuator

Billede Type
Forsyning s

spænding
(V a.c.)

Best.nr.

AME 855

24 082G3510

230/115 082G3511
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Tekniske data Forsyningsspænding V 24 (a.c.) eller 115/230 (a.c.); ±10 %

Strømforbrug VA
50 (24 V)

63 (230 V)

Frekvens Hz 50/60

Reguleringsindgang Y 1)

0-10 V d.c.; 77 kOhm
2-10 V d.c.; 77 kOhm
0-20 mA; 510 Ohm
4-20 mA; 510 Ohm

Udgangssignal X
0-10 V d.c.; ≥1200 Ohm; I = 8 mA (maks.)

0-20 mA; ≤500 ohm
4-20 mA; ≤500 ohm

Lukkekraft N 15000

Maks. vandring mm 80

Hastighed s/mm 2

Maks. medietemperatur

°C

130

Omgivelsestemperatur –10 … +50

Opbevarings- og transporttemperatur –20 … +65

Beskyttelsesklasse II

Kapsling IP 54

Vægt kg
11 (24 V)

11.4 (230 V)

Manuel betjening Mekanisk

 – Mærkning i overensstemmelse 
 med standarderne

Direktiv 2006/42/EF
Direktiv 2004/108/EF
Direktiv 2006/95/EF

1) Når Y er valgt som 2-10 V d.c. eller 4-20 mA, starter X-signal fra 0-10V d.c. eller  0-20 mA 

Bortskaffelse Aktuatoren skal skilles ad og enkeltdelene sorteres 
i forskellige materialegrupper før bortskaffelse. 
Før afmontering skal Danfoss' support kontaktes 
angående afmonteringsvejledning.

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

• Tænd for strømmen
• Tryk på knappen til initialisering (INIT)
• Indstil det relevante reguleringssignal, og 

kontrollér, at ventilspindelens retning er 
korrekt til applikationen

Installation Mekanisk
Kontroller de tilladte installationspositioner 
for ventilen i kombination.   Brug korrekt nøgle 
(ikke medleveret) til montering af aktuatoren 
på ventilhuset. Sørg for passende afstand af 
hensyn til vedligeholdelse. Brug en egnet nøgle 
(ikke medleveret) til sammenspænding af ventil- 
og aktuatorspindel. Aktuatoren har ringe til 
positionsindikation, som bør skubbes sammen 
før el-forbindelse. Efter selvjustering indikerer de 
vandringens slutpositioner.

Elektrisk
Der opnås adgang til de elektriske forbindelser 
ved at fjerne dækslet. Fire kabelindføringer på 
aftagelig forskruningsstøtte leveres til M 16×1.5 
kabelpakdåser. Bemærk, at det er nødvendigt 
at benytte passende kabelpakdåser for at 
opretholde den angivne kapslingsklasse.

7 mm

7 mm

7 
m

m

7 m
m
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R= retursignal

Konstruktion

 1. Aktuatorhus
 2. Ventilforbindelse
 3. Koblingsstykke
 4. Omløbermøtrik
 5. Spindelmøtrik
 6. Positionsindikator
 7. Beskyttelsesrør
 8. Afstandsmuffe
 9. Bro
10.  Gearhus
 11. Folie
 12. Knap
 13. Håndhjul
 14. Visningspanel
 15. Styremuffe
 16. Motor
 17. Transformer for 24 V
 18. Bundkort
 19. Dæksel til 24 V eller 230 V
20.  Kabelindføring M20 x 1.5
21.  Kabelindføring M16 x 1.5
22.  Sikkerhedsdisk
23.  Blank
24.  Bolt
25.  Sekskantmøtrik M12
26.  Typeskilt
27.  Ledningsdiagram på dæksel

Eltilslutning

230 Va.c. version:
Rør ikke ved noget på 
printkortet!
Dækslet må ikke fjernes,  
før strømforsyningen er  
helt slukket.

Terminal Beskrivelse

L, N1 Forsyningsspænding

2 Styrespænding til nedadgående bevægelse under 3-punktsdrift

3 Styrespænding til opadgående bevægelse under 3-punktsdrift

R
Retursignal under "manuel" drift
• R= 24 V d.c. maks. 35 mA

B1, B2 Binær indgang/frostbeskyttelsesfunktion

N2

Nulpotential for signal X, Y og R
•  Når nulpotentialerne for signal X, Y og R er identiske med 

nulpotentialet for forsyningsspændingen, er det muligt at 
broforbinde terminal N1 og N2 (kun 230 V).

•  Hvis du kører aktuatoren i kontinuerlig drift ved 230 V, skal du 
tilslutte N2.

•  Hvis du kører aktuatoren i 3-punktsdrift ved 230 V, skal du tilslutte 
N2, hvis du ønsker at anvende X eller R på samme tid.

Y Indgangssignal, kontinuerlig drift

X Udgangssignal, kontinuerlig drift

20, 21, 22 Positioneringskontakt WE1

23, 24, 25 Positioneringskontakt WE2

230 V a.c.
24 V a.c.
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Lysdiodesignalering/
Driftstilstande for aktuator

Lysdiodeindikator for driftstilstand:

De tofarvede (grøn/rød) lysdiode-
funktionsindikatorer er placeret i aktuatordækslet. 
De indikerer forskellige driftstilstande.

