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Pohon pro tříbodovou regulaci
AMV 150

Datový list

Pohon je určen primárně pro regulaci ventilů 
řízenou regulátorem v soustavách dálkového 
vytápění, vytápění, podlahového vytápění, 
solárního vytápění, zónového vytápění, 
komfortního chlazení, ventilace a klimatizace 
apod.

Pohon AMV 150 může být řízen elektronickými 
regulátory s tříbodovou regulací.

Popis

Objednávaní Pohon
Typ Napájecí napětí Rychlost Obj.č.

AMV 150
24 VAC

24 s/mm
082G3089

230 VAC 082G3090

Příslušenství
Typ Napájecí napětí Délka Obj.č.

Kabel
24 VAC

5 m
082H8052

230 VAC 082H8053

Pohon lze použít ve spojení s:
- ventily VS 2 (pouze DN 15) a VMV
- přímočinným regulátorem průtoku AVQM 

(pouze DN 15)

Vlastnosti:
• Funkce automatického zdvihu: automatické 

přizpůsobení zdvihu koncové poloze ventilu, 
které zkracuje dobu uvedení do provozu

• Ruční ovládání
• Indikace polohy
• Signalizace LED diodou (pod krytem)
• Montáž nevyžadující nástroje
• Přiložen přívodní kabel 1,5 m
• Vhodný pro vysoké teploty

Technické údaje:
• Jmenovité napětí

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

• Vstupní řídicí signál: třístupňový
• Síla: 250 N
• Zdvih: 5 mm
• Rychlost: 24 s/mm
• Maximální teplota média: 150 °C

Technická data Napájení V 24 nebo 230 AC; +10 až −15 %

Spotřeba energie VA 1 (24 V), 8 (230 V)

Frekvence Hz 50 /60

Řídicí vstup tříbodový

Uzavírací síla N 250

Maximální zdvih mm 5

Rychlost s/mm 24

Max. teplota média

°C

150

Teplota okolí 0 … 55 

Skladovací a přepravní teplota -40 až +70

Vlhkost prostředí 95% relativní vlhkost nekondenzuje

Třída ochrany II

Stupeň krytí IP 54

Hmotnost kg 0.34 

 - označení ve shodě s normami
Směrnice o nízkém napětí (LVD) 2014/35/ES: EN 60730-1, EN 60730-2-14
Elektromagnetická kompatibilita (EMC) 2014/30/EU:  
EN 61000-6-2, EN 61000-6-3
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Instalace

Zapojení
 230 V 24 V

Likvidace Před likvidací se pohon musí rozmontovat na 
jednotlivé části, které se likvidují samostatně 
podle typu odpadu.

Mechanická instalace
Pohon lze instalovat pouze tak, aby vřeteno 
ventilu směřovalo vodorovně nebo směrem 
nahoru.

Elektrická instalace
Důležité: Důrazně se doporučuje, aby mechanická 
instalace byla dokončena před elektrickou instalací.

Každý pohon je dodáván s připojovacím kabelem 
k regulátoru.

Uvedení do provozu Podle pokynů proveďte mechanickou a 
elektrickou instalaci a proveďte potřebné 
kontroly a testy:
- Turn on the power 
- Set the appropriate control signal and check 

that the valve stem direction is correct for the 
application. 

The unit is now fully commissioned. 

Principy použití

Nepřímo připojená soustava dálkového vytápění s 
tepelným výměníkem

Přímo připojená soustava dálkového vytápění se 
směšovacím zařízením

Šedá

Černá

Červená

vreteno dole

spolecne

vreteno nahore

Černá

Modrá

Hnedá

vreteno dole

spolecne

vreteno nahore
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Rozměry

① Při ručním ovládání stiskněte a podržte 
tlačítko (na spodní straně pohonu).

Poznámka:
Ozve-li se po připojení ke zdroji elektrické energie 
cvaknutí, znamená to, že převodové kolo zapadlo 
do správné polohy.

AMV 150 +  
VMV

AMV 150 +  
AVQM (DN 15)

AMV 150 +  
VS 2 (DN 15)

Ruční ovládání

Pohon – kombinace ventilů



© Danfoss | DHS-SRMT/SI | 2017.084 | VD.KH.A7.48

Datový list AMV 150

Danfoss nepřejímá odpovědnost za případné chyby v katalozích, brožurách a dalších tiskových materiálech. Danfoss si vyhrazuje právo změnit své výrobky bez předchozího upozornění. 
To se týká také výrobků již objednaných za předpokladu, že takové změny nevyžadují dodatečné úpravy již dohodnutých podminek. Všechny ochranné známky uvedené v tomto materiálu jsou 
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