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Servomotoare cu control modulant
AME 10, AME 20, AME 30
AME 13, AME 23, AME 33 - cu funcție de siguranță certificată DIN EN 14597 (arc pentru coborâre)

Fisa tehnica

Descriere

 AME 10 AME 13 AME 20,  AME 30 AME 23,  AME 33

Comanda Servomotoare
Tip Tensiune de alimentare Cod nr.

AME 10

24 V

082G3005

AME 20 082G3015

AME 30 082G3017

Servomotoare cu funcție de siguranță - EN 14597
Tip Tensiune de alimentare Cod nr.

AME 13

24 V

082G3006

AME 23 082G3016

AME 33 082G3018

Servomotoarele cu funcție de siguranță (AME 13, 
AME 23 sau AME 33) și servomotoarele fără funcție 
de siguranță (AME 10, AME 20 sau AME 30) sunt 
folosite în principal cu vanele VS, VM, VB, AVQM și  
VMV (numai cu AME 10).
Versiunea de siguranță este activată automat în 
caz de pană de curent sau de oprire a alimentării 
de către termostatul de siguranță. 
Servomotoarele își reglează automat cursa în 
funcție de capetele de cursă ale vanei, reducând 
astfel timpul de punere în funcțiune. 

Servomotoarele au o serie de caracteristici speciale: 
• Design-ul modern include funcția de 

protecție la suprasarcină pentru a preveni 
suprasolicitarea servomotoarelor și a vanelor. 

• Semnalul digital de reacție inversă, de 
indicare pentru capătul de cursă al vanei este 
disponibil pe borna 4 sau 5. 

• Greutate mică și robustețe. 
• Designul modern include un LED de 

diagnosticare și posibilitatea de achiziție a 
datelor funcționale,

• Funcție de siguranță certificată DIN EN 14597

Date principale:
• versiune cu alimentare pe 24 V
• Forță:

- AME 10, 13  .....................300 N
- AME 20, 23, 30, 33 .......450 N

• Viteză:
- AME 10, 13  .....................14 s/mm
- AME 20, 23  ....................15 s/mm
- AME 30, 33  ....................3 s/mm

• Temperatură max. agent de lucru:
- AME 10, 13  .....................130 °C
- AME 20, 23, 30, 33 .......150 °C

• Semnale de capăt de cursă

Notă:
Nu este recomandată utilizarea servomotoarelor AME în combinație 
cu vanele VS2 DN 15. Caracteristicile liniare prezente în cazul 
vanelor VS2 DN 15 nu sunt recomandate pentru sistemele de 
preparare a apei calde menajere.
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AME 13 AME 23, AME 33

AME 10 AME 20, AME 30

Instalare

Date tehnice Tip AME 10 AME 13 AME 20 AME 23 AME 30 AME 33

Alimentare cu energie V 24; +10 - –15 %; c.a.

Putere consumată VA 4  9 4  9  9 14

Frecvență Hz 50/60

Funcție de siguranță - x - x - x

Funcție de siguranță în 
timpul execuției

Cursă 7 mm
s -

8.5
-

-
-

-

Cursă 10 mm - 8 8

Intrare de control Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4-20) Ri = 500 Ω

Semnal de ieșire X V 0-10 (2-10)

Forță de închidere N 300 450

Cursă max. mm 7 10

Viteză s/mm 14 15 3

Temperatură max. agent de lucru
°C

130 150

Temperatură ambiantă 0 … 55

Umiditate Umiditate 
relativă 5 - 95% fără condens

Temperatură de depozitare și de transport °C –40 … 70

Clasă de protecție II I (230V); III(24V)

Grad de protecție IP 54

Greutate kg 0.6 0.8 1.45 1.5 1.45 1.5

 - marcaj conform standardelor

Directiva pentru tensiuni joase (LVD) 2014/35/UE: 
EN 60730-1, EN 60730-2-14 
Directiva privind compatibilitatea electromagnetică (CEM) 2014/30/UE: 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3  
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VS, VM, VB, AVQM

SD

VMV

SD

=

SD

sau

Funcția de siguranță va deschide sau va închide 
complet vana în caz de întrerupere a alimentării 
cu energie, în funcție de acțiunea de siguranță 
aleasă (SD).
Selecția vanei va influența și acțiunea de siguranță. 
Unitatea cu funcție de siguranță este montată 
din fabrică în spatele servomotorului.

