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Szelepmozgatók három-pont vezérléshez
AMV 655  – biztonsági funkció nélkül
AMV 658 SU, AMV 658 SD – biztonsági funkcióval (rugó fel/le)

Adatlap

Leírás

A szelepmozgatókat elsődlegesen arra tervezték, 
hogy egy szabályozó igényére reagálva szelepet 
szabályozzanak távfűtő/hűtő, fűtő, szellőztető és 
légkondicionáló rendszerekben.

Az AMV 655 és 658 szelepmozgatók 
szabályozhatók 3-pont kimenetű, elektronikus 
szabályozókkal.

Rendelés

A szelepmozgatók adapter nélkül alkalmazhatók 
a következőkkel kombinálva:

- VFM, VFS (DN 65-100), VF (DN 100-150) és VL 
(DN 100) típusú szelepekkel.

- AFQM 6, és AFQM * segédenergia nélküli 
térfogatáram szabályozóval.

 *  Használja a 065B3527 jelű adaptert a AFQM 6 & AFQM PN 

25 egységekhez, ha azok 2015 márciusa előtt készültek.

Használja a 065B3527 jelű adaptert 
egységgel kombinálva:

-  VFG(S) és a VFU szelep . 

Jellemzők:
• Kézi működtetés mechanikusan és/vagy 

elektromosan
• Pozíciókijelzés, LED jelzés
• Választható sebesség: 2 vagy 6 s/mm
• Kiegészítő SEGÉD-kapcsoló
• Külső visszaállítás (reset) gomb
• 3-pont vezérlés beállítás
• Hő és túlterhelés elleni védelem
• Precíz szabályozás és gyors válaszidő 

3-pontos szabályozási módban (0,01 mp).

Fő adatok:
• Névleges feszültség (AC vagy DC):

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

• Vezérlő bemeneti jel: 3-pont
• Erő: 2000 N
• Szeleplöket: 50 mm
• Sebesség (választható): 2 vagy 6 s/mm
• Max. közeghőmérséklet: 200 °C

Szelepmozgató

Kép Típus Tápfeszültség
(V)

Rend. szám

AMV 655
24 082G3440

230 082G3441

AMV 658 SU
24 082G3446

230 082G3447

AMV 658 SD
24 082G3444

230 082G3445

Tartozékok - Szelepszár fűtés
Típus DN Rend. szám

Szelepszár fűtés VFM 
szelephez

65-250 065Z7022

Tartozékok - Adapter
Típus Rend. szám

Adapter a VFG/S, VFU és a AFQM 6 & AFQM 
PN 25 egységekhez, ha azon 2015 márciusa 
előtt készültek.

065B3527
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A szelepmozgató típusa AMV 655 AMV 658 SD AMV 658 SU

Tápfeszültség V 24 vagy 230 ; +10 … –15 % ; AC vagy DC

Teljesítményfelvétel 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)

Frekvencia Hz 50/60

Vezérlés bemenet 3-pont

Záró erő N 2000

Maximális löket mm 50

Sebesség (választható) s/mm 2 vagy 6

Max. közeghőmérséklet

°C

200 (350 bővítő elemmel a VFGS szelephez)

Környezeti hőmérséklet 0 … + 55

Tárolási és szállítási hőmérséklet −40 … +70 (3 napos tárolás esetén)

Páratartalom 5-95%

Védelmi osztály II

Tokozási fokozat IP 54

Tömeg kg 5,3 8,6 8,6

Biztonsági funkció - Igen Igen

Biztonsági funkció végrehajtási idő/50 
mm-es löket

s - 120 120

Kézi működtetés Mechanikus 
Elektromos és 
mechanikus

Elektromos és 
mechanikus 

Reagálás áramkimaradásra
A szelepzár az utolsó 

helyzetben marad
A biztonsági funkció 

kiemeli a szelepszárat 

A biztonsági funkció 
visszahúzza a 
szelepszárat 

 – jelölés a vonatkozó szabványok 
szerint

2006/95/EEC Alacsony feszültség irányelv
EMC irányelv 2004/108/EEC

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

A szétszerelés megkezdése előtt, kérje a Danfoss 
támogatását a szétszerelési útmutatásokkal 
kapcsolatban.

Megsemmisítés

Végezze el a mechanikai felszerelést, rögzítést, 
elektromos bekötést (lásd az útmutatásokat), 
ellenőrizze a munkát, majd tegyen egy próbát:

- Kapcsolja be a tápfeszültséget
- Adja ki a szükséges vezérlő jelet, majd 

ellenőrizze, hogy a szelepszár az adott 
alkalmazás szerint mozog-e.

Ezzel az egység üzembe helyezésre megtörtént.

