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Motorer til modulerende styring 
AME 25 SD - sikkerhedsfunktion (spring return)
AME 25 SU - sikkerhedsfunktion (spring up)

Datablad

Beskrivelse

AME 25 SD- eller SU-motorer anvendes sammen 
med generation 2009 VRB-, VRG-, VF-, VL-ventiler 
med ekstra adapter (best.nr. 065Z0311, medfølger 
ikke) og VFS 2-ventiler op til diameter DN 50.

Bestilling

Motoren tilpasser automatisk spindelvandringen 
til ventilens endepositioner, hvilket reducerer 
indkøringstiden.

Motoren har nogle specielle egenskaber:
• Det avancerede design omfatter belastning-

safhængige endestopkontakter, der sikrer, at 
motor og ventil ikke udsættes for overbelastning.

• Det avancerede design omfatter en diagnostisk 
lysdiode, der indikerer driftstilstand, og 
automatisk kalibrering af spindelvandring. 

• Robust og lav vægt
• Sikkerhedsfunktionsversioner: 

– SD (spring return) 
– SU (spring up).

Hoveddata:
• Nominel spænding: 
 – 24 V, 50 Hz/60 Hz 
• Styresignal: 
 – 0(4)…20 mA 
 – 0(2) … 10 V 
• Lukkekraft: 450 N
• Vandring: 15 mm
• Hastighed: 15 sek./mm 
• Maks. medietemperatur: 150 °C
• Automatisk kalibrering
• Udgangssignal

Motor

Type
Forsynings

spænding
Best.nr. VVS nr.

AME 25 SD 
(spring return)

24 V~ 082H3038 46 0946.225

AME 25 SU 
(spring up)

24 V~ 082H3041 46 0946.425

Tilbehør
Type Best.nr. VVS nr.

Adapter til VFS 2-ventil DN 15-50
(til medietemp. over 150 °C)

065Z7548 46 0946.908

Adapter til VRB/VRG/VF/VL-ventiler 
(gen.2009) DN 15-50

065Z0311* 46 0946.912

Spindelvarmer til VFS-ventil DN 15-50 065B2171 46 0946.907

Kobling AMV(E) 25, AMV(E) 35 003G6396 

* Skal bestilles separat.
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Sikkerhedsfunktion

Bortskaffelse Motoren skal skilles ad og enkeltdelene sorteres i 
forskellige materialegrupper før bortskaffelse.

Aktivering af 
sikkerhedsfunktion
(Kun AME 25 SD)

Tekniske data Forsyningsspænding V 24 a.c.±10 %

Effektforbrug VA 14

Frekvens Hz 50/60

Styresignal Y
V 0-10 (2-10) Ri = 24 kΩ

mA 0-20 (4-20) Ri = 500 Ω

Udgangssignal X V 0-10 (2-10)

Lukkekraft N 450

Maks. spindelvandring mm 15

Hastighed sek./mm 15

Maks. medietemperatur

°C

150 (200 – for VFS-ventil med adapter)

Omgivelsestemperatur 0 … 55

Opbevarings- og transporttemperatur –40 … 70

Kapsling IP 54

Vægt kg 2,3

  – mærkning i henhold til standarder
Lavspændingsdirektivet 73/23/EØF,  
EMC-direktivet 2004/108/EØF: EN 60730-1, EN 60730-2-14

Sikkerhedsfunktionen vil åbne eller lukke ventilen 
helt ved strømudfald afhængigt af den valgte 
sikkerhedsfunktion (SD/SU).
Valg af ventil vil også påvirke sikkerhedsfunktionen. 
Sikkerhedsfunktionsenheden er fabriksmonteret 
på bagsiden af motoren.
• ikke i overensstemmelse med DIN EN 14597

Ventiltype
Valg af sikkerhedsfunktion vil

Lukke port AAB Åbne port AAB

VRG, VRB SU SD

VL (DN 15-50) SU SD

VF (DN 15-50) SU SD

VFS 2 (DN 15-50) SD SU

or =

SU

or

SD

VFS 2

SU

VF 2, VL 2

SU

VL 3, VF 3, VRG 3, VRB 3

SU

VFS 2

SD

VF 2, VL 2

SD

VL 3, VF 3, VRG 3, VRB 3

SD
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Tmaks.≤150°C for AME 25 SD/SU
og VFS