Tip de vană
Selecția acțiunii prin arc va

Închide portul 
A-AB

Deschide portul 
A-AB

VS SD 1) -

VM (DN 15-50) SD 1) -

VB (DN 15-50) SD 1) -

AVQM (DN 15-50) SD 1) -

VMV - SD

1)   în conformitate cu DIN EN 14597

Funcție de siguranță

AME 13  AME 23, AME 33

Eliminarea Înainte de a fi eliminat, servomotorul trebuie 
demontat și componentele acestuia sortate în 
diverse grupe de materiale.

Realizaţi complet montarea mecanică şi electrică 
şi efectuaţi următoarele verificări şi teste 
necesare: 

•  Izolaţi agentul de lucru (de exemplu, auto-
reglarea automată a cursei în cazul în care 
agentul de lucru este aburul, poate crea 
situaţii periculoase, fără o izolare mecanică 
adecvată). 

•  Alimentaţi cu tensiune. Reţineţi că 
servomotorul va efectua în acest moment 
funcţia de autoreglare a cursei.

•  Aplicaţi semnalul de comandă adecvat 
şi verificaţi dacă direcţia tijei corespunde 
aplicaţiei.

Punerea în funcţiune •  Asiguraţi-vă că servomotorul asigură 
antrenarea vanei pe întreaga cursă a acesteia, 
prin aplicarea semnalului de comandă 
adecvat. Această acţiune va determina 
lungimea cursei vanei. 

Punerea în funcţiune a unităţii este acum 
completă. 

Punere în funcţiune / Funcţia de testare 
Servomotorul poate fi acţionat în poziţia complet 
deschis sau complet închis (în funcţie de tipul de 
vană), prin conectarea SN la bornele 1 sau 3. 
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Setarea întrerupătorului DIP

Servomotorul prezintă un întrerupător 
DIP pentru selectarea funcțiilor, situat sub 
capacul amovibil. În particular, în cazul în care 
întrerupătorul SW6 este setat la ON (activat), 
servomotorul va funcționa ca servomotor în trei 
puncte. 
Întrerupătorul oferă următoarele funcții:

SW1: U/I - Selector pentru tipul semnalului 
de intrare: 
• Dacă este setat la OFF (dezactivat), este 

selectat semnalul de intrare de tensiune. 
 Dacă este setat la ON (activat), este selectat 

semnalul de intrare de curent.

SW2: 0/2 - Selector pentru domeniul 
semnalului de intrare: 
• Dacă este setat la OFF (dezactivat), semnalul 

de intrare se situează în domeniul 2 - 10 V 
(semnal de intrare tensiune) sau 4 - 20 mA 
(semnal de intrare curent). 

 Dacă este setat la ON (activat), semnalul 
de intrare se situează în domeniul 0 - 10 V 
(semnal de intrare tensiune) sau 0 - 20 mA 
(semnal de intrare curent).

SW3: D/I - Selector pentru acționare directă 
sau inversă: 
• Dacă este setat la OFF (dezactivat), 

servomotorul acționează direct (tija este 
coborâtă când tensiunea crește). 

 Dacă este setat la ON (activat), servomotorul 
acționează invers (tija este ridicată când 
tensiunea crește).

SW4: —/Seq - Selector pentru mod de 
funcționare normal sau secvențial:
• Dacă este setat la OFF (dezactivat), 

servomotorul funcționează în domeniul 0 (2) - 
10 V sau 0 (4) - 20 mA. 

 Dacă este setat la ON (activat), servomotorul 
funcționează în domeniul secvențial; 0 (2) - 5 
(6) V sau (0 (4) - 10 (12) mA) sau (5 (6) - 10 V) 
sau (10 (12) - 20 mA).

SW5: 0-5 V/5-10 V - Domeniul semnalului de 
intrare în modul de funcționare secvențial: 
• Dacă este setat la OFF (dezactivat), 

servomotorul funcționează în domeniul 
secvențial 0 (2) - 5 (6) V sau 0 (4) - 10 (12) mA. 

 Dacă este setat la ON (activat), servomotorul 
funcționează în domeniul secvențial; 5 (6) - 10 
V sau 10 (12) - 20 mA.

