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Задвижки с 3-позиционнен сигнал за управление
AMV 655 – без защитна функция
AMV 658 SU, AMV 658 SD – със защитна функция (пружина нагоре/надолу)

Технически данни

Description

Задвижките са предназначени най-вече 
за регулиране на вентили при сигнал от 
страна на контролер в топлофикационни 
/ охлаждащи системи, отоплителни, 
вентилационни и климатични системи.

Задвижките AMV 655 и 658 могат да се 
управляват от електронни контролери с 
3-позиционен изходен сигнал.

Кодове за поръчка

Задвижките може да се използват без адаптер 
в комбинация с:
- Вентили тип VFM, VFS (DN 65-100),  

VF (DN 100-150) и VL (DN 100).
- гулатор на дебит с пряко действие AFQM 6 

и AFQM *.
 *  Използвайте адаптер 065B3527  за  AFQM 6 и AFQM PN 

25, ако е произведен преди март 2015 г.

Използвайте адаптер 065B3527 за 
комбинация с:

-   Вентили тип  VFG(S) и VFU. 

Характеристики:
• Ръчен режим на работа, механично и/или 

електрически
• Индикация на позицията, светодиодна 

сигнализация
• Избор на скорост 2 или 6 s/mm
• Допълнителен СПОМАГАТЕЛЕН 

превключвател 
• Външен бутон за нулиране
• 3-позиционно регулиране на управлението
• Термична защита и защита от претоварване
• Прецизен контрол и бърза реакция в 

триточков режим (0,01 s)

Основни данни:
• Номинално напрежение  

(променливо или постоянно):
- 24 V, 50 Hz/60 Hz
- 230 V, 50 Hz/60 Hz

• Управляващ входен сигнал: 3-позиционен
• Въртящ момент: 2000 N
• Ход: 50 mm
• Скорост (избираема): 2 или 6 s/mm
• Макс. температура на работния флуид: 200°C

Задвижка

Схема Тип Захранване
(V)

Кодов №

AMV 655
24 082G3440

230 082G3441

AMV 658 SU
24 082G3446

230 082G3447

AMV 658 SD
24 082G3444

230 082G3445

Принадлежности – нагревател за стержен
Тип DN Кодов №

Подгревател на 
стержена за вентил VFM

65-250 065Z7022

Принадлежности – Адаптер
Тип Кодов №

Адаптер за VFG/S, VFU и AFQM 6 и AFQM 
PN 25, ако е произведен преди март 2015 г.

065B3527
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Тип задвижка AMV 655 AMV 658 SD AMV 658 SU

Захранване V 24 или 230; +10 … –15%; AC или DC

Консумирана мощност VA
14,4 (24 V)

16,1 (230 V)
19,2 (24 V)

35,7 (230 V)
19,2 (24 V)

35,7 (230 V)

Честота Hz 50/60

Управляващ входен сигнал 3-позиционен

Въртящ момент N 2000

Макс. ход mm 50

Скорост (избираема) s/mm 2 или 6

Макс. температура на работния 
флуид

°C

200 (350 с удължителен детайл за вентил VFGS)

Околна температура 0 … +55

Температура на съхранение  
и транспорт

−40 … +70 (съхранение за 3 дни)

Влажност 5-95%

Клас на защита II

Степен на защитеност IP 54

Тегло kg 5,3 8,6 8,6

Защитна функция - Да Да

Защитна функция експлоатационен 
период/50 mm ход

s - 120 120

Ръчно управление Механично 
Електрическо  
и механично

Електрическо  
и механично 

Реакция при отпадане на захранването
Стержена остава в 

последната си позиция
Защитната функция 
изважда стержена 

Защитната функция 
прибира стержена 

 – маркировка в съответствие със 
стандартите

Директива за оборудване с ниско напрежение 2006/95/EEC
ЕМС Директива 2004/108/EEC

Задвижката трябва да се разглоби и 
компонентите да се сортират по групи според 
материала на изработка, преди да бъде 
предадена за вторични суровини.
 
Преди демонтаж се свържете с поддръжката 
на Данфосс за инструкции относно демонтажа.

Бракуване

Изпълнете механичния и електрически 
монтаж (вж. инструкциите) и извършете 
необходимите проверки и изпитания:

- Включете захранването.
- Задайте съответния управляващ сигнал 

и проверете дали посоката на стержена 
на вентила е правилна за съответното 
приложение.