Adapter til VFS
(Best.nr.065Z7548)

≈5o ≈5o

Tmaks.≤150°C for AME 25 SD/SU
og VFS

Tmaks.≤150°C for AME 25 SD/SU
og VRB, VRG, VF og VL

Installation

Mekanisk
Brug 4 mm unbrakonøgle (leveres ikke sammen 
med motoren) til at montere motoren på 
ventilen. Ventilen skal monteres på motoren i 
vandret position eller pegende opad. Ventilen 
må ikke monteres pegende nedad.

Motoren må ikke installeres i en eksplosionsfarlig 
atmosfære, ved omgivelsestemperatur lavere 
end 0 °C eller omgivelsestemperatur højere end 
55 °C. Den må heller ikke udsættes for dampstråler 
eller vandstråler.

Bemærk: Motoren kan roteres op til 360° i forhold til 
ventilspindlen ved at løsne fastspændingsfikseringen. 
Når motoren er placeret, fastspændes holderen.

Elektrisk
Elektriske forbindelser kan tilgås ved at fjerne 
motordækslet. To kabelpakdåseindgange med 
gevind (M20 x 1,5 og M16 x 1,5) klargøres til 
kabelpakdåser. 

Bemærk: Kabel og kabelpakdåse må ikke 
kompromittere motorens IP-klasse, og kablerne skal 
have fuld belastningsaflastning.
Overhold lokale regler og regulativer. 
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Indstilling af DIP switch

Motoren har en DIP switch til funktionsindstilling 
under det aftagelige dæksel. Bemærk, at hvis 
SW6 indstilles til ON, fungerer motoren som en 
3-punkt motor.  
Kontakten har følgende funktioner:

• SW1: U/I – valg af indgangssignaltype: 
Hvis den stilles på OFF, vælges 
spændingsindgang. Hvis den stilles på ON, 
vælges strømindgang.

• SW2: 0/2 – valg af indgangssignalområde: 
Hvis den stilles på OFF, er indgangssignalet i 
området 2-10 V (spændingsindgang) eller  
4-20 mA (strømindgang). Hvis den stilles på ON, 
er indgangssignalet i området 0-10 V (spænding-
sindgang) eller 0-20 mA (strømindgang).

• SW3: D/I – valg af direkte eller omvendt 
virkende: 
Hvis den stilles på OFF, er motoren direkte 
virkende (spindelen sænkes, når spændingen 
øges).  
Hvis den stilles på ON, er motoren omvendt 
virkende (spindelen hæves, når spændingen 
øges).

• SW4: —/Seq – valg af indgangssignalområde 
i sekventiel funktion: 
Hvis den stilles på OFF, arbejder motoren i 
området 0(2)-10 V eller 0(4)-20 mA. I positionen 
ON arbejder motoren i det sekventielle område; 
0(2)-5 (6) V eller (0(4)-10 (12) mA) eller (5(6)-10 V) 
eller (10(12)-20 mA).

• SW5: 05V/510V – valg af normal eller 
sekventiel funktion: 
I positionen OFF arbejder motoren i det sekventielle 
område 0(2)-5(6) V eller 0(4)-10(12) mA. I positionen 
ON arbejder motoren i det sekventielle område; 
5(6)-10 V eller 10(12)-20 mA.

• SW6: Prop./3pnt – valg af modulerende 
eller 3punkt funktion: 
I positionen OFF fungerer motoren normalt i 
henhold til styresignalet. I positionen ON 
fungerer motoren som en 3-punkt motor. 

• SW7: LOG/LIN – valg af logaritmisk eller 
lineær gennemstrømning1): 
Hvis den stilles på OFF, er gennemstrømningen 
gennem ventilen logaritmisk. Hvis den stilles på 
ON, er gennemstrømningen lineær i henhold til 
styresignalet.