Üzembe helyezés

Műszaki adatok

Ellenőrizze az energiaellátást és az 
energiafogyasztást a csatlakoztatás 
előtt! 
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VFU 2 + adapter 065B3527 VFU 2 + adapter 065B3527 + ZF4/5

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

VFU 2 + adapter 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

Beépítés

Felépítés

 1. Kézi működtetésű gomb
 2. Funkciógombok
 3. Szervizfedél
 4. Levehető tömszelence tartó
 5. Véghelyzet jelző gyűrű
 6. Szelepszár csatlakozó
 7. Szelep csatlakozó (kengyel)

Mechanikus 
Ellenőrizze, hogy milyen szerelési helyzetek 
megengedettek a kombinációban alkalmazott 
szelepnél. A szelepmozgató bármely pozícióba 
beépíthető (lásd alább).

A szelepmozgatóra a szeleptestet M8/SW13-as 
kulccsal (nem tartozék) szerelje fel. Biztosítson 
megfelelő szerelési helyet a készülék körül a 
karbantartáshoz. A szelep és a szelepmozgató 
szárakat 4 mm-es imbusz-kulccsal (nem tartozék) 
szerelje fel. A szelepmozgató fel van szerelve pozíció 
kijelző gyűrűkkel, amelyeket össze kell nyomni az el. 
csatlakozást megelőzően; az önbeállító löket után 
ezek jelzik a löket véghelyzeteit.

Elektromos csatlakozás 

Az elektromos csatlakoztatáshoz le kell szerelni a 
szervizfedelet.

A levehető tömszelence tartón négy 
kábelbevezetés található M 16×1,5 vagy M 20×1,5 
méretű kábel tömszelence számára. Ne feledje, 
hogy a megadott IP védettséghez megfelelő, 
szabványos tömszelencéket kell alkalmazni.
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AMV 655

AMV 655

AMV 658

AMV 658

24V
230V

24V
230V

Wiring

Semmit sem szabad megérinteni a 
nyomtatott panelen! Ne távolítsa el 
a szervizfedelet a tápfeszültség teljes 
lekapcsolása előtt.
A megengedett legnagyobb 
áramkimenet a 4-es és 5-ös 
sorkapcsokon 4 A.
Min. teljesítmény 3 W.

A huzalozás kábelének javasolt 
keresztmetszete 1,5 mm2.

SN 0 V Nulla

SP 24, 230 V AC/DC Tápfeszültség

4, 5 SP(AC)
4

5
SP

SP kimenet
-max. 4 A 
-min 3 W

1

SP

 

Bemeneti jel

3

SN 0 V Nulla

1, 3 24, 230 V AC/DC Tápfeszültség

4, 5
4

5

1

3

SP kimenet
- max. 4 A 
- min 3 W

1

SP

 

Bemeneti jel

3
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LED működési mód kijelző
A háromszínű (zöld/sárga/vörös) LED 
funkciókijelzők a szelepmozgató fedelén  
vannak elhelyezve. Ezek különféle működési 
módokat jeleznek.

RESET gomb (AMV 658 változatok)
Az AMV 658 szelepmozgatók külső RESET 
gombbal vannak ellátva, amely a LED kijelzők 
mellett, a szelepmozgató fedelének tetején 
található. Ezzel a gombbal beléphet a Készenléti 
módba (egyszer nyomja meg) vagy kiléphet 
abból. A mód részleteiről lásd a következő 
bekezdést.

Működés módok
• Készenléti mód (AMV 658 változatok) 

A RESET gomb 1 mp-ig tartó megnyomásával 
lépjen be a Készenléti módba. A szelepmozgató 
megáll az aktuális helyzetben, és nem 
reagál semmilyen vezérlő jelre. A vörös 
fény folyamatosan világít. Működtetheti 
a szelepmozgatót kézzel, a mechanikus 
karral (AMV 655/658 változatok) vagy a 
szabályozógombokkal (AMV 658 változatok). 

Ez a mód rendkívül jól használható más 
berendezés üzembe helyezésének ideje alatt, 
vagy szervizelési célból. A Készenléti módból 
a RESET gomb újbóli megnyomásával léphet ki.

• Pozicionálási mód  
A szelepmozgató automatikusan üzemel. 
A szelepszár a vezérlő jelnek megfelelően 
kiemelkedik vagy visszahúzódik. A 
pozicionálás végrehajtása után a 
szelepmozgató állandósult módra vált át.

• Állandósult mód  
A szelepmozgató hibamentesen működik.

• Hibamód 
A működési hőmérséklet túl magas - 
ellenőrizze a környezeti hőmérsékletet.

 A löket túl rövid - ellenőrizze a szeleppel való 
kapcsolatot és a szelepműködést valamint 
ellenőrizze, hogy nem akadt-e el a szelep.