Уредът вече е напълно готов за работа.

Пускане в експлоатация

Технически данни

Преди свързването проверете 
захранването и консумираната 
мощност! 
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VFU 2 + адаптер 065B3527 VFU 2 + адаптер 065B3527 + ZF4/5

VFG/S + адаптер 065B3527 VFG/S + адаптер 065B3527 + ZF4/5VFG/S + адаптер 065B3527

VFU 2 + адаптер 065B3527

<120°C >120°C 200-300°C ZF4
200-350°C ZF5

<120°C >120°C 200-300°C ZF4
200-350°C ZF5

Монтаж

Конструкция

 1. Бутон за ръчен режим
 2. Функционални бутони
 3. Сервизен капак
 4. Сменяема опора за  

кабелни уплътнения
 5. Индикаторен пръстен за 

крайно положение
 6. Конектор за стержена
 7. Съединител на вентила 

(бобина)

Механичен 
Проверете какви са допустимите монтажни 
положения за вентила в комплекта. Задвижката 
може да се монтира във всякакво положение 
(виж отдолу).

Използвайте ключ M8/SW13 (не е включен в 
комплекта) за закрепване на задвижката към 
тялото на вентила. Оставете необходимата 
междина за техническо обслужване. За свързване 
на стержена на вентила и задвижката използвайте 
4-mm шестостенен ключ (не е включен в 
комплекта). Задвижката има пръстени с 
индикатор на положението, които трябва преди 
електрическото свързване да се притиснат един 
към друг; след задействане те показват крайните 
положения на хода.

Електрическо свързване 
До електрическите клеми можете да достигнете, 
като свалите сервизния капак.
За кабелни уплътнения M 16×1,5 или M 20×1,5 
са предвидени четири кабелни отвора на 
сменяемата опора за кабелни уплътнения. 
Обърнете внимание, че за да се поддържа 
категорията IP на корпуса, трябва да се 
използват съответни кабелни уплътнения.
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AMV 655

AMV 655

AMV 658

AMV 658

24V
230V

24V
230V

Wiring

Не пипайте нищо по печатната 
платка! Не сваляйте сервизния 
капак, преди да сте изключили 
напълно електрозахранването.
Макс. допустимият изходен 
ток на клеми 4 и 5 е 4 A.
Мин. мощност е 3 W.

Препоръчителното сечение на 
проводниците е 1,5 mm2.

SN 0 V Неутрално

SP 24, 230 V AC/DC Захранване

4, 5 SP(AC)
4

5
SP

Изход SP
-макс. 4 A 
-мин. 3 W

1

SP

 

Вход

3

SN 0 V Неутрално

1, 3 24, 230 V AC/DC Захранване

4, 5
4

5

1

3

Изход SP
- макс. 4 A 
- мин. 3 W

1

SP

 

Вход

3
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Светодиоден индикатор за режима на работа
Трицветните (зелен/жълт/червен) 
светодиодни индикатори за функциите са 
разположени на капака на задвижката. Те 
показват различните режими на работа.

Бутон RESET (нулиране) (версии AMV 658)
Задвижките AMV 658 имат външен бутон RESET 
за нулиране, който се намира на горния капак на 
задвижката, до светодиодните индикатори. С този 
бутон можете да влезете или излезете от режим 
на готовност (с едно натискане). Вж. следващия 
абзац за подробности относно режима.

Режими на работа
• Режим на готовност  (версии AME 658) 

Натиснете бутона RESET за 1 сек., за да 
влезете в режим на готовност. Задвижката 
спира на текущата си позиция и спира 
да реагира на управляващи сигнали. 
Червеният светлинен индикатор свети 
постоянно. Можете да управлявате 
задвижката ръчно с механичната 
ръкохватка (версия AMV 655/658) или с 

бутоните за управление (версии AMV 658). 
Този режим може да е много полезен при 
пускане в действие на друго оборудване 
или за сервизни цели. За да излезете от 
режима на готовност, натиснете отново 
бутона RESET.

• Режим на позициониране  
Задвижката работи автоматично. 
Стеблото се изважда или прибира 
според управляващия сигнал. Когато 
позиционирането приключи, задвижката 
преминава в стационарен режим.

• Стационарен режим  
Задвижката работи без грешки.

• Режим на грешка 
Работната температура е твърде висока - 
проверете температурата на околната среда.

