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DESPRE ACEASTĂ BROŞURĂ

Această broşură descrie funcţionarea şi posibilităţile de utilizare a acţionărilor electrice, 
a panourilor de comandă integrate şi a reductoarelor. Documentul prezintă o introdu-
cere la această temă, o privire de ansamblu asupra produselor şi explicaţiilor fundamen-
tate privind construcţia şi modul de funcţionare a acţionărilor electrice de la AUMA.

Pentru selectarea rapidă a produselor, la fi nalul broşurii există un capitol cuprinzător cu 
date tehnice. Pentru selectarea detaliată a dispozitivelor sunt necesare informaţii 
suplimentare din fi şele de date separate. În cazul în care acest lucru este necesar puteţi 
benefi cia de asistenţa angajaţilor noştri AUMA.

Găsiţi întotdeauna informaţii actuale despre produsele AUMA pe Internet la adresa 
www.auma.com. Toate documentele, inclusiv schemele de dimensiuni, schemele 
electrice, datele tehnice şi electrice şi certifi catele de verifi care pentru recepţie ale 
acţionărilor electrice livrate vă stau la dispoziţie în format digital.
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Armaturen- Und MaschinenAntriebe - AUMA (acţionări electrice 
pentru vane şi maşini) este un producător de top în domeniul 
acţionărilor electrice pentru automatizarea vanelor industriale. De la 
înfi inţarea companiei în anul 1964, AUMA se concentrează pe 
dezvoltarea, producţia, distribuţia şi întreţinerea acţionărilor 
electrice.

Numele mărcii AUMA reprezintă garanţia acestei experienţe 
îndelungate. AUMA este specialistul în acţionări electrice pentru 
domeniile energetic, apă, ulei şi gaze precum şi în domeniul 
industrial, bucurându-se de o recunoaştere internaţională. 

În calitate de partener independent, AUMA furnizează industriei 
internaţionale de vane produse personalizate pentru automatizarea 
electrică a tuturor vanelor industriale.

Concept modular
Pentru produsele sale, AUMA urmează cu consecvenţă un concept 
modular. Dintr-o gamă variată de grupuri constructive, pentru 
fi ecare aplicaţie se confi gurează o acţionare electrică specifi că 
nevoilor clientului. Interfeţele clare între componente permit 
asigurarea acestei diversităţi de variante, respectând totodată 
exigenţele privind calitatea produsului şi întreţinerea simplă a 
acţionărilor electrice AUMA. 

Inovaţia ca activitate cotidiană
În calitate de specialist pentru acţionări electrice, AUMA stabileşte 
standardele în domeniu în ceea ce priveşte inovaţia şi sustenabili-
tatea. O unitate proprie de producţie, cu un grad ridicat de inte-
grare pe verticală, permite implementarea permanentă a inovaţiilor 
la nivelul produselor şi grupurilor constructive în cadrul unui proces 
continuu de îmbunătăţire. Acest lucru este valabil pentru toate 
domeniile care vizează funcţionarea utilajelor - mecanică, electro-
mecanică, electronică şi software.

AUMA - SPECIALISTUL PENTRU ACŢIONĂRI ELECTRICE
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Succesul se remarcă în dezvoltare - la nivel mondial
De la înfi inţarea sa în anul 1964, AUMA s-a dezvoltat într-o 
companie cu 2 300 angajaţi la nivel mondial. AUMA dispune de o 
reţea globală de distribuţie şi service, cu peste 70 societăţi de 
vânzare şi reprezentanţe. Clienţii noştri apreciază competenţa 
angajaţilor AUMA în consilierea cu privire la produse precum şi 
serviciile efi ciente ale acestora.

Colaborarea cu AUMA:
 > permite automatizarea vanelor în conformitate cu specifi caţiile 
 > prin construcţia instalaţiei de către organismele certifi cate 

garantează siguranţa în proiectare şi derulare
 > garantează exploatatorului un pachet integrat de servicii la faţa 

locului, asistenţă la punerea în funcţiune şi instruire în utilizarea 
produsului.
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DOMENII DE UTILIZARE

APĂ 

 > Staţii de epurare
 > Uzine de apă
 > Distribuţia apei potabile
 > Evacuarea apelor uzate
 > Desalinizarea apei de mare
 > Construcţii hidrotehnice din oţel

Extracţia şi distribuţia apei potabile, alături evacuarea şi epurarea 
apelor uzate reprezintă bazele dezvoltării sistemelor de infrastruc-
tură. Pentru gospodărirea modernă a apelor, siguranţa în aprovizio-
nare reprezintă un factor decisiv. Aceasta presupune automatizarea 
conductelor de diverse lungimi şi diametre în combinaţie cu o gamă 
variată de vane. Şi la construcţiile hidrotehnice din oţel se utilizează 
acţionări electrice AUMA, pentru exploatarea stăvilarelor şi eclu-
zelor. În gospodărirea apelor, AUMA se remarcă printr-o gamă 
variată de produse cu acţionări multitură, acţionări sfert de tură şi 
acţionări liniare, cu un grad ridicat de protecţie anticorosivă pentru 
o durată de utilizare îndelungată şi un volum redus de lucrări de 
întreţinere.

ENERGIE 

 > Centrale energetice cu combustibili fosili (cărbune, gaz, petrol)
 > Centrale energetice nucleare
 > Termocentrale
 > Centrale de termofi care
 > Hidrocentrale
 > Centrale geotermice
 > Centrale solar-termale
 > Centrale energetice pe bază de biogaz

Centralele electrice sunt formate din componente precum circuitul 
de apă şi de abur, purifi carea gazelor de ardere, turnul de răcire, 
instalaţii de cazane şi turbină. Prin tehnica de comandă, modul de 
funcţionare al acestor componente ale instalaţiei este controlat şi 
vizualizat în camera de comandă. Acţionările electrice de pe vane 
reglează fl uxul de apă şi abur în sistemele de conducte. Acţionările 
electrice de la AUMA oferă o interfaţă compatibilă cu tehnica de 
comandă a centralelor electrice, pentru toate vanele automatizate. 
La utilizarea în centralele electrice, acţionările electrice de la AUMA 
se remarcă prin rezistenţa sporită la tensiuni, vibraţii şi temperatură 
şi permit adaptarea la orice situaţie de montaj.



7

PETROL & GAZE 

 > Rezervoare de stocare
 > Insule de foraj marin
 > Pipelines
 > Rafi nării
 > Staţii de pompare

Petrolul & gazele reprezintă surse importante de energie pentru 
industrie. Prin utilizarea celor mai modeme tehnologii şi proceduri, 
acestea sunt transportate, prelucrate şi distribuite. Din cauza 
potenţialului ridicat de pericol pentru om şi mediu, în domeniul 
industrial al petrolului şi gazelor sunt valabile norme foarte stricte. 
AUMA este recunoscută la nivel mondial în branşă, produsele sale 
dispunând de adeverinţele corespunzătoare de livrare precum şi de 
certifi cările privind protecţia la explozie. Printr-o capacitate SIL 
ridicată şi posibilitatea de utilizare în condiţii climatice extreme, 
acţionările electrice AUMA îndeplinesc cerinţele impuse în domeniul 
industriei de petrol şi gaze. 