SW6: Prop./3 pct - Selector pentru alegerea 
tipului de comandă modulant sau în trei 
puncte: 
• {1}Servomotorul poate funcționa în control 

modulant (DIP 6 la OFF) sau în modul „simplu” 
în trei puncte, dacă este selectată funcția în 
trei puncte (DIP 6 la ON).

• Conectați sursa de alimentare cu energie la 
bornele SN și SP.

• Setarea de fabrică DIP 6 este în poziția OFF 
pentru funcționare modulantă. 

• Tija servomotorului va ajunge în poziția 
complet extinsă sau retrasă montând o 
punte pentru semnalul SN la bornele 1 sau 
3 și va rămâne în poziție atât timp cât există 
potențial.

• Setați DIP 6 la ON pentru servomotorul 
funcțional în modul în trei puncte.

• Consultați cu atenție schema electrică, 
deoarece cablarea este diferită pentru 
controlerele cu ieșire triac (ECL) față de 
controlerele cu ieșire pe releu.

• Semnalul de retur X indică poziţia corectă. 

SW7: LOG/LIN - Nu este utilizat.

SW8: 100 % kVS/Reduced kVS - Nu este utilizat.

SW9: Reset: 
• Modificarea poziției acestui întrerupător 

va determina pornirea unui ciclu de 
autocalibrare a servomotorului.
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* Numai pentru servomotoare cu 
functie de siguranta

* Numai pentru servomotoare cu 
functie de siguranta

Cablare

Numai 24 V c.a.

DIP 6 = OFF

SN 0 V Nul

SP 24 V c.a. Alimentare
cu energie

1

24 V c.a. Intrare

3

X 0(2)-10 V c.c. Ieșire

SN 24 V c.a. Nul

SP 0 V Alimentare
cu energie

1

24 V c.a. Intrare

3

X 0(2)-10 V c.c. Ieșire

Cablare pentru modul flotant în 3 puncte Regulator cu ieșire pe releu

Cablare pentru modul flotant în 3 puncte Regulator cu ieșire triac

DIP 6 = ON

DIP 6 = ON

Lungimea cablului electric 
de alimentare

Secțiunea recomandată a 
cablului electric

0-50 m 0.75 mm2

> 50 m 1.5 mm2

SN 0 V Nul

SP 24 V c.a. Alimentare
cu energie

Y
0(2)-10 V c.c.

Intrare
0(4)-20 mA

1

0 V Intrare

3

X 0(2)-10 V c.c. Ieșire

Cablare pentru modul de control modulant

Servomotorul trebuie să efectueze 
autoreglarea înainte de a schimba 
poziția DIP 6 la ON.
Semnalul de iesire depinde de setarea 
DIP2, 3 si 5.

REGULATOR

REGULATOR

7 = Servomotorul retrage tija
6 = Servomotorul extinde tija

Funcția de autoreglare automată a cursei
La prima conectare la sursa de alimentare, 
servomotorul își va regla automat cursa în funcție 
de cursa vanei. Ulterior, funcția de autoreglare a 
cursei poate fi reinițializată, prin modificarea 
poziției întrerupătorului SW9.

LED de diagnosticare
LED-ul roșu de diagnosticare este situat pe placa 
circuitelor imprimate aflată sub capac. Acesta 
furnizează indicații asupra a trei stări de funcționare: 
• Funcționare normală (APRINS permanent), 
•  Autoreglare a cursei (aprindere intermitentă,  

la interval de o secundă), 
•  Eroare (aprindere intermitentă, de 3 ori pe 

secundă - solicitați asistență tehnică).
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AME 10, AME 13 +  
AVQM 

(consultați fisa tehnica AVQM)

AME 10, AME 13 + 
VM2 (DN 15 - 32)
VS2 (DN 20* - 25)

AME 10 +   
 VMV (DN 15 - 40)

AME 10, AME 13 +
 VB2 (DN 15 - 25)

AME 20/30, AME 23/33 +
VM2 (DN 15 - 50)
VS2 (DN 20* - 25)

AME 20/30, AME 23/33 + 
VB2 (DN 15 - 50)

AME 20/30, AME 23/33 + 
AVQM 

(consultați fisa tehnica AVQM)

Combinații servomotor - vană

* Nu este recomandată utilizarea servomotoarelor AME în combinație cu vanele VS2 DN 15. Caracteristicile liniare prezente în 
cazul vanelor VS2 DN 15 nu sunt recomandate pentru sistemele de preparare a apei calde menajere.