LED kijelző az AMV 655/658-hoz

FIGYELEM! A LED jelzésadás a szabályozóról érkező jel közvetlen kijelzése, ezért a LED jelzés 
időtartama változhat, sőt, akár rövid villogáshoz hasonló is lehet, ha a vezérlő jel csak igen rövid ideig 
van jelen.

Az AMV 655 szelepmozgatónak nincs folyamatos energiaellátása, és csak akkor működik, amikor 
jelet kap a szabályozóról. Ennek következtében csak korlátozott LED jelzésadási lehetőség áll 
rendelkezésre.

LED A jelzés típusa A működés módja A szelepmozgató 
típusa

Zöld

Folyamatosan 
világít

Pozicionálási mód - a szelepmozgató 
visszahúzza a szelepszárat

AMV 655
AMV 658

Folyamatosan 
világít

Pozicionálási mód - a szelepmozgató kiemeli a 
szelepszárat 

AMV 655
AMV 658

Sárga

Folyamatosan 
világít

Állandósult mód - a szelepmozgató elérte a felső 
véghelyzetet (szelepszár visszahúzva)

AMV 655
AMV 658

Folyamatosan 
világít

Állandósult mód - a szelepmozgató elérte az 
alsó véghelyzetet (szelepszár kiemelkedve)

AMV 655
AMV 658

Villogás Állandósult mód AMV 658

Piros 

Folyamatosan 
világít

Készenléti mód AMV 658

Villogás Hibamód
AMV 655
AMV 658

Sötét Nincs jelzés
Nincs energiaellátás 

AMV 655
AMV 658

Nincs vezérlő jel AMV 655

Szelepmozgató működés 
módok 

LED jelzésadás 



Adatlap Szelepmozgatók három-pont vezérléshez AMV 655/658

6 | © Danfoss | 2016.04 VD.LE.S6.47 

A

A

B

B

1

SP

3

1

SP

3

DIP kapcsolók beállítása A szelepmozgatón kiválasztó DIP kapcsolók 
találhatók (1. ábra) a szervizfedél alatt.

DIP1: GYORS/LASSÚ - Sebességválasztó
- FAST (GYORS) pozíció; 2 s/mm
- SLOW (LASSÚ) pozíció; 6 s/mm 

DIP2: DIR/INV – Direkt vagy fordított 
működés választó (2. ábra):
- DIR pozíció; a szelepmozgató direkt módon 

reagál a bemeneti jelre
- DIR pozíció; a szelepmozgató fordított módon 

reagál a bemeneti jelre.

2. ábra

1. ábra

A szelepmozgató 
típusa

Mechanikus 
állítási lehetőség

Elektromos 
állítási lehetőség

AMV 655  

AMV 658  

Az AMV 655 szelepmozgató manuálisan 
beállítható, és a választott pozícióban is marad, 
amíg nem kap jelet a szabályozóról.
Az AMV 658 szelepmozgatók helyzete manuálisan 
is beállíthatók (mechanikusan), ha készenléti 
módban vannak, vagy ha nincs energiaellátás.

Mechanikus kézi működtetés
Az AMV 655/658 szelepmozgatókon egy kézi 
működtető gomb található a ház tetején, amely 
lehetővé teszi a szelepmozgató kézi beállítását.

Mechanikus kézi működtetést csak akkor 
szabad alkalmazni, ha nincs energiaellátás.

Elektromos kézi működtetés
Az AMV 658 szelepmozgatókon a ház tetején 
két gomb található, amelyek elektromos kézi 
beállításra (fel vagy le) használhatók, amikor 
a szelepmozgató készenléti módban van. 
Először nyomja meg a RESET gombot, hogy a 
szelepmozgató készenléti módba kerüljön (a 
vörös LED világít). A felső gomb megnyomására 

a szelepszár kiemelkedik az alsó gomb 
megnyomására pedig a szelepszár 
visszahúzódik.

Manual operation

Egyidejű mechanikus és elektromos 
működtetés nem engedélyezett.
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AMV 65x +  
AFQM PN 16 (DN 65-125)

AMV 65x +  
AFQM 6 *

AMV 65x +  
VFG(S) 2 +
adapter: 

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 +
adapter: 

065B3527 (DN 25-125)

AMV 65x +  
VFU +

adapter: 
065B3527 (DN 15-125)

AMV 65x +  
AFQM PN 25 *

* Használja a 065B3527 jelű adaptert a AFQM PN25 és a AFQM 6, ha azok 2015 márciusa előtt készültek.

Actuator – valves 
combinations
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Danfoss Kft.
H-1139 Budapest
Váci út 91
Telefon: (1) 450 2531
Telefax: (1) 450 2539
E-mail: danfoss.hu@danfoss.com
www.danfoss.hu
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