INDUSTRIE 

 > Tehnica climatizării şi a ventilaţiei
 > Industria alimentară
 > Industria chimică/farmaceutică
 > Construcţii navale, submarine
 > Uzine metalurgice
 > Industria hârtiei
 > Industria cimentului
 > Industria minieră

Conductele şi vanele se regăsesc în instalaţiile tehnice din orice 
domeniu. Prin urmare, peste tot se găsesc acţionările electrice 
AUMA. Graţie conceptului modular al produselor, AUMA are 
posibilitatea de a livra soluţii personalizate, pe măsura celor mai 
variate şi specifi ce norme privind instalaţiile.
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În instalaţiile tehnice de procesare, lichi-
dele, gazele, vaporii şi granulele sunt 
transportate prin conducte. Aceste căi 
de transport sunt deschise sau închise cu 
ajutorul vanelor industriale, acestea având 
şi funcţia de reglare a debitului. Cu ajutorul 
acţionărilor electrice de la AUMA, vanele 
sunt acţionate de la distanţă, din camera 
de comandă.

Automatizarea vanelor industriale
Aplicaţiile industriale moderne se bazează pe un grad ridicat de automatizare a vanelor. 
Aceasta este o condiţie preliminară care asigură controlul asupra proceselor complexe.

În funcţie de comenzile de deplasare transmise de tehnica de comandă, acţionarea electrică 
poziţionează vana în mod corespunzător. La atingerea poziţiilor de capăt sau a poziţiilor 
intermediare, acţionarea electrică se opreşte şi semnalizează această stare tehnicii de 
comandă. 

Acţionări electrice
Acţionările electrice sunt echipate cu o combinaţie electromotor/reductor special dezvoltată 
şi dimensionat pentru automatizarea vanelor, care generează momentul de rotaţie necesar 
pentru acţionarea unui robinet de închidere, a unei clape, a unui robinet sau a unui ventil. 
Vana poate fi  acţionată manual de la roata de mână echipată în serie. Acţionarea electrică 
înregistrează datele de cale şi de moment de rotaţie ale vanei. O comandă evaluează aceste 
date şi preia pornirea şi oprirea motorului acţionării electrice. Această comandă este 
integrată cel mai adesea în acţionarea electrică şi, pe lângă interfaţa electrică la tehnica de 
comandă conţine şi o unitate de operare locală.

Din 2009, cerinţele privind acţionările electrice sunt descrise în standardul internaţional 
EN 15714-2.

CE ESTE O ACŢIONARE ELECTRICĂ?
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Cerinţa privind diversitatea
În întreaga lume este nevoie de instalaţii tehnice de procesare cu 
sistem de conducte şi vane automatizate. Astfel, cerinţele privind 
acţionările electrice sunt determinate atât de tipul instalaţiei şi al 
vanelor, dar şi de condiţiile climatice. Acţionările electrice de la 
AUMA îşi îndeplinesc în mod efi cient şi sigur sarcinile, chiar şi în 
condiţii meteo extreme. 

Autorităţile internaţionale de verifi care confi rmă, în certifi catele 
emise pentru aceste produse, calitatea acţionărilor electrice de la 
AUMA, care sunt dimensionate, executate şi testate în conformitate 
cu specifi caţiile clienţilor. 

În calitate de producător independent, AUMA are o experienţă 
îndelungată acumulată în colaborarea cu industria armăturilor, cu 
industria constructoare de maşini precum şi cu utilizatori ai aplicaţi-
ilor tehnice de procesare din domeniul energiei, apei, a petrolului şi 
gazelor precum şi din domeniul industrial. 

Cerinţa privind fi abilitatea
Instalaţiile electrice de procesare pot funcţiona efi cient şi mai ales în 
siguranţă doar atunci când toate componentele îşi îndeplinesc 
funcţiile în mod fi abil, pe întreaga durată de utilizare prevăzută. 
Multe instalaţii sunt proiectate pentru exploatarea pe durata a mai 
multor decenii. Acţionările electrice sunt dimensionate în mod 
corespunzător. AUMA are posibilitatea de a furniza piese de schimb 
pe o perioadă îndelungată, chiar şi pentru seriile deja scoase din 
fabricaţie.
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Un element de diferenţiere a diverselor forme constructive ale 
vanelor este reprezentat de modul de acţionare. 

Robinetele de închidere sunt un exemplu tipic de vană rotativă. 
La intrarea vanei este nevoie de un număr defi nit de rotaţii pentru 
a deplasa cursa armăturii de la ÎNCHIS la DESCHIS sau invers.
La o clapetă sau un robinet, pentru o cursă pe calea completă de 
reglare se efectuează cel mai adesea o mişcare de basculare de 90°. 
Ventilele sunt acţionate de regulă printr-o mişcare liniară. În plus 
există vane care sunt acţionate prin intermediul tijelor. În acest caz 
se vorbeşte despre o mişcare de pârghie.

Pentru fi ecare tip de mişcare există tipuri speciale de acţionări 
electrice.

În centrul gamei de produse AUMA se afl ă acţionările electrice 
multitură din seria SA şi acţionările sfert de tură SQ. 

Acţionări electrice AUMA
Principiul de funcţionare este în principiu acelaşi la toate acţionările 
electrice AUMA.

Un electromotor acţionează reductorul. Cuplul de la ieşirea din 
reductor este transferat la vană printr-o interfaţă mecanică standar-
dizată. O unitate de comandă din acţionarea electrică înregistrează 
calea parcursă şi monitorizează momentul de rotaţie generat. La 
atingerea poziţiei de capăt a vanei sau a valorii limită setate a 
momentului de rotaţie, unitatea de comandă emite un semnal către 
comanda motorului. Comanda motorului integrată în acţionarea 
electrică opreşte apoi această acţionare. Pentru a asigura schimbul 
de comenzi de deplasare şi mesaje între comanda motorului şi 
tehnica de comandă, în comanda motorului este integrată o 
interfaţă sincronizată cu tehnica de comandă.

Acţionări electrice multitură SA şi acţionări sfert de tură SQ
Ambele serii constructive se bazează pe un principiu comun de 
construcţie. Punerea în funcţiune şi operarea sunt aproape identice.

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA ŞI ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ
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Acţionări electrice multitură SA
Conform EN ISO 5210 acţionările electrice multitură sunt acele 
acţionări care preiau forţele de împingere generate în vană iar 
pentru calea de reglare resp. cursa vanei este nevoie de mai mult de 
o rotaţie completă. În majoritatea cazurilor de utilizare, pentru 
acţionările electrice multitură sunt necesare mai multe rotaţii, de 
aceea robineţii de închidere prezintă adeseori tije ascendente. De 
aceea la acţionările electrice multitură, arborele de acţionare este 
confecţionat ca arbore cu gol interior, pentru a permite montajul 
tijelor în cazurile prezentate mai sus.

Acţionări sfert de tură SQ
Conform EN ISO 5211 acţionările electrice sfert de tură sunt acele 
acţionări la care, pentru acţionarea completă, este nevoie de mai 
puţin de o rotaţie completă la intrarea în vană. 

Vanele sfert de tură - clapete sau robinete - sunt adeseori executate 
cu rotire completă. Pentru a putea ajunge însă cu precizie în poziţiile 
de capăt, chiar şi în regim manual de funcţionare, acţionările 
electrice sfert de tură SQ sunt prevăzute cu opritoare fi nale interne.

Acţionări electrice multitură SA cu reductor montat
Prin montarea reductoarelor AUMA spectrul de utilizare a acţionă-
rilor electrice multitură SA se extinde.