• SW8: 100% kVS/Reduceret kVS – Valg af 
gennemstrømningsreduktion gennem ventil 1: 
Hvis den stilles på OFF, reduceres gennem-
strømningen ikke. I positionen ON reduceres 
flowet igennem ventilen med halvdelen af 
forskellen mellem standard KVS-værdierne. 
Eksempel: ventil med KVS 16 og SW8 indstillet på 
ON – maksimalt flow gennem ventilen er KVS 13 
(midt imellem standard KVS 16 og næste lavere 
standard KVS 10).

1) BEMÆRK: Må kun bruges i kombination med ventiler med 

logaritmisk karakteristik.

• SW9: Nulstilling: 
Ved ændring af denne kontaktposition kører 
motoren en automatisk kalibrering.
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Eltilslutning

24 V AC

Gennemfør den mekaniske og elektriske installation, 
og udfør de nødvendige tjek og kontroller: 

•  Isolér styringsmedie. (F.eks. kan automatisk 
kalibrering i en dampapplikation uden 
passende mekanisk isolation medføre fare).

•  Tilslut strøm. Bemærk, at motoren nu vil 
gennemføre den automatiske kalibrering.

•  Tilfør det rette styringssignal, og kontrollér, 
at retningen på ventilspindelen er korrekt i 
forhold til applikationen.

•  Kontrollér, at motoren bevæger ventilen over 
dens fulde slaglængde ved at påføre korrekt 
styringssignal. Denne handling indstiller 
ventilens spindelvandring.

Enheden er nu helt idriftsat.  

Automatisk kalibrering af spindelvandring
Ved den første strømtilslutning justeres 
motoren automatisk efter spindelvandringen. 
Efterfølgende kan den automatiske kalibrering 
gentages ved at ændre positionen for SW9.

Lysdiode for diagnosticering
Den røde lysdiode for diagnosticering findes 
på printkortet under dækslet. Den angiver tre 
funktionstilstande:
• Motor fungerer fejlfrit (lyser konstant) 
•  Automatisk kalibrering (blinker én gang i 

sekundet) 
•  Fejl (blinker 3 gange i sekundet – søg teknisk 

assistance).

Idriftsætning Idriftsætning/testfunktion 
Motoren kan tvangstyres til helt åben eller lukket 
position (afhængig af ventiltype) ved at tilslutte 
SN til terminal 1 eller 3.

SP 24 V AC ........................................Power supply
SN 0 V  ........................................................ Common
Y  0-10 V .............................................. Input signal
 (2-10 V)
 0-20 mA
 (4-20 mA)
X  0-10 V ...........................................Output signal
 (2-10 V)

El-tilslutning for modulerende styring El-tilslutning til 3-punktstyring

Kabellængde Anbefalet kabeldimension

0-50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2
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AME 25 SD/SU + 
Adapter (065Z0311) 
VF 2, VF 3 (DN 15-50) 
VL 2, VL 3 (DN 15-50)

AME 25 SD/SU + 
Adapter (065Z0311)

VRB 2, VRB 3 udv. gevind (DN 15-50)
VRG 2, VRG 3 udv. gevind (DN 15-50)

AME 25 SD/SU + 
Adapter (065Z0311)

VRB 2, VRB3 indv. gevind
(DN 15-50)

AME 25 SD/SU + 
VFS 2 (DN 15-50)

Manuel overstyring opnås ved positionsspindlen 
inden i motoren:
• Afbryd strømforsyningen
• Fjern motordækslet
• Indsæt en 5 mm unbrakonøgle (medfølger ikke) 
i toppen af positionsspindlen
• Drej nøglen mod fjederen (vær opmærksom på 
rotationsretningen)
For at bevare manuel overstyring skal nøglen 
fastholdes.

Når manuel overstyring ikke længere er nødvendig:
• Genopret strømforsyningen.

Hvis manuel overstyring har været brugt, er X- 
og Y-signalet ikke korrekt, før motoren når sin 
endeposition. Hvis dette ikke kan accepteres, så 
nulstil motoren, eller montér ekstraudstyret for 
aktiv tilbageføring.

Manuel overstyring

Motorventilkombinationer

 5mm
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Adapter 065Z0311
til VRG, VRB, VF, VL (DN 15-50)

Adapter 065Z7548 
til VFS (DN 15-50) 
til medietemperaturer over 150 oC

Dimensioner
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