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Електро задвижка за модулиран и 3-позиционен контрол 
AME 655 – без защитна функция
AME 655 GA – без защитна функция (за замяна на AMV(E) 4xx/6xx)
AME 658 SU, AME 658 SD  – със защитна функция (пружина нагоре/надолу)
AME 659 SD – със защитна функция (пружина надолу); сертифицирана по DIN EN 14597

Технически данни

Задвижките са предназначени най-вече за 
регулиране на вентили при сигнал от страна 
на контролер в централизирани отоплителни 
/ охлаждащи системи, отоплителни, 
вентилационни и климатични системи.
Задвижките AMV 655, 658 и 659 могат да се 
управляват от електронни контролери с 
модулиран или 3-позиционнен сигнал за 
управление..
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).
- Регулатор на дебит с пряко действие 

AFQM*.
 *   С адаптер 0653527 за AFQM 6 или AFQM PN25, 

ако е произведена преди м. март 2015
 

Да се използва с адаптер 065B3527 в 
комбинация с:

-   Вентили тип VFG(S) and VFU. 

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

електрически
• Индикация на позицията, светодиодна 

сигнализация
• Избор на скорост 2 или 6 s/mm
• Автоматично адаптиране на хода до 

крайните положения на вентила, което 
намалява времето за пускане в действие 
(самонастройване)

• Допълнителен СПОМАГАТЕЛЕН 
превключвател  

• Оптимизация на характеристиките
• Регулируемо ограничаване на хода
• Функция против колебания
• Импулсен или постоянен изходен сигнал 

(4&5)
• Напреженов или токов входен сигнал X
• Външен бутон за нулиране
• Автоматично откриване на сигнал Y
• Избор на трипозиционно или модулирано 

управление
• Галванична изолация, Y, X и изходни клеми 

4&5
• Термична защита и защита от 

претоварване.
• Прецизен контрол и бърза реакция в 

триточков режим (0,01 s).

Специална функция за AME 655GA и AME 
659SD:
• Безпотенциална клема
• Може да свързва жици все едно с връзка 

чрез AMV (E 41X или 61X)
• Обурудвани с кабелни уплътнения

Основни данни:
• Номинално напрежение  

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

• Входен управляващ сигнал: модулиран или 
трипозиционен

• Сила: 2000 N
• Ход: 50 mm
• Скорост (избираема): 2 или 6 s/mm
• Макс. температура на работния флуид: 

зависи от типа на вентила  
(от 150°C до 300°C).

Описание
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Задвижки

Схема Тип
Захранване

Кодов №
(V)

AME 655 
24 082G3442

230 082G3443

AME 655 GA
24 082G3439

230 082G3438

AME 658 SU
24 082G3450

230 082G3451

AME 658 SD
24 082G3448

230 082G3449

AME 659 SD
24 082G3454

230 082G3455

Принадлежности – нагревател за стержен
Тип DN Кодов №

Нагревател за стержен за 
вентил VFM 65-125 065Z7020

Принадлежности – Адаптер
Тип Кодов №

Адаптер за VFG/S, VFU и AFQM 6 и AFQM 
PN 25, ако е произведен преди март 2015 г. 065B3527

Кодове за поръчка

Технически 
характеристики

Преди свързване проверете 
захранването и консумираната 
мощност!

Тип задвижка AME 655/655 GA AME 658 SD AME 658 SU AME 659 SD

Захранване V 24 или 230; +10 … -15 %; променлив или прав ток

Консумирана мощност VA
12 (24 V)

21 (230 V)
19 (24 V)

28 (230 V)
19 (24 V)

28 (230 V)
19,2 (24 V)

35,7 (230 V)

Честота Hz 50/60

Управляващ вход Y

V 0-10 (2-10) [Ri = 40 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 500 Ω]

трипозиционно (автоматично разпознаване на ел. свързването)

Управляващ изходен сигнал X
V 0-10 (2-10) [Ri = 10 kΩ]

mA 0-20 (4-20) [Ri = 510 Ω]

Въртящ момент N 2000

Макс. ход mm 50

Скорост (избираема) s/mm 2 или 6

Макс. температура на работния флуид

°C

Зависи от типа клапан. Няма ограничения за 150°C, за по-висока температура  
вижте страница 3, МОНТАЖ

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 8,6

Защитна функция - Да Да Да (DIN EN 14597)

Защитна функция - експлоатационен 
период/50 mm ход s - 120 120 120

Ръчно управление Електрическо и 
механично

Електрическо и 
механично

Електрическо и 
механично Електрическо

Реакция при отпадане на захранването
Стеблото остава 
в последната си 

позиция

Защитна функция 
удължава стеблото 

Защитната 
функция прибира 

стеблото 

Защитна функция 
удължава стеблото

 – маркировка в съответствие със стандартите

Директива за оборудване с ниско  
напрежение 2006/95/EEC

ЕМС Директива 2004/108/EEC

Директива за 
оборудване с ниско 

напрежение 2006/95/
EEC

ЕМС Директива 
2004/108/EEC

Защитна функция по 
DIN EN 14597

Задвижката трябва да се разглоби и 
компонентите да се сортират по групи според 
материала на изработка, преди да бъде 
предадена за вторични суровини.

