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Szelepmeghajtó motor három-pont vezérléshez
AMV 150

Adatlap

A szelepmozgatót elsődlegesen arra tervezték, 
hogy egy távfűtésben, fűtésben, padlófűtésben, 
napenergiát felhasználó fűtésben, zónafűtésben, 
kényelmi hűtésben, szellőzésben és 
légkondicionáló rendszerekben, stb. működő 
szabályozó által előírt követelményre reagáljon.

Az AMV 150 szelepmozgató 3-pont kimenetű 
elektronikus szabályozókkal szabályozható.

Leírás

Rendelés Szelepmozgató

Típus Tápfeszültség Sebesség Rendelési
szám

AMV 150
24 VAC

24 s/mm
082G3089

230 VAC 082G3090

Tartozékok

Típus Tápfeszültség Hossz Rendelési
szám

Kábel
24 VAC

5 m
082H8052

230 VAC 082H8053

A szelepmozgató kombinálható a következőkkel:
- VS 2 (csak DN 15) és VMV típusú szelepek
- AVQM (csak DN 15) segédenergia nélküli, 

térfogatáram szabályozó

Jellemzők:
• Szeleplöket beállítási funkció: a löket 

automatikus adaptálása a szelep 
véghelyzetéhez csökkenti az üzembe 
helyezési időt

• Kézi üzem
• Helyzetjelzés
• LED jelzésadás (a burkolat alatt)
• Szerszám nélküli szerelés
• 1,5 m kábellel szállítva
• Magas hőmérsékleten is használható

Main Data:
• Névleges feszültség

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

• Bemeneti vezérlőjel: három-pont
• Erő: 250 N
• Szeleplöket: 5 mm
• Sebesség: 24 s/mm
• Max. közeghőmérséklet: 150 °C

Műszaki adatok Tápfeszültség V 24 vagy 230 AC; +10 % −15 % között

Teljesítményfelvétel VA 1 (24 V), 8 (230 V)

Frekvencia Hz 50 /60

Szabályozás 3 beállítási pont

Záróerő N 250

Maximális szeleplöket mm 5

Sebesség s/mm 24

Max. közeghőmérséklet

°C

150

Környezeti hőmérséklet 0 … 55 

Tárolási, szállítási hőm. −40 … +70

Környezeti páratartalom 95 % r.h., nem kondenzálódó 

Védettségi osztály II

Tokozási fokozat IP 54

Súly kg 0.34 

 - jelölés a szabványok szerint

Alacsony feszültség irányelv (LVD) 2014/35/EU:
EN 60730-1, EN 60730-2-14
Elektromágneses összeférhetőségi irányelv (EMC) 2014/30/EU: 
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Szerelés

Elektromos bekötés
 230 V 24 V

Megsemmisítés Ha a szelepmeghajtót meg akarja semmisíteni, 
szedje szét, majd az alkatrészek anyag szerinti 
csoportosítása után helyezze el azokat a 
szabályok szerint a hulladékban.

Mechanikai
A motort vízszintes, szelepszárral, vagy
függőleges helyzetben, motorral felfelé kell
szerelni.

Elektromos szerelés
Fontos: Nyomatékosan kérjük, hogy a mechanikai
szerelést végezzék el az elektromos
üzembehelyezés előtt.

Minden szelepmozgatót csatlakozó kábellel
szállítunk.

Üzembe helyezés Végezze el a mechanikai beszerelést, rögzítést, 
elektromos bekötést (lásd az utasításokat), 
ellenőrizze a munkát, majd tegyen egy próbát:
- Kapcsolja be a feszültséget
- Adja ki a szükséges vezérlő jelet, majd 

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

Ekkor a készülék önbeálló szelepemelkedési 
funkciója működik.

Alkalmazási elvek

Indirekt csatlakozású távfűtőrendszer, hőcserélővel Direkt csatlakozású távfűtőrendszer keverővel ellátott 
esetre

Szürke

Fekete

Piros

Szelepszár le

Közös

Szelepszár fel

Fekete

Kék

Barna

Szelepszár le

Közös

Szelepszár fel
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Méretek

① Nyomja be, majd tartsa lenyomva a motor 
alján található gombot a kézi üzem ideje alatt.

Megjegyzés:
Kézi működtetés után ”klikk” hang hallatszik, amely 
azt jelzi, hogy a fogaskerék visszaugrott normál 
pozícióba.

AMV 150 +  
VMV

AMV 150 +  
AVQM (DN 15)

AMV 150 +  
VS 2 (DN 15)

Kézi üzem

Szelepmozgató motor - 
szelep kombinációk
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