 > În combinaţie cu o unitate liniară LE se formează o acţionare 
electrică liniară

 > În combinaţie cu un reductor cu braţ GF se formează o acţionare 
cu braţ

 > În combinaţie cu un reductor sfert de tură GS se formează 
o acţionare sfert de tură, mai ales pentru situaţiile în care este 
necesar un moment de rotaţie ridicat

 > În combinaţie cu un reductor multitură GST sau GK se formează 
o acţionare electrică multitură cu un cuplu de acţionare mai 
ridicat. Astfel se pot realiza în plus soluţii pentru tipuri de vane 
sau situaţii de montaj speciale.
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PANOU DE COMANDĂ INTEGRAT AM 01.1
 > Comandă simplă cu funcţii de bază

SOLUŢII DE AUTOMATIZARE PENTRU FIECARE TIP DE VANĂ

PANOU DE COMANDĂ INTEGRAT AC 01.2
 > Bazat pe microprocesor cu funcţionalitate extinsă
 > Comunicare prin fi eldbus
 > Display
 > Diagnoză
 > etc.



COMBINAŢII CU REDUCTOARE MULTITURĂ GST
 > Cupluri: până la 16 000 Nm
 > Automatizarea robinetelor de închidere
 > Soluţii pentru situaţii speciale de montaj

COMBINAŢII CU REDUCTOARE MULTITURĂ GHT
 > Cupluri: până la 120 000 Nm
 > Automatizarea robinetelor de închidere care necesită un moment de 

rotaţie mai ridicat
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA 07.2 – SA 16.2 ŞI SA 25.1 – SA 48.1
 > Momente de rotaţie: 10 Nm – 32 000 Nm
 > Automatizarea robinetelor de închidere şi a ventilelor

COMBINAŢII CU REDUCTOARE MULTITURĂ GK
 > Cupluri: până la 16 000 Nm
 > Automatizarea robinetelor de închidere cu tijă dublă
 > Soluţii pentru situaţii speciale de montaj

COMBINAŢII CU UNITĂŢI LINIARE LE
 > Forţe de forfecare 4 kN – 217 kN
 > Automatizarea ventilelor

COMBINAŢII CU REDUCTOARE SFERT DE TURĂ GS
 > Cupluri: până la 675 000 Nm
 > Automatizarea clapetelor şi a robinetelor

COMBINAŢII CU REDUCTOARE CU BRAŢ GF
 > Cupluri: până la 45 000 Nm
 > Automatizarea clapetelor acţionate prin tijă

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ 05.2 – SQ 14.2
 > Momente de rotaţie: 50 Nm – 2 400 Nm
 > Automatizarea clapetelor şi a robinetelor

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ 05.2 – SQ 14.2 CU PICIOR ŞI BRAŢ
 > Cupluri: 50 Nm – 2 400 Nm
 > Automatizarea clapetelor acţionate prin tijă
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 TIP DE PROTECŢIE 

Acţionările electrice AUMA SA şi SQ sunt livrate cu un grad de protecţie sporit IP68 
conform EN 60529. IP68 garantează protecţia contra inundării până la 8 m coloană de apă 
pentru o durată de maxim 96 ore. În cursul inundării sunt permise până la 10 acţionări.

Reductoarele AUMA sunt combinate de regulă cu acţionări electrice multitură. Reductoarele 
sunt de asemenea disponibile în IP68. Pentru anumite tipuri de reductoare există cazuri de 
utilizare speciale, de exemplu montajul subteran pentru reductoare sfert de tură sau înălţimi 
de inundare mai mari. Pentru selectarea aparatelor în condiţii cu cerinţe speciale vă rugăm 
să contactaţi AUMA. 

Utilajele AUMA sunt utilizate peste tot în 
lume şi îşi îndeplinesc funcţiile într-un mod 
fi abil şi durabil, în orice condiţii. 

 CONDIŢII DE UTILIZARE
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 TEMPERATURI ALE MEDIULUI ÎNCONJURĂTOR 

În condiţii de căldură sau frig extrem, acţionările electrice de la 
AUMA funcţionează fi abil. Pentru diversele condiţii de mediu există 
versiuni adaptate intervalelor de temperatură corespunzătoare.

Regim de 
funcţionare Tipuri

Domeniu de temperaturi

Standard Opţiuni

Regim de control, 
regim de poziţionare
(clasele A şi B)

SA sau SQ –40 °C … +80 °C –60 °C … +60 °C; 
0 °C ... +120 °C

SA sau SQ cu comandă AM –40 °C … +70 °C –60 °C … +60 °C

SA sau SQ cu comandă AC –25 °C … +70 °C –60 °C … +60 °C

Regim de reglare
(clasa C)

SAR sau SQR –40 °C … +60 °C –40 °C … +80 °C
–60 °C … +60 °C

SAR sau SQR cu comandă AM –40 °C … +60 °C –40 °C … +70 °C
–60 °C … +60 °C

SAR sau SQR cu comandă AC –25 °C … +60 °C –25 °C … +70 °C
–60 °C … +60 °C

Alte intervale de temperatură la cerere



STRUCTURA STRATURILOR LA VOPSIRE 
ÎN CÂMP ELECTROSTATIC

Carcasă

Strat de conversie
Acoperire funcţională pentru sporirea 
aderenţei stratului de lac pe carcasă.

Primul strat de pulbere
Strat de pulbere pe bază de răşină epoxidică 
Asigură aderenţa sporită între suprafaţa 
carcasei şi stratul de acoperire.

Al doilea strat de pulbere
Strat de pulbere pe bază de poliuretan. 
Acest strat asigură rezistenţa la chimicale, 
intemperii şi radiaţii UV. Datorită gradului 
ridicat de reticulare a pulberii tratate termic, 
rezistenţa mecanică este foarte ridicată. 
Nuanţa este gri-argintiu AUMA, similar RAL 
7037.
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 PROTECŢIE CONTRA COROZIUNII 

Pentru durata îndelungată de viaţă a aparatelor, un rol important îl 
joacă şi protecţia efi cientă AUMA contra coroziunii. Sistemul AUMA 
de protecţie contra coroziunii se bazează pe un tratament chimic 
preliminar şi un strat dublu de acoperire în câmp electrostatic a 
componentelor individuale. Pentru diversele condiţii de utilizare 
există clasele de protecţie contra coroziunii AUMA, dezvoltate în 
conformitate cu categoriile de corozivitate ale EN ISO 12944-2.

Categorii de corozivitate conform EN ISO 12944-2
Clasifi carea condiţiilor de mediu

Acţionări electrice SA, SQ şi comenzi AM, AC

Clasă de protecţie 
contra coroziunii

Grosime totală a 
stratului

C1 (nesemnifi cativ): Spaţii încălzite cu atmosferă neutră KS 140 μm
C2 (redus): Clădiri neîncălzite şi zone rurale cu grad redus de impurităţi
C3 (moderat): Spaţii de producţie cu umiditate a aerului şi poluare moderată cu noxe. Zone urbane 

şi industriale cu grad mediu de impurităţi din cauza dioxidului de sulf
C4 (puternic): Instalaţii chimice şi zone cu concentraţie moderată de sare
C5-I (foarte puternic, 
industrie):

Zone cu condensare aproape permanentă şi grad ridicat de impurităţi

C5-M (foarte puternic, 
maritim):

Zone cu expunere la sare, condensare aproape permanentă şi grad ridicat de 
impurităţi

Categorii de corozivitate pentru solicitări cerinţe care depăşesc EN ISO 12944-2

Extremă (turn de răcire): Zone cu expunere extrem de ridicată la sare, condensare aproape permanentă şi grad 
ridicat de impurităţi

KX
KX-G (fără aluminiu)

200 μm

Sistemul AUMA de protecţie contra coroziunii este certifi cat de TÜV Rheinland.

Culoare
Nuanţa de culoare standard este gri-argintiu (similar RAL 7037). 
Sunt posibile şi alte nuanţe.