Бракуване

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

- Включете захранването.

Пускане в експлоатация

Преди демонтаж се свържете с техническо 
лице от Данфосс за инструкции относно 
демонтажа.

- Задайте съответния управляващ сигнал 
и проверете дали посоката на стержена 
на вентила е правилна за съответното 
приложение.

Уредът вече е напълно готов за работа.
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< 150°C 150 – 200°C ZF4
200 – 350°C ZF5

< 150°C 150 – 200°C ZF4
200 – 350°C ZF5

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 на стержена
 7. Съединител на вентила 

(бобина)

*  допълнителна попора за 
уплътнения с добавени по едно 
M16 и M20 уплътнения само за 
задвижки AME 655GA и AME 659SD.

Installation Механичен 
Проверете какви са допустимите положения 
за монтаж на вентила в комплекта. Задвижката 
може да се монтира във всякакво положение 
(вижте по-долу). 
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.

AME 655GA / 659SD
Четири кабелни входа са в комплект към 
задвижката.
AME 655 / 658
Предвидени са четири кабелни отвора на 
сменяемата опора за кабелни уплътнения за 
кабелни уплътнения M16×1,5 или M20×1,5. 
Обърнете внимание, че за да се поддържа 
категорията IP на корпуса, трябва да се 
използват съответни кабелни уплътнения.



Технически данни Електро задвижка за модулиран и 3-позиционен контрол AME 655/658/659

4 | VD.LE.T8.44 © Danfoss | 2018.06

AME 658

Контролер

AME 655 DIP 6 ИЗКЛ. (1a, 1b)
DIP 6 ИЗКЛ. (2a, 2b)

Контролер

SN 0 V Неутрално

1,3 24, 230 V AC/DC Захранване

4, 5 SP(AC) 4

5

1

3

Изход SP
-макс. 4 A 
-мин. 3 W

1

SP

 

Вход

3

X

Ix 0(4)-20 mA
Ix

9
Ux

X изхода е възможен 
когато захранването 
е свързано към SN  
и SP
GND (заземяването) 
задължително 
трябва да бъде добре 
свързано.

Ux 0(2)-10 V DC
Ix

9
Ux

AME 655

Контролер

AME 658 опроводяване за модулиран режим AME 655 опроводяване за модулиран режим

24V
230V

24V
230V

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

ЗЕМЯ 0 V Неутрално

Y
0(2)-10 VDC

Вход
0(4)-20 mA

X
0(2)-10 VDC

Изход
0(4)-20 mA

Окабеляване  AME 655 
AME 658 SU/SD

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

По избор: AME 655, свързан като трипозиционната версия
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AME 655 GA опроводяване за модулиран режим

24V
230V

Контролер

AME 659 SD

AME 659 SD опроводяване за модулиран режим

24V
230V

Контролер

AME 655 GA DIP 6 ИЗКЛ. (1a, 1b)
DIP 6 ИЗКЛ. (2a, 2b)

Окабеляване  AME 659 SD 
AME 655 GA

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

Препоръчителното сечение на 
проводниците е 1,5 mm2
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Режими на работа на 
задвижката

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 за нулиране
Задвижките AME 655/658/659 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) или режим на саморегулиране 
(с натискане и задържане за 5 секунди). Вж. 
следващия абзац за повече подробности.

Режими на работа
• Режим на саморегулиране
 Режимът на саморегулиране започва 

автоматично първия път, когато към 
задвижката се подаде захранване. 
За да стартирате процедурата за 
саморегулиране, натиснете и задръжте 
бутона RESET за 5 секунди, докато 
зеленият светлинен индикатор започне 
да мига. Крайните положения на вентила 
се настройват автоматично и задвижката 
преминава в стационарен режим и започва 
да реагира на управляващия сигнал.