 Ходът е твърде къс - проверете съединението 
с вентила и работата на вентила или 
проверете да не е блокиран вентилът.

Светодиодна индикация за AMV 655/658

ЗАБЕЛЕЖКА! Сигнализацията със светодиод е директен индикатор за сигнала от контролера, 
затова продължителността на светодиодната индикация може да е различна и понякога даже да 
е само кратко примигване, ако управляващият сигнал е налице само за много кратък период от 
време.

Задвижката тип AMV 655 няма постоянно захранване и работи само когато контролерът подаде 
сигнал. Затова възможностите за светодиодна индикация са ограничени.

Светодиод Вид индикатор Режим на работа Тип задвижка

Зелен

Свети 
постоянно

Режим на позициониране – задвижката 
прибира стержена

AMV 655
AMV 658

Свети 
постоянно

Режим на позициониране – Задвижката 
изважда стеблото

AMV 655
AMV 658

Жълт

Свети 
постоянно

Стационарен режим – задвижката е 
достигнала крайна горна позиция  
(прибран стержен)

AMV 655
AMV 658

Свети 
постоянно

Стационарен режим – Задвижката е 
достигнала крайно долно положение 
(извадено стебло)

AMV 655
AMV 658

Мига Стационарен режим AMV 658

Червен 

Свети 
постоянно

Режим на готовност AMV 658

Мига Режим на грешка
AMV 655
AMV 658

Не свети Няма индикация
Няма захранване 

AMV 655
AMV 658

Няма управляващ сигнал AMV 655

Режими на работа на 
задвижката 

Сигнали за крайните 
положения 
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A

A

B

B

1

SP

3

1

SP

3

Настройка на DIP 
превключвателя

Задвижката разполага с DIP превключватели 
за избор (фиг. 1) под сервизния капак.

DIP1: FAST/SLOW – избор на скорост – 
бързо/бавно 
- позиция FAST: 2 s/mm
- позиция SLOW: 6 s/mm 

DIP2: DIR/INV – селектор за право или 
инверсно действие (фиг. 2):
- Позиция DIR: задвижката е с пряко 

действие според входния сигнал.
- Позиция INV: задвижката е с обратно 

действие по отношение на входния сигнал.

Фиг. 2

Фиг. 1

Тип задвижка Механично 
управление

Електрическо 
управление

AMV 655  

AMV 658  

Задвижката AMV 655 може да бъде 
позиционирана ръчно и остава в избраната 
позиция, докато не получи сигнал от регулатора.
Задвижките AMV 658 могат да бъдат 
позиционирани ръчно, когато са в режим 
на готовност или когато няма захранване 
(механично).

Механично ръчно управление
Задвижките AMV 655/658 бутон за ръчен 
режим на експлоатация отгоре на корпуса, 
който позволява позициониране на 
задвижката на ръка. 

Механичното ръчно управление трябва да 
се използва само когато няма захранване.

Електрическо ръчно управление
Задвижките AMV 658 имат два бутона отгоре на 
корпуса, които се използват за електрическо 
ръчно позициониране (нагоре или надолу), 
ако задвижката е в режим на готовност. Първо 
натиснете бутона RESET, докато задвижката 
влезе в режим на готовност (червеният 
светодиод да светне). С натискане на горния 
бутон  стеблото ще се изважда, а с натискане 
на долния бутон  – ще се прибира.

Ръчно управление

Mechanical and electrical operation 
are not allowed to be used at the 
same time!
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AMV 65x +  
AFQM PN 16 (DN 65-125)

AMV 65x +  
AFQM 6 *

AMV 65x +  
VFG(S) 2 +
адаптер: 

065B3527 (DN 15-250)

AMV 65x +  
VFM 2

AMV 65x +  
VF 2 (DN 100-150)   

VL 2 (DN 100) 
VFS 2 (DN 65-100)

AMV 65x + 
VF 3 (DN 100-150)  

VL 3 (DN 100)

AMV 65x +  
VFG 3 +

адаптер: 
065B3527 (DN 25-125)

AMV 65x +  
VFU +

адаптер: 
065B3527 (DN 15-125)

AMV 65x +  
AFQM PN 25 *

* Използвайте адаптер 065B3527 за комбинация с AFQM 6 и AFQM PN 25, произведени преди март 2015 г. 

Actuator – valves 
combinations
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