 CONDIŢII DE UTILIZARE
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PROTECŢIE CONTRA EXPLOZIEI 

Aparatele cu protecţie la explozie sunt astfel construite încât să nu 
devină o sursă de explozie în cazul formării unei atmosfere potenţial 
explozive. Aceste aparate nu generează scântei de aprindere şi nu 
prezintă temperaturi ridicate la suprafaţă.

Alte clasifi cări, de ex. pentru SUA (FM) sau Rusia (ROSTECH-
NADSOR/EAC) se găsesc în broşura „Acţionări electrice pentru 
automatizarea vanelor în industria petrolului şi a gazelor“. 

Clasifi carea protecţie împotriva exploziei pentru Europa şi conform standardului internaţional IEC (selecţie)

Acţionări electrice

Interval de temperatură 
ambiantă

min. max. Protecţie contra exploziei

Europa - ATEX

Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 –60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3
Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 
cu AMExC sau ACExC

–60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3

Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 25.1 – 40.1 –50 °C +60 °C II 2G Ex ed IIB T4
Acţionări sfert de tură SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 –60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3
Acţionări sfert de tură SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 
cu AMExC sau ACExC

–60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 

Internaţional/Australia - IECEx

Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 –60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb
Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 
cu AMExC sau ACExC

–60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb

Acţionări electrice multitură SAEx/SAREx 25.1 – 40.1 –20 °C +60 °C Ex ed IIB T4 Gb
Acţionări sfert de tură SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 –60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb

Acţionări sfert de tură SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 
cu AMExC sau ACExC

–60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb
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 REGIMURI DE FUNCŢIONARE – REGIM DE CONTROL, POZIŢIONARE ŞI REGLARE 

Vanele sunt acţionate în mod diferit, în funcţie de cazul de utilizare 
şi forma constructivă. Norma pentru acţionări electrice EN 15714-2 
diferenţiază prin urmare trei cazuri de utilizare:

 > Clasa A: Regim DESCHIS - ÎNCHIS sau de control. 
Acţionarea electrică trebuie să aducă vana pe întreaga cale de 
reglare, din poziţia deschisă complet în poziţia închisă complet 
şi invers. 

 > Clasa B: Comandă prin închideri succesive, poziţionare sau regim 
de poziţionare.
Acţionarea electrică trebuie să aducă vana într-o anumită poziţie 
(poziţie complet deschisă, poziţie intermediară şi poziţie închisă).

 > Clasa C: Modulare sau chiar regim de reglare.
Acţionarea electrică trebuie să aducă periodic vana într-o 
anumită poziţie afl ată între poziţia complet deschisă şi poziţia 
complet închisă.

 Frecvenţa comutării şi  regimul de funcţionare a motorului
Solicitările mecanice ale unui servomotor în regim de reglare se 
diferenţiază de cele existente în regimul de control. În mod cores-
punzător, pentru fi ecare regim de funcţionare există tipuri speciale 
de acţionare electrică.

Pentru diferenţiere sunt caracteristice regimurile de funcţionare a 
acţionărilor electrice conform IEC 60034-1 şi EN 15714-2 (vezi şi 
pagina 70). La regimul de reglare, de regulă este indicată şi o 
frecvenţă de comutare admisă.

 Comandă DESCHIS - ÎNCHIS
Aceasta este cea mai obişnuită formă de 
comandă. În timpul funcţionării, comenzile 
de tip DESCHIDERE şi ÎNCHIDERE şi notifi că-
rile Poziţie fi nală DESCHIS şi Poziţie fi nală 
ÎNCHIS sunt de regulă sufi ciente.

Deconectarea automată se realizează în 
funcţie de cursă şi de momentul de rotaţie.

Acţionări electrice pentru regimul de control şi regimul de 
 poziţionare (clasele A şi B resp. regimurile de funcţionare 
S2 - 15 min/30 min)
Acţionările electrice AUMA pentru regimul de control şi de poziţio-
nare pot fi  identifi cate după denumirea tipului SA şi SQ:

 > SA 07.2 – SA 16.2
 > SA 25.1 – SA 48.1
 > SQ 05.2 – SQ 14.2

Acţionări electrice pentru regimul de reglare 
(clasa C resp. regimurile de funcţionare S4 - 25 %/50 %)
Acţionările electrice AUMA pentru regim de reglare pot fi  identifi -
cate după denumirea tipului SAR sau SQR:

 > SAR 07.2 – SAR 16.2
 > SAR 25.1 – SAR 30.1 
 > SQR 05.2 – SQR 14.2

FUNCŢIILE DE BAZĂ ALE ACŢIONĂRILOR ELECTRICE
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 Comandă pe baza valorii nominale
De la nivelul de comandă superior sistemul 
de comandă primeşte o valoare nominală 
pentru poziţie, de ex. sub forma unui semnal 
0/4 – 20 mA. Regulatorul de poziţie integrat 
compară această valoare nominală cu 
poziţia curentă a vanei şi comandă motorul 
sistemului de acţionare în funcţie de 
abaterea existentă, până când valoarea 
actuală coincide cu valoarea nominală. 
Poziţia vanei este transmisă tehnicii de 
comandă.

  DECONECTARE ÎN POZIŢIILE FINALE 

O acţionare electrică este deconectată la atingerea unei poziţii 
fi nale. Sunt disponibile două mecanisme, care sunt utilizate în 
funcţie de tipul vanei.

 > Deconectare în funcţie de cursă
În momentul în care este atinsă poziţia fi nală de deconectare, 
sistemul de comandă deconectează acţionarea electrică.

 > Deconectare în funcţie de moment de rotaţie
De îndată ce în poziţia fi nală a vanei s-a acumulat momentul 
de rotaţie setat, sistemul de comandă deconectează acţionarea 
electrică.

în cazul acţionărilor electrice fără sistem de comandă integrat este 
necesară programarea tipului de deconectare în sistemul de 
comandă extern. La acţionările electrice cu sistem de comandă 
integrat AM sau AC, tipul de deconectare se setează la sistemul de 
comandă integrat. Tipul de deconectare poate fi  diferit în cele două 
poziţii fi nale.

FUNCŢII DE PROTECŢIE 

 Protecţie contra suprasolicitării vanei
Dacă în timpul cursei apare un moment de rotaţie exagerat de 
ridicat, de ex. datorită unui obiect prins în vană, acţionarea electrică 
este deconectată prin intermediul sistemului de comandă, pentru 
protecţia vanei.

  Protecţie termică a motorului
Acţionările electrice AUMA sunt echipate cu termocontacte sau 
rezistenţe cu coefi cient de temperatură pozitiv în bobinajul moto-
rului. Acestea se declanşează în momentul în care temperatura din 
motor depăşeşte 140 °C. Fiind incluse în sistemul de comandă, 
aceste dispozitive asigură o protecţie optimă a motorului contra 
supraîncălzirii.

Termocontactul, respectiv rezistenţa cu coefi cient de temperatură 
pozitiv oferă o protecţie mai bună decât releele de supracurent, 
deoarece încălzirea este măsurată în bobinajul motorului.
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Borne de conectare

Protecţie 

Comandă 

Aparat de comutare

Panou de comandă integrat

Alimentare electrică 
L1, L2, L3, PE
Cablare în paralel 
Contacte de semnalizare, intrări şi ieşiri de semnal
Cablare în serie 
Fieldbus
Numărul de conductori din cablu

SA NORM

 

SA - AM

SA - AC

3

Acţionări electrice Componente sistem

Cabluri

Cheltuieli proiectare
Cheltuieli instalare
Cheltuieli punere în funcţiune
Cheltuieli documentare

Cheltuieli concept de comandă
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Acţionările electrice AUMA pot fi  integrate în orice sistem de 
automatizare. Acţionările electrice cu comandă integrată economi-
sesc cheltuielile de proiectare, instalare şi documentare aferente 
unei comenzi externe. Un alt avantaj al panoului de comandă 
integrat este punerea în funcţiune simplă.