• Режим на готовност (версии AMV 
655/658/659) Натиснете бутона RESET за 
1 sec., за да влезете в режим на готовност. 
Задвижката спира на текущата си позиция и 
спира да реагира на управляващи сигнали. 
Червеният светлинен индикатор ще 
свети постоянно. Можете да управлявате 
задвижката ръчно с механичната 
ръкохватка (версии AME 655/658) или 
с бутоните за управление (версии AME 
655/658/659). Този режим може да е много 
полезен при пускане в експлоатация 
на друго оборудване или за сервизни 
цели. В този режим можете също да 
настроите позициите на допълнителните 
превключватели. За да излезете от режима 
на готовност, натиснете отново бутона 
RESET.

• Режим на позициониране 
Задвижката работи автоматично. Стеблото 
се изтегля или прибира в съответствие 
с управляващия сигнал. Ако по една или 
друга причина се случи трипозиционният 
сигнал (клеми 1 и 3) и Y сигналът да са 
налице по едно и също време, приоритет 
ще има трипозиционният сигнал.

• Стационарен режим  
Задвижката работи без грешки.

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

 Ходът е твърде къс – проверете 
свързването с вентила и работата на 
вентила или проверете да не е блокиран 
вентилът.
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Светодиодна сигнализация Светодиод Indication type Режим на работа

Зелен 
светодиод:

Свети 
постоянно

Режим на позициониране – задвижката прибира стеблото

Свети 
постоянно

Режим на позициониране – задвижката изважда 
стеблото

Мига
(цикъл 1 s)

Режим на саморегулиране - задвижката 
прибира стержена

Мига
(цикъл 1 s)

Режим на саморегулиране - задвижката изважда 
стеблото

Жълт 
светодиод:

Свети 
постоянно

Стационарен режим – задвижката е достигнала 
крайно горно положение (прибран стержен)

Свети 
постоянно

Задвижката е достигнала крайно долно положение 
(извадено стебло).

    

Мига
Стационарен режим - единично мигване при 
наличие на сигнал Y и двойни мигвания при липса на 
свързване за сигнал Y)

Червен 
светодиод:

    

Свети 
постоянно

Режим на готовност

    

Мига Режим на грешка

Червен/
жълт 
светодиод:

Мига
(цикъл 1 s) Настройване на ограничение на хода (прибран стержен)

Мига
(цикъл 1 s)

Настройване на ограничение на хода (извадено 
стебло)

Не свети Няма индикация Няма захранване
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Kvмакс. извадено

Задаване на ново 
извадено

Задаване на ново 
прибрано

Макс. прибрано

Kv

Q

CM CM CM

Y

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

DIP1:  FAST/SLOW – избор на скорост – 
бързо/бавно 

- FAST: 2 s/mm
- SLOW: 6 s/mm 
DIP2:  DIR/INV – избор на пряко или обратно 

действие (фиг. 2):
- DIR: задвижката е с пряко действие според 

входния сигнал
- INV: задвижката е с обратно действие по 

отношение на входния сигнал
DIP3: 2-10 V / 0-10 V – вход/изход
- 2-10 V: входният сигнал е в диапазона 2-10 V 

(вход по напрежение) или 4-20 mA (вход по 
ток)

- 0-10 V: входният сигнал е в диапазона 0-10 V 
(вход по напрежение) или 0-20 mA (вход по 
ток)

Селекторът за диапазон на сигнала настройва 
Y и X сигнала.
DIP4:  LIN/MDF – функция за модифициране 

на характеристиката (фиг. 3): 
- LIN: линейна корелация между Y сигнала и 

позицията на стержена
- MDF (модифицирана): активира 

модифицирана корелация между Y сигнала 
и позицията на стебржена. Степента на 
модифициране зависи от настройката с 
потенциометъра CM.

Тази функция дава възможност да се променя 
характеристиката на MCV (регулиращ 
мотор-вентил), например от линейна на 
логаритмична и от логаритмична на линейна, 
и работи с всички комбинации от настройки 
на DIP превключвателите. 
DIP5:  100%/95% – ограничаване на хода 

(фиг. 4):
-  Задаване на ново максимално прибрано 

положение на задвижката
- Задаване на ново минимално извадено 

положение на задвижката. 
DIP6:  C/P – Селектор за режима на 

изходния сигнал (фиг. 5.): 
- На клема 4 има изходен сигнал, когато 

позицията на задвижката е равна или 
по-малка от настройката на S4. На клема 
5 има изходен сигнал, когато позицията 
на задвижката е равна или по-висока от 
настройката на S5.

- Положение C на DIP6 подава постоянен 
изходен сигнал на клеми 4 или 5, 
независимо от входния сигнал.

- Положение P на DIP6 подава импулсен 
сигнал през успоредно или последователно 
електрическо свързване на веригите на 
вход 1 и 3 от регулатора към изходни клеми 
4 и 5.