• Normal drift (grøn lysdiode lyser konstant, 
aktuator venter på Y-signalkommando)

• Standarddrift (blinkende grøn lysdiode med 
kort-kort rytme – i 0.5 seks. er lysdioden 
slået TIL, og 0.5 sek. er lysdioden slået FRA – 
aktuator følger Y-signalkommando)

• Registrering af ledningsbrud  (blinkende grøn 
lysdiode med kort-lang rytme – i 0.2 sek. er 
lysdioden slået TIL, og 1.5 sek. er lysdioden 
slået FRA – indgangssignal Y er faldet til under 
1 V eller 2 mA i driftstilstand 2-10 V eller 4-20 
mA)

• Blokeringsregistrering kun i modulerende 
styring (blinkende grøn lysdiode med lang-
lang rytme – 2.5 sek. er lysdioden slået TIL, og 
2.5 sek. er lysdioden slået FRA – aktuator er 
mekanisk blokeret)

Lysdiode Indikationstype Driftsstatus/fejl

Grøn 
lysdiode:

Lyser konstant:
Normal drift, klar til drift

Lysdioden lyser konstant, aktuator venter på kommandosignal.

Blinker

0.5 sek./0.5 sek./ 
0.5 sek./0.5 sek. …

Standarddrift

Aktuator udfører kommando.

Blinker

0.2 sek./1.5 sek./ 
0.2 sek./1.5 sek. …

Registrering af ledningsbrud

Indgangssignal er faldet til under 1 V eller under 2 mA i driftstilstande 
2 … 10 V d.c. eller 4 … 20 mA.

Blinker

2.5 sek./2.5 sek./ 
2.5 sek./2.5 sek. …

Registrering af blokering (kun kontinuerlig drift)

Aktuator er mekanisk blokeret.

Blinker

1.5 sek./0.2 sek./ 
1.5 sek./0.2 sek. …

Kontinuerligt signal på terminal 2 og 3

Et samtidigt reguleringssignal på terminal 2 og 3 vil resultere i en 
initialiserende cyklus (maks. 4 forsøg).

Aktuator slår automatisk fra efter 4 mislykkede forsøg.

Rød 
lysdiode:

Ingen indikation Temperatur i normalområdet

Lyser konstant: Aktuatorvarme aktiv

Blinker

0.25 sek./0.25 sek./ 
0.25 sek./0.25 sek.…

Aktuator overophedet

• Funktion for fjernnulstilling – kontinuerligt 
signal på terminal 1.3 (blinkende grøn 
lysdiode med lang-kort rytme – i 2.5 
sek. er lysdioden slået TIL, og i 0.5 sek. er 
lysdioden slået FRA – et samtidigt signal på 
terminal 1 og 3 medfører nulstilling eller 
initialiseringsproces, hvor aktuator tilpasser 
sin vandring til ventilens slutpositioner. 
Aktuator slår fra efter 4 mislykkede forsøg)

• Temperaturen er i normalområdet (rød 
lysdiode er slået fra)

• Varmedrift (rød lysdiode er slået TIL)
• Aktuator er overophedet (blinkende rød 

lampe med kort-kort rytme – 0.25 sek. er 
lysdioden slået TIL, og 0.25 sek. er lysdioden 
slået FRA – overophedningsbeskyttelsesdrift)
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Slutpos.
Pause 
Autotest 

Pause 
Autotest 

on o�

Hysterese

Slutpos.

Indstilling af DIP switch Aktuator har et udvalg af DIP switches under dækslet:

• DIP SW 1: Skal altid være i positionen ON for at få stabil drift
• DIP SW 2: DIR/INV Y-signal (direkte eller omvendt funktionsdrift)

1. DIR-position (ON-position) – aktuator reagerer direkte på indgangssignal
2. INV-position (OFF-position) – aktuator reagerer omvendt på indgangssignal

• DIP SW 3: DIR/INV X-signal (direkte eller omvendt funktionsdrift)
1. DIR position (ON-position) – aktuator giver direkte reagerende udgangssignal
2. INV-position (OFF-position) – aktuator giver omvendt reagerende 

udgangssignal
• DIP SW 4: 0-10 V/2-10 V eller 0-20 mA/4-20 mA indgangssignal Y

1. 0-10 V / 0-20 mA (ON-position)
2. 2-10 V/4-20 mA (OFF-position)

• DIP SW 5: Uden funktion, ændr ikke kontaktindstilling
• DIP SW 6:  

1. Autotest aktiveret (ON-position)
2. Autotest deaktiveret (OFF-position)

• DIP SW 7: Indstilling af grænseposition
1. Aktuatorspindel strukket ud (ON-position)
2. Aktuatorspindel trukket ind (OFF-position)

• DIP SW 8 og 9: Hystereseindstillinger
1. 0.15 V (SW 8 og 9 i ON-position)
2. 0.05 V (SW 8 i ON- og SW 9 i OFF-position)
3. 0.3 V (SW 8 i OFF- og SW 9 i ON-position)
4. 0.5 V (SW 8 og 9 i OFF-position)

•  DIP SW 10:Indgangssignal Y som spænding (V) eller strøm (mA)
1. Styr aktuator via strømsignal fra regulator (ON-position)
2. Styr aktuator via spændingssignal fra regulator (OFF-position)
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• Modulerende regulering:
Signalet fra en regulator indstiller via 
indgangssignalet (Y) aktuatorens 
spindelposition. Udgangssignalet (X) 
afhænger af direkte af aktuatorens relative 
spindelposition.

• 3punkts regulering:
Aktuatorens spindelposition bestemmes 
via styrespænding på terminal 2 eller 3. Når 
styrespændingen tilføres terminal 1, trækkes 
spindelen ud af aktuatoren,  
når styrespændingen tilføres terminal 3, 
trækkes aktuatorens spindel tilbage.

• Frostbeskyttelsesfunktion:
Terminal B1 og B2 på hovedprintkortet 
skal forbindes under normal drift. Hvis den 
elektriske kreds mellem B1 og B2 afbrydes, 
gemmer aktuatoren den aktuelle position 
(3-punktsdrift) og flytter derefter automatisk 
den indstillede slutposition på DIP SW 7. 
Aktuatoren forbliver i den valgte slutposition, 
så længe kredsen mellem B1 og B2 er afbrudt. 
Efter at kredsen mellem B1 og B2 er blevet 
genoprettet, går aktuatoren automatisk til 
de gemte position (3-punktsdrift) eller til den 
ønskede position ved Y-signalet i modulerende 
reguleringsdrift. Sikkerhedstermostat kan 
anvendes til at styre forbindelsen mellem 
terminal B1 og B2.

• Registrering af blokering:
Hvis aktuatoren blokeres i bevægelse, går 
aktuatoren kortvarigt tilbage og prøver 
derefter igen at nå frem til den ønskede 
position (prøver at fjerne blokering). Hvis 
denne fremgangsmåde ikke lykkes efter 7 
forsøg, slår aktuatoren fra for at forhindre 
skade på aktuator og ventil. Registrering af 
blokering indikeres via grønt diodelys.

Funktioner • Intern temperaturregulering:
Når temperaturen inde i aktuatorhuset overstiger 
en vis grænse (65 °C), slås motoren fra. Efter 
temperaturen er faldet under grænsen, 
genstarter aktuatoren automatisk.
Når temperaturen inde i aktuatorhuset falder 
under 15 °C, omskiftes motoren til varmedrift 
under standsning. Aktuatorvarme slås 
automatisk fra, når temperaturen i huset 
overstiger 22° +/- 0.1 C. Aktuatorvarmen 
påvirker ikke aktuatorens funktioner. 
Opvarmning af aktuator hindrer også dannelse 
af kondensering inde i aktuatoren og sikrer 
lettere bevægelse af tandhjulene, selv ved 
temperaturer ned til -10 °C. 
Varmedrift og motorstandsning vises som et 
rødt lysdiodesignal.

•  Registrering af ledningsbrud:
Kun tilgængelig i modulerende reguleringsdrift 
med 2-10 V eller 4-20 mA Y-signal. Registrering 
af ledningsbrud vises med indikation af grøn 
lysdiode.

• Hystereseindstilling:
Den forhindre permanente pendlinger via 
indstillet hysteresetærskel på DIP SW 8 og 9, 
når der er mindre Y-signalændringer.

• Autotestfunktion:
Hvis en ventil ikke bruges et stykke tid, kan 
ventilkeglen sætte sig fast. Autotestfunktionen 
virker som en forholdsregel mod dette. 
Aktuatoren vil efter 10 dage uden aktivitet gå 
til ventilens slutposition, der er indstillet på DIP 
SW 7 og derefter gå til forrige den position.

• Funktion for autopause:
Denne funktion anvendes til at forhindre 
pendlendling for aktuatoren som reaktion 
på Y-styresignalet. Hvis der er mere end 20 
retningsændrende Y-signalkommandoer per 
minut, går aktuatoren på pause i 3 sek. og 
følger derefter fortsat Y-signalet.



Datablad Elektrisk aktuator AME 855

VD.IR.M2.01 | 7© Danfoss | 2015.05

20
0

~7
70

Ø120

15

Va
nd

rin
g

11
3M14

Ø57.1+0.1

120

170

① ③

④

④

ManuelAuto

Klik②

Manuel betjening Aktuator AME 855 kan betjenes manuelt, når 
den manuelle betjeningskobling er i øverste 
position. Aktuator har standardfabriksindstilling 
i automatisk drift (manuel betjeningskobling 
i nederste position). Hvis aktuatoren er under 

Dimensioner

forsyningsspænding i manuel betjeningsdrift, 
giver R-terminal udgangssignal for position. 
Efter den manuelle betjening skal den manuelle 
betjeningskobling sættes i nederste position, for 
at den automatiske drift kan aktiveres igen.
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Aktuator – 
ventilkombinationer

Type DN
L H H1

mm

VF3

200 600 276 1068

250 730 316 1080

300 850 378 1113