 Comandă externă
La acest concept de comandă, toate semnalele de acţionare precum 
limitatoarele, semnalele limitatoarelor de moment de rotaţie, 
protecţia motorului şi eventual poziţia vanei sunt transmise către o 
comandă externă, unde sunt prelucrate. La proiectarea sistemului 
de comandă se va avea grijă ca mecanismele de protecţie necesare 
să fi e luate în calcul iar temporizarea deconectării să nu fi e prea 
mare.

În plus, în tabloul de comandă mai este instalat aparatajul de 
comutare pentru comanda motorului şi conectat prin cabluri la 
sistemul de acţionare.

Dacă este necesar un panou de comandă integrat, acesta trebuie 
instalat în apropierea motorului şi integrat în comanda externă. 

 CONCEPTE DE COMANDĂ
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 Comandă integrată
Din momentul asigurării alimentării cu energie electrică, acţionările 
electrice cu comandă integrată pot fi  operate electric prin interme-
diul elementelor de operare de pe panoul de comandă integrat. 
Panoul de comandă este adaptat în mod optim sistemului de 
acţionare.

Acţionarea electrică AUMA poate fi  reglată în totalitate la faţa 
locului, fără a fi  necesară conexiunea la sistemul de control DCS. 
Între sistemul de control şi acţionarea electrică mai are loc doar 
schimbul de comenzi de deplasare şi semnale feedback. Procesele 
de comutare ale motorului sunt executate aproape instantaneu în 
interiorul dispozitivului. 

Acţionările electrice AUMA pot fi  livrate cu o comandă integrată 
AM sau AC. 

Fieldbus
La utilizarea unui sistem fi eldbus, toate acţionările electrice sunt 
conectate la tehnica de comandă printr-un cablu bifi lar comun. 
Prin intermediul acestui cablu are loc comunicarea tuturor comen-
zilor de deplasare şi a mesajelor de răspuns între acţionările electrice 
şi tehnica de comandă.

Prin eliminarea grupurilor constructive de introducere şi redare la 
cablarea fi eldbus se reduce necesarul de spaţiu în tabloul de 
comandă. Utilizarea cablurilor bifi lare simplifi că punerea în funcţiune 
şi economiseşte costurile în special în cazul cablurilor de lungime 
mai mare.

Un alt avantaj al tehnologiei fi eldbus îl reprezintă faptul că pot fi  
transmise la camera de comandă informaţii auxiliare pentru 
întreţinere şi diagnoză. Astfel, tehnologia fi eldbus constituie baza 
pentru integrarea aparatelor de câmp în sistemele de Asset Mana-
gement, care garantează disponibilitatea instalaţiilor.

Sistemele de acţionare AUMA cu panou de comandă integrat AC 
pot fi  livrate cu interfeţe pentru sisteme fi eldbus tipice, utilizate în 
domeniul automatizării proceselor.
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Panourile de comandă integrate evaluează semnalele de acţionare 
şi comenzile de deplasare şi pornesc sau opresc imediat motorul 
prin intermediul contactoarelor de inversare sau al tiristoarelor.

Semnalele de acţionare evaluate sunt puse de către panourile de 
comandă integrate la dispoziţia nivelului superior, sub formă de 
notifi cări.

Prin intermediul unui panou de comandă integrat acţionarea 
electrică poate fi  comandată şi la nivel local.

Comenzile AM şi AC pot fi  combinate cu seriile de acţionări SA şi 
SQ. Din punctul de vedere al tehnologiei de control, se obţine astfel 
o imagine unitară.

O trecere în revistă a funcţiilor sistemelor de comandă puteţi găsi pe 
pagina 74.

AM 01.1 ŞI AM 02.1 (AUMA MATIC) 

În cazul în care se utilizează transmiterea în paralel a semnalului iar 
numărul de mesaje de răspuns la tehnica de control este rezonabil, 
AM este sistemul de comandă adecvat, graţie structurii sale simple.

 Prin intermediul comutatorului glisant, la punerea în funcţiune sunt 
fi xaţi câţiva parametri, ca de ex. tipul de deconectare în poziţiile 
fi nale.

Comanda se efectuează prin comenzile DESCHIS, OPRIRE, ÎNCHIS. 
Mesaje transmise către sistemul de control sunt cele privind 
atingerea unei poziţii fi nale şi un mesaj de eroare global. Aceste 
mesaje sunt afi şate şi prin intermediul indicatoarelor luminoase de 
pe panoul de comandă integrat. Opţional, poziţia vanei poate fi  
transmisă către sistemul de control sub forma unui semnal 
0/4 – 20 mA.

INTEGRAREA ÎN SISTEMUL DE CONTROL - PANOURILE DE COMANDĂ AM ȘI AC
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Dacă aplicaţia necesită funcţii de reglare cu autoajustare, dacă se 
doreşte înregistrarea datelor operaţionale, dacă interfaţa utilizato-
rului trebuie să fi e confi gurabilă sau dacă vana şi acţionarea 
electrică trebuie integrate printr-o diagnoză inteligentă într-un Plant 
Asset Management System, atunci AC este sistemul de comandă cel 
mai potrivit.

AC dispune de o interfaţă paralelă liber confi gurabilă şi/sau interfeţe 
la sistemele fi eldbus obişnuite în automatizarea procesului.

Printre funcţiile de diagnoză se numără un raport datat al evenimen-
telor, înregistrarea curbei caracteristice a momentelor de rotaţie, 
înregistrarea continuă a temperaturilor şi vibraţiilor în acţionarea 
electrică sau numărarea pornirilor şi a perioadelor de funcţionare 
ale motorului. 

Dincolo de funcţiile de bază, AC oferă o serie de posibilităţi pentru a 
îndeplini cerinţe speciale. Între acestea se numără funcţia de şuntare 
a pornirii pentru deblocarea vanelor din poziţia lor fi xă sau funcţii 
pentru modifi carea timpilor de acţionare, pentru a evita loviturile de 
berbec în conductă.

În dezvoltarea AC 01.2 s-a pus accentul în special pe uşurinţa în 
utilizare şi integrarea simplă a acţionărilor electrice în sistemul de 
control. Stabilirea parametrilor de funcţionare se poate face prin 
intermediul meniului, cu ajutorul display-ului grafi c de mari dimen-
siuni sau, alternativ, cu AUMA CDT (vezi pagina 28) printr-o 
conexiune Bluetooth. În cazul conexiunilor fi eldbus, stabilirea 
parametrilor se poate efectua şi din camera de comandă.

AC 01.2 (AUMATIC) 
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 Acţionările electrice moderne pot fi  ajustate în funcţie de cerinţele 
speciale ale unei aplicaţii prin intermediul unei multitudini de 
parametri. Funcţiile de monitorizare şi diagnoză generează 
notifi cări şi colectează parametrii de operare. 

La AC, accesul la datele cuprinzătoare este asigurat printr-o interfaţă 
intuitivă clar împărţită. 

Toate setările de la aparat pot fi  efectuate fără un aparat de 
parametrizare auxiliar.

Afi şajele de pe display sunt prezentate în text clar, fi ind disponibile 
în mai multe limbi. 