DIP7: Селектор за интелигентна функция: 
- изключено положение (OFF): задвижката 

не се опитва да открива колебания в 
системата

- включено положение (ВКЛ.): задвижката 
активира специален алгоритъм против 
колебания – вж. раздела за алгоритъма 
против колебания

Настройка на DIP 
превключвателите

Fig. 1

Фиг.. 2

Фиг. 4  (за повече подробности вж. документа с 
инструкциите)

Фиг. 3
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S4 S5

Y сигнал

zd
vi

h

Функцията ИЗКЛ.

Функцията ВКЛ.

време (sec)

те
м

пе
ра

ту
ра

те
м

пе
ра

ту
ра

работна точка

време 24h време

работна 
точка

(Y) управляващ сигнал

(X) сигнал за обратна връзка

Настройка на DIP 
превключвателя 
(продължение)

Алгоритъм против колебания
(DIP7 във включено положение ON)

Задвижката има специален алгоритъм против 
колебания. В случай че има колебания на 
управляващия сигнал Y в някоя точка (фиг. 6) 
- , гледано в перспектива във времето, 
алгоритъмът започва да понижава усилването 
на изходния сигнал към вентила. Вместо да е 
със статична характеристика, задвижката се 
превключва към динамична характеристика. 
След като вече няма колебания в 
управляващия сигнал, изходният сигнал 
към вентила бавно се връща към статичната 
характеристика.

Трептения

Хармоничните трептения са високочестотни 
трептения с ниска амплитуда, които варират 
около собствената си равновесна стойност, 
а не около зададената работна точка по 
температура. Те може да се появяват в до 70% 
от времето на управление, дори системата да 
е правилно пусната в действие. Хармоничните 
трептения имат отрицателно въздействие 
върху устойчивостта на управлението и 
експлоатационния живот на вентила и 
задвижката. 

Изглаждаща функция
 
Изглаждащата функция, въведена в новото  
второ поколение на функцията против 
колебания, снижава хармоничните трептения; 
вследствие на това стайната температура е 
по-близо до зададената работна точка (желана 
температура). По-плавното действие на УМВ 
удължава експлоатационния живот на вентила  
и задвижката, пести енергия и снижава 
разходите като цяло.

Фиг. 6

Сигнал за положение X на вентила (V)

DIP8: Uy/Iy – селектор за вида на входния 
сигнал: 
-  Uy: входният сигнал Y е настроен да е 

напреженов (V)
- Iy: входният сигнал Y е настроен да е токов 

(mA) 

ЗАБЕЛЕЖКА:
Ако DIP8 е зададен на положение ON, а DIP3 е зададен на 
положение OFF, разпознаването на Y е деактивирано.

DIP9: Ux/Ix – селектор за вида на изходния 
сигнал: 
- Ux: входният сигнал X е настроен да е 

напреженов (V)
- Ix: входният сигнал X е настроен да е токов 

(mA) Фиг. 5
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Ръчно управление

Използването едновременно 
на механично и електрическо 
управление не се допуска!

Задвижките AME 655/658 могат да бъдат 
позиционирани ръчно, когато са в режим 
на готовност или когато няма захранване 
(механично).

Задвижките AME 659 могат да бъдат 
позиционирани ръчно само в режим на 
готовност.

Тип задвижка Механично 
управление

Електрическо 
управление

AME 655  

AME 658  

AME 659  

Механично ръчно управление
Задвижките AME 655/658 имат бутон за ръчен 
режим на експлоатация отгоре на корпуса,  
който позволява позициониране на ръка на 
задвижката. 
Механичното ръчно управление трябва да  
се използва само когато няма захранване.

Електрическо ръчно управление
Задвижките AME 655, 658/659 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). 
Чрез натискане на горния бутон  стеблото 
ще се изтегли и чрез натискане на долния 
бутон  стеблото ще се прибере.

Размери
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*   Моля използвайте адаптер 065B3527 за комбинация с AFQM PN25 и AFQM 6, които са произведени преди м. март 2015.

AME 65x +  
AFQM PN 16 (DN 65-125) 

AME 65x +  
AFQM 6 *

AME 65x +  
VFG(S) 2 + адаптер: 

065B3527 (DN 15-250)

AME 65x +  
VFM 2

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

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

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

VL 3 (DN 100)

AME 65x +  
VFG 3 + адаптер: 

065B3527 (DN 25-125)

AME 65x +  
VFU + адаптер: 

065B3527 (DN 15-125)

AME 65x +  
AFQM PN 25 *

Actuator – valve combinations
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