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Szelepmozgatók analóg helyzetvezérléssel 
AME 13SU, AME 23SU  - biztonsági funkció (emelő rugó)

Adatlap

 AME 13SU AME 23SU

Leírás

A biztonsági szelepmeghajtó motorokat 
többnyire VZ szelepekhez (AME 13SU), 
valamint VS, VM és VB szelepekhez (AME 13SU, 
AME 23SU) alkalmazzák. A rugó visszatérítéses 
vátozat, energiakimaradás, vagy a termosztát 
kikapcsolása esetén automatikusan működésbe 
lép.

A szelepmozgató rendelkezik néhány különleges 
tulajdonsággal:
• A nyomaték-kapcsolóval rendelkező 

fejlett technológia biztosítja, hogy a 
szelepmozgatónál és a szelepnél ne lépjen fel 
túlterhelés.

• Digitális LED visszajelzés áll rendelkezésre 
a működés és automatikus szelepúthossz 
érzékeléshez.

• Kis súly, robosztus kivitel.
• Biztonsági funkció (emelő rugó).

Fő adatok:
• Névleges feszültség: 
 - 24 VAC, 50/60 Hz 
• Vezérlő jel: 
 - 0(4)-20 mA 
 - 0(2)-10 V 
• Erő: 300 N (13SU); 450 N (23SU)
• Szeleplöket: 5.5 mm (13SU); 10 mm (23SU)
• Sebesség: 14 s/mm (13SU); 15 s/mm (23SU)
• Max. közeghőmérséklet: 130 °C
• Önbeálló

Rendelés
Típus

Tápfeszültség
Rendelési szám 

(V)

AME 13SU
24

082H3044

AME 23SU 082G3042

Mûszaki adatok Típus AME 13SU AME 23SU

Mûködtetõ feszültség V 24; +10 to –15 %; AC

Teljesítmény felvétel VA 9

Frekvencia Hz 50/60

Vezérlõjel Y
V

0-10 (2-10) 

mA 0-20 (4-20)

Kimenõ jel X V 0-10 (2-10)

Mûködtetõ erõ N 300 450

Névleges löket mm 5.5 10

Mûködési sebesség s/mm 14 15

Max. közegõmérséklet

°C

130

Környezeti hõmérséklet 0 … 55

Raktározási és szállítási homérséklet –40 … 70

Védettség IP 54

Tömeg kg 0.8 1.45 

 -jelölés szabványoknak megfelelõen
Alacsony feszültség irányelv (LVD) 2006/95/EK: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
EEMC irányelv 2004/108/EK: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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A szelepmozgatót a hulladékban történő 
szakszerű elhelyezés előtt először szét kell 
szerelni, majd az alkatrészeket anyaguk szerinti 
csoportosítani.

Megsemmisítés

Szerelés

AME 13SU

AME 23SU

Szerelés
A szelepmozgatót úgy kell felszerelni, hogy a 
szelepszár vízszintes pozícióban, vagy felfelé 
mutató, függőleges helyzetben legyen. 

A motor hollandival rögzíthető a szelepre, egy 
32mm-es csavarkulccsal. Az anyacsavar max. 25 
Nm. forgató nyomatékkal rögzíthető. 

Elektromos szerelés
Az elektromos szereléshez le kell szerelni a 
burkolatot. 

Két M16 × 1.5 kábelbemenet áll rendelkezésre. 
A megadott IP védettséghez megfelelő, 
szabványos tömszelencét kell alkalmazni. 

AME 13SU

AME 23SU
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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 meghajtó 
3-pont szabályozó motorként fog üzemelni.  

A kapcsoló segítségével az alábbi funkciók 
választhatók ki:

• SW1: U/I - Bemeneti jel kiválasztás: 
Ha OFF állásban van, feszültségjel a választott 
bemenőjel típusa. Ha ON állásban van, áramjel a 
bemenőjel típusa.