 Protecţia cu parolă
O importantă funcţie de siguranţă este protecţia cu parolă a AC. 
Astfel se împiedică aducerea de modifi cări de către persoanele 
neautorizate.

 1  Display
Display-ul grafi c permite afi şarea textului, a elementelor grafi ce, 
precum şi a curbelor caracteristice. 

2  Indicatoare luminoase
Semnalizarea mesajelor de stare prin indicatoare luminoase poate fi  
programată. Datorită lămpilor cu LED, semnalele indicatoarelor pot 
fi  identifi cate de la distanţă.

3   Selectarea postului de comandă
Cu ajutorul comutatorului selectiv LOCAL - ÎNCHIS - DISTANŢĂ se 
stabileşte dacă acţionarea electrică va fi  operată de la camera de 
comandă (comandă la distanţă) sau prin intermediul panoului de 
comandă integrat (comandă locală). 

OPERARE CLARĂ ŞI EXPLICITĂ
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4   Acţionare şi parametrizare
În funcţie de poziţia comutatorului selectiv, prin intermediul 
butonului se poate acţiona electric sistemul de acţionare, se pot 
apela notifi cările de stare sau se poate naviga în cadrul meniului.

5  Afi şarea poziţiei vanei
Prin afi şajul de mari dimensiuni poziţia vanei poate fi  identifi cată clar 
şi de la mare distanţă.

6  Afi şarea comenzilor de deplasare / valori nominale
Comenzile de deplasare în aşteptare şi valorile nominale de la 
sistemul de control pot fi  afi şate pe display.

7  Diagnoză / afi şaje de monitorizare
În regimul de funcţionare continuă, condiţiile de mediu sunt 
monitorizate în permanenţă. Dacă sunt depăşite valorile limită, de 
ex. timpul setat de reglare, AC emite un mesaj de avertizare. 

8  Meniu principal
Prin intermediul meniului principal pot fi  apelate datele sistemului de 
acţionare şi pot fi  modifi caţi parametrii de operare.

9   Setare non-intruzivă
Dacă acţionarea electrică conţine o unitate de comandă electronică 
(vezi pagina 51), poziţiile fi nale şi momentele de rotaţie pentru 
deconectare pot fi  setate prin intermediul display-ului, fără a fi  
necesară deschiderea acţionării electrice.

10  Avarie
În cazul unei defecţiuni culoarea de fundal a display-ului devine 
roşie. Cauza defecţiunii poate fi  apelată prin intermediul 
display-ului.

5 8

9

10

6

7



ÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎÎnnnnnnnnnnnnnnncccccccccccccccchhhhhhhhhhhhhhhhhhhiiiiiiiiiiiiiisssssssssssssssssssssss

IIIIIIIIIIIIIIIInnnnnnnnnnnnnnnnnnnnnfffffffffffffffffffffffffffffffooooooooooooooooooooooooooorrrrrrrrrrrrrrmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmmaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţţiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee  RRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRRReeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvviiiiiiiiiiiiiiiizzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzziiiiiiiiiiiiiiiiieeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
1111111111111111111 CCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCCMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMMDDDDDDDDDDDDDDDDDDDDD00000000000000000000000000000000000000000000777777777777777777777779999999999999999999999999999

26

Acţionarea electrică trebuie să asigure o 
durată îndelungată de utilizare, intervale de 
întreţinere prelungite şi întreţinerea extrem 
de simplă. Aceste puncte contribuie în mod 
radical la reducerea costurilor de exploatare 
a instalaţiei.

Integrarea funcţiilor avansate de diagnoză în 
aparatele AUMA reprezintă aşadar un punct 
cheie în procesul de dezvoltare.

 Întreţinere - la nevoie
Duratele de funcţionare, frecvenţele de comutare, momentul de rotaţie, temperaturile 
ambiante - aceste infl uenţe variază de la o acţionare electrică la alta şi astfel, fi ecare aparat 
necesită un volum individual de operaţiuni de întreţinere. Aceste mărimi sunt înregistrate 
continuu şi se clasifi că în patru categorii, echivalente pentru garnituri, lubrifi anţi, contac-
toare de inversare şi mecanică. Prin intermediul unei diagrame cu bare, pe display este afi şat 
necesarul de întreţinere. De îndată ce se atinge o valoare prag, acţionarea electrică notifi că 
necesarul de întreţinere. Alternativ pot fi  monitorizate intervalele prevăzute printr-un plan 
de întreţinere.

În afara specifi caţiei - remedierea cauzelor defecţiunilor înainte de avarie
Operatorul instalaţiei este atenţionat din timp asupra problemelor incipiente. Mesajul indică 
faptul că acţionarea electrică este expusă unor condiţii de funcţionare inadmisibile, de 
exemplu temperaturi ambiante exagerate, care, în cazul apariţiei frecvente şi de mai lungă 
durată, pot cauza o avarie.

 Plant-Asset-Management
În cazul în care este afi şat unul din mesajele indicate mai sus, în acelaşi timp pot fi  iniţiate 
măsuri de contracarare - ideea de bază a sistemului de Plant-Asset-Management. Fie se 
activează personalul de service de la faţa locului fi e se apelează la personalul de service 
AUMA, care oferă o garanţie pentru lucrările efectuate.

Departamentul de service AUMA vă oferă posibilitatea de a conveni contractual pachetul de 
lucrări de întreţinere. De îndată ce apare mesajul corespunzător, AUMA Service iniţiază 
măsurile necesare.

 FIABILITATE, DURABILITATE, VERIFICARE INTEGRATE
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Raport de evenimente  datat/
Înregistrarea datelor operaţionale
În raportul de evenimente datat sunt înregistrate procesele de 
reglare, procesele de comutare, mesajele de avertizare, defecţiunile 
şi durata de funcţionare. Raportul de evenimente este un element 
esenţial pentru capacităţile de diagnoză ale AC.

Diagnoză vană
AC poate înregistra în momente diferite curbe caracteristice ale 
momentelor de rotaţie. Prin compararea curbelor caracteristice se 
pot trage concluzii cu privire la modifi cări.

Evaluare simplifi cată
Clasifi carea explicită a diagnozei conform NAMUR NE 107 vine în 
sprijinul personalului operator. Datele relevante pentru diagnoză 
pot fi  interogate pe afi şajul aparatului, prin fi eldbus sau cu ajutorul 
AUMA CDT (vezi pagina 30).

Acţionările electrice AUMA cu interfaţă fi elbdus susţine şi concepte 
standardizate pentru diagnoza la distanţă de la camera de comandă 
(vezi pagina 39).

 Clasifi carea diagnozei conform NAMUR NE 107
Această recomandare are ca scop stabilirea unui sistem de simboluri 
unitar şi simplu prin care aparatele de câmp comunică operatorilor 
starea în care acestea se afl ă. 

Necesar de întreţinere
Acţionarea electrică poate fi  controlată în 
continuare de la camera de comandă. Pentru 
a împiedica o oprire neplanifi cată, este 
necesară o verifi care a dispozitivului de către 
un specialist.

În afara specifi caţiei
Abateri de la condiţiile de utilizare permise, 
identifi cate de acţionarea electrică prin 
intermediul sistemului de automonitorizare. 
Acţionarea electrică poate fi  controlată în 
continuare de la camera de comandă. 

Control funcţionare
Se lucrează la acţionarea electrică, momentan 
nu poate fi  controlată de la camera de 
comandă.