• SW2: 0/2 - Vezérlõjel tartománya: 
Ha OFF állásban van, a bemeneti jel 2-10 V 
(feszültségjel esetén) tartományban, vagy 4-20 
mA (áramjel esetén) tartományban mozog.  
Ha ON állásban van, a bemeneti jel 0-10 V 
(feszültségjel esetén) tartományban, vagy 0-20 
mA (áramjel esetén) tartományban mozog. 

• SW3:  D/I - Direkt, vagy fordított működés 
kiválasztása: 

Ha OFF állásban van, a szelepmozgató növekvő 
feszültség/ áramjel hatására lefelé mozgat.  
Ha a szelepmozgató ON állásban van, növekvő 
feszültség/áramjel hatására nyit. 

• SW4:  —/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).

• SW5:  0-5 V/5-10 V - Bemeneti jel tartomány 
szekvenciális módban: 

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

• SW6:  Prop./3-pnt - Arányos vagy 3-pont 
szabályozási mód választás:

Ha OFF állásban van, a szelepmozgató az arányos 
vezérlőjel szerint fog üzemelni. Ha ON állásban 
van, a szelepmozgató három-pont vezérlésű 
állítóműként üzemel. 

• SW7:  LOG/LIN -  
Nincs használatban

• SW8:  100 % kVS/Reduced kVS -  
Nincs használatban

• SW9: Reset: 
A kapcsoló átbillentésével a szelepmozgató oda-
vissza végigfut a szelep teljes kalibráló löketén.
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Elektromos bekötés 

24 VAC

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. 

Kábelhossz Ajánlott vezeték 
keresztmetszet 

0-50 m 0.75 mm2

> 50 m 1.5 mm2

SP 24 V AC  .......................................Tápfeszültség

SN 0 V  ................................................Közös

Y  0-10 V ...........................................Bemenőjel
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-10 V ...........................................Kimenőjel
 (2-10 V)

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

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 meghajtó burkolata alatt 
található. A LED segítségével három különböző 
működési mód ellenőrizhető: Szabályos 
működés (folyamatosan világít), Önbeálló 
működés(1 villanás másodpercenként), Hibás 
mûködés (3 villanás másodpercenként).
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Nyit 
Zár 

vagy =

SU

Kézi működtetés 

A rugóvisszatérítéses meghajtó kézi vezérlését 
a feszültség megszüntetése, majd a burkolat 
eltávolítása után egy 6 mm-es belsö kulcs 
segítségével végezhetjük (nem tartozék), 
amelyet az állítótengely nyílásába kell helyezni, 
majd a tengelyt a rugó ellenében elfordítani. 
Ügyeljen a forgásirány jelzésre. A kézi 
működtetés megtartása érdekében a kulcsot 
rögzíteni kell.

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, állítsa alapállapotra a 
szelepmozgatót.

AME 13SU AME 23SU

Biztonsági funkció Ha a tápfeszültség megszűnik, a szelep teljesen 
zárt vagy nyitott állásba kerül (választott rugó 
típustól függően). A szelephelyzet megváltozása 
is visszahat a rugó mozgására. A biztonsági 
funkció egység a szelepmozgató hátsó részében 
van, gyárilag beépítve. 

Szelep típus Ha a biztonsági funkció mûködik, 
az A-AB ág állása

VZ ZÁRT

VS NYITOTT

VM NYITOTT

VB NYITOTT
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Méretek
AME 13SU AME 23SU

Motor-szelep
kombinációk
- (melyek az A - AB 

csatlakozót zárják ha a bizt.
vált. mûködik)

AME 13SU + 
VZ (DN 15-20)

 AME 13SU + AME 13SU + AME 23SU + AME 23SU + 
 VM2 (DN 15-25) VB2 (DN 15-20) VM2 (DN 15-25) VB2 (DN 15-20) 
 VS2 (DN 15-25)  VS2 (DN 15-25)

- (melyek az A - AB 
csatlakozót nyitják ha a 
bizt. vált mûködik)
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