Avarie
Datorită unei defecţiuni la acţionarea electrică 
sau la un echipament periferic al acesteia, 
acţionarea electrică nu poate fi  controlată din 
camera de comandă.
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Prin intermediul display-ului şi a elemente-
lor de operare de pe AC, este posibilă 
interogarea datelor şi modifi carea parame-
trilor fără elemente ajutătoare. În situaţii 
urgente, acest lucru constituie un avantaj. 
În rest, AUMA CDT permite manevrarea 
mai confortabilă a datelor aparatelor. 

Acest Commissioning and Diagnostic Tool 
(CDT) a fost dezvoltat pentru acţionările 
electrice cu comandă integrată AC. Pachetul 
software poate fi  descărcat gratuit de pe 
www.auma.com pentru instalarea pe laptop 
şi PDA.

Conexiunea cu acţionarea electrică se 
realizează prin  Bluetooth, fi ind protejată 
prin parolă şi codată. 

Punerea în funcţiune simplifi cată
Avantajul oferit de AUMA CDT este reprezentarea sinoptică a tuturor parametrilor apara-
tului. Indicaţiile Tooltip sunt un mijloc ajutător la stabilirea setărilor.

Cu ajutorul AUMA CDT, toate setările pot fi  efectuate, salvate şi transferate ulterior la 
aparat, independent de acţionarea electrică. AUMA CDT permite transferul setărilor de la o 
acţionare electrică la alta.

În baza de date AUMA CDT pot fi  arhivate datele acţionărilor electrice.

  AUMA CDT PENTRU PUNEREA ÎN FUNCŢIUNE A AC - PE ÎNŢELESUL TUTUROR



1

4

3

2

29

1  AUMA CDT - Sinoptic, poliglot şi intuitiv
Acţiunile specifi ce necesită evaluarea corectă a unei situaţii. 
Gruparea sinoptică şi logică a parametrilor şi textelor pe afi şaj, în 
peste 30 de limbi, joacă un rol decisiv în acest sens. Aceste funcţii 
sunt susţinute prin Tooltips 2 . Astfel, parametrii selectaţi au 
asociată o scurtă explicaţie şi o valoare standard.

3  Protecţia cu parolă
Prin diversele nivele ale utilizatorilor, protejate cu parolă, se 
împiedică aducerea de modifi cări neautorizate la setările aparatului.

4  Telecomandă
Cu ajutorul telecomenzii, acţionarea la distanţă poate fi  operată prin 
AUMA CDT. Toate notifi cările indicatoarelor luminoase şi toate 
notifi cările de stare, care pot fi  apelate prin intermediul display-ului 
AC, sunt prezentate cu claritate. De pe laptop pot fi  declanşate 
acţiuni şi pot fi  monitorizate direct efectele acestora pe afi şajul de 
stare al acţionării electrice.
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Colectarea datelor de funcţionare sau 
înregistrarea curbelor caracteristice 
reprezintă o condiţie preliminară pentru 
îmbunătăţirea funcţionării aparatelor de 
câmp în ceea ce priveşte durata lor de 
utilizare, cealaltă condiţie fi ind evaluarea 
corectă a acestor informaţii. 

AUMA CDT oferă o serie de astfel de 
posibilităţi de evaluare care contribuie la 
obţinerea concluziilor corecte pornind de 
la aceste date. În dialogul dintre AUMA 
Service şi personalul instalaţiei, este 
posibilă optimizarea parametrilor aparatului 
sau planifi carea măsurilor de întreţinere.

AUMA CDT - InfoCenter
Schema electrică adecvată şi fi şa de date aferentă - AUMA CDT obţine documentele direct 
online de pe server-ul AUMA. Setul de date al unei acţionări electrice poate fi  salvat pe 
laptop şi poate fi  transferat la cea mai apropiată unitate AUMA Service, pentru a fi  evaluat. 

AC are capacitatea de a înregistra curbe  caracteristice, AUMA CDT oferă reprezentarea 
optimă prin LiveView. Astfel este susţinută evaluarea comportamentului aparatului în timpul 
funcţionării. Pentru evaluarea istoricului aparatului, AUMA CDT dispune de funcţii care 
permit reprezentarea grafi că a evenimentelor salvate cronologic în jurnal.

AUMA CDT furnizează o vedere de ansamblu asupra acţionării electrice, condiţii ideale 
pentru aprecierea corectă a stării acţionării electrice şi a mediului său imediat.

 AUMA CDT PENTRU DIAGNOZA AC PE BAZĂ DE DIALOG
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AUMA CDT ca Master fi eldbus
Dacă acţionarea nu funcţionează, acest lucru poate fi  cauzat de 
comunicarea defectuoasă cu postul de control. La comunicarea în 
paralel, căile de semnal dintre postul de control şi acţionarea 
electrică pot fi  verifi cate cu un aparat de măsură. Şi la fi eldbus este 
recomandată verifi carea funcţiilor.

AUMA CDT poate fi  utilizată ca Master fi eldbus temporar. Astfel se 
poate constata dacă acţionarea electrică primeşte, prelucrează şi 
răspunde la mesajele fi eldbus. Dacă se întâmplă aşa, cauza defecţi-
unii nu se afl ă în acţionarea electrică.

Alte avantaje ale Master fi eldbus AUMA CDT: Punerea în funcţiune 
a acţionărilor electrice este posibilă şi atunci când comunicarea cu 
sistemul de control lipseşte încă sau nu este posibilă, de ex. într-un 
atelier de montaj.

Exemple pentru Analyse-Tools
 > 1  Durata de funcţionare a motorului sau poziţia vanelor indică 

dacă poziţia vanei se deplasează în timp pe intervalul estimat.
 > 2  Fereastra indicatoare de stare a interfeţei afi şează semnalele 

în aşteptare la interfaţa sistemului de control.

3  AUMA Support App
Documentaţia aparatului poate fi  accesată simplu şi rapid şi cu 
ajutorul AUMA Support App. După scanarea codului DataMatrix de 
pe plăcuţa indicatoare pe smartphone sau tabletă, prin intermediul 
App se solicită manualul de utilizare, schema electrică, fi şa de date 
tehnice şi certifi catul de recepţie de pe server-ul AUMA şi se 
descarcă pe terminalul mobil.

AUMA Support App este disponibilă gratuit pentru aparatele cu 
sistem de operare Android pe Google Play Store, iar pentru apara-
tele Apple cu sistem de operare iOS pe Apple Store. App poate fi  
achiziţionată cu ajutorul codului QR, se selectează automat versi-
unea necesară.
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Interfaţa mecanică a acţionărilor electrice la vană este standardi-
zată. Pe de altă parte însă, interfeţele la sistemul de control se 
dezvoltă în permanenţă. 

Comandă în paralel, fi eldbus sau ambele, din motive de redundanţă? 
Dacă se foloseşte fi eldbus, atunci cu ce protocol? 

Oricare ar fi  tipul de comunicare pentru care optaţi, pentru toate 
sistemele recunoscute din domeniul tehnologiei de comandă a 
proceselor AUMA vă poate furniza acţionări electrice cu o interfaţă 
adecvată.

Comenzi şi mesaje la acţionările electrice
În cel mai simplu caz de utilizare sunt sufi ciente comenzile de 
deplasare DESCHIS şi ÎNCHIS, mesajele de răspuns poziţie fi nală 
DESCHIS/poziţie fi nală ÎNCHIS precum şi un mesaj de eroare global. 
Cu ajutorul acestor cinci semnale discrete, o vană de blocare poate 
fi  exploatată în mod efi cient.

În cazul în care trebuie reglată poziţia vanei, se mai adaugă şi 
semnalele continue: Valoarea nominală a poziţiei şi mesajul de 
răspuns al poziţiei (valoarea actuală), la comunicarea paralelă de 
regulă sub forma unui semnal analog 4 – 20 mA.

Jurnalele fi eldbus extind lăţimea de bandă pentru transmiterea 
informaţiilor. Pe lângă transmiterea comenzilor şi mesajelor de 
răspuns necesare pentru funcţionare, de la sistemul de control este 
posibil şi accesul la toţi parametrii aparatelor şi la datele de funcţio-
nare prin fi eldbus. 

COMUNICARE - INTERFEŢE INDIVIDUALIZATE



DESCHIS
ÎNCHIS

STOP

Poziţie finală DESCHIS
Poziţie finală ÎNCHIS

Comutator selectiv LOCAL
Comutator selectiv LA DISTANŢĂ

Mesaj de eroare global:

Semnal de răspuns referitor la poziţie

DESCHIS
ÎNCHIS

STOP
Deblocare LOCAL

Comenzi de URGENŢĂ
Liber programabile

Poziţie finală DESCHIS
Poziţie finală ÎNCHIS
Poziţii intermediare

Comutator selectiv LOCAL
Comutator selectiv LA DISTANŢĂ

Mesaj de eroare global
Eroare moment de rotaţie ÎNCHIS
Eroare moment de rotaţie DESCHIS

Liber programabile
Liber programabile

Valoare nominală poziţie reglare
Valoare nominală regulator PID

Semnal de răspuns referitor la poziţie
Mesaj de răspuns al momentului de rotaţie

COMENZI
BINARE

AM AC

RĂSPUNSURI
BINARE

RĂSPUNSURI
ANALOGICE

RĂSPUNSURI
BINARE

COMENZI
ANALOGICE

RĂSPUNSURI
ANALOGICE

COMENZI
BINARE
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 TRANSMITEREA CONVENŢIONALĂ A SEMNALULUI CĂTRE TEHNICA DE CONTROL 

AM
Toate intrările şi ieşirile dispun de cablaje fi xe. Ocuparea este 
documentată în schema de conexiuni. 

 > Trei intrări binare pentru comenzile de acţionare DESCHIS,OPRIT, 
ÎNCHIS

 > Cinci ieşiri binare având funcţiile poziţie fi nală ÎNCHIS, poziţie 
fi nală DESCHIS, comutator selectiv DISTANŢĂ, comutator selectiv 
LOCAL, mesaj de eroare global

 > Opţional o ieşire analogică 0/4 – 20 mA pentru afi şarea la 
distanţă a poziţiei.

Intrările şi ieşirile binare sunt libere de potenţial, ieşirea analogică 
este separată galvanic.

AC
Alocarea semnalelor de ieşire poate fi  modifi cată ulterior prin 
setarea aparatelor de la AC. În funcţie de dotare, AC dispune de:

 > Până la zece intrări binare
de ex. pentru primirea comenzilor de deplasare DESCHIS, OPRIRE, 
ÎNCHIS, semnale de deblocare pentru panoul de comandă 
integrat, comenzi de urgenţă, etc.

 > Până la zece ieşiri binare 
de ex. pentru notifi cări privind poziţiile fi nale, poziţiile 
intermediare, poziţia comutatorului selectiv, defecţiuni, etc.

 > Până la două intrări analogice (0/4 – 20 mA)
de ex. pentru recepţionarea unei valori nominale pentru 
comanda regulatorului de poziţie sau a regulatorului PID

 > Până la două ieşiri analogice (0/4 – 20 mA)
de ex. pentru notifi cări privind poziţia vanei sau momentul de 
rotaţie

Intrările şi ieşirile binare sunt libere de potenţial, ieşirile analogice 
sunt separate galvanic.
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Aparate fi eldbus AUMA
Există o multitudine de sisteme fi eldbus variate. În funcţie de tipurile 
de instalaţii şi de condiţiile regionale s-au dezvoltat anumite 
preferinţe. Deoarece acţionările electrice AUMA funcţionează în 
prezent în instalaţii tehnice de procesare de orice tip, afl ate în 
exploatare în întreaga lume, acestea sunt echipate cu interfeţe 
specifi ce diverselor sisteme de comunicare a căror efi cienţă a fost 
demonstrată în automatizările de proces.

 > Profi bus DP
 > Modbus RTU
 > Foundation Fieldbus
 > HART

În toate cazurile, aparatele AUMA pot fi  livrate echipate cu intrări 
digitale şi analogice, pentru a racorda suplimentar senzori la 
fi eldbus.

Reducerea costurilor reprezintă unul din principalele argumente 
pentru utilizarea tehnologiei fi eldbus. Pe lângă aceasta, introduce-
rea comunicării în serie în automatizarea proceselor s-a dovedit a 
fi  un element inovator la aparatele de câmp şi astfel la acţionările 
electrice. Conceptele pentru sporirea efi cienţei precum parametri-
zarea la distanţă sau Plant Asset Management nu ar fi  fost de 
conceput fără fi eldbus. Prin urmare, acţionările electrice AUMA 
cu interfeţe fi eldbus sunt echipamente de ultimă generaţie.

 COMUNICARE - FIELDBUS



Ciclu Bus cu 5 acţionări electrice

1

Transmitere aciclică date de diagnoză resp. parametri 
Feedback ciclic date proces Slave
Solicitare ciclică date proces Master

2 3 4 5 

Canal redundant
Canal standard

1 2 3 4 5

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

Comparație a timpilor de ciclu bus
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 PROFIBUS 

Acţionări electrice AUMA cu Profi bus DP 
 > Suportă Profi bus DP-V0, DP-V1 şi DP-V2
 > Transfer de date de mare viteză (până la 1,5 Mbit/s - corespunde 

circa  0,3 ms/acţionare electrică)
 > Integrare în tehnica de control prin intermediul FDT sau EDD 

(vezi şi pagina 39)
 > Lungimea cablului până la cca. 10 km (fără Repeater până la 

1 200 m)
 > Se pot racorda până la 126 dispozitive
 > Opţiune: Topologie redundantă a liniei
 > Opţiune: Transferul datelor prin fi bră optică (vezi pagina 43)
 > Opţiune: Protecţie la supratensiune până la 4 kV

Profi bus oferă o întreagă gamă de variante fi eldbus: Profi bus PA 
pentru automatizarea proceselor, Profi net pentru transmiterea 
datelor pe baza Ethernet şi Profi bus DP pentru automatizarea 
instalaţiilor, centralelor energetice şi a maşinilor. Profi bus DP este 
alegerea ideală pentru automatizarea în construcţia de instalaţii, 
datorită sistemului simplu şi robust de transfer al datelor (RS-485), 
datorită treptelor diferite de dezvoltare DP-V0 (schimb de date 
rapid, ciclic şi deterministic), DP-V1 (acces aciclic la parametrii 
dispozitivului şi datele de diagnoză), precum şi DP-V2 (funcţii 
suplimentare, cum ar fi  datarea sau redundanţa).

 > Standardizat internaţional, IEC 61158/61784 (CPF3), 
www.profi bus.com

 > Extindere la nivel mondial
 > Un număr mare de unităţi deja instalate
 > Integrare standardizată în sistemul de control (FDT, EDD)
 > O mare gamă de dispozitive
 > Aplicaţii tipice: Centrale energetice, instalaţii de epurare, 

rezervoare de stocare



Comparație a timpilor de ciclu bus
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Transmitere aciclică date de diagnoză resp. parametri 
Feedback ciclic date proces Slave
Solicitare ciclică date proces Master
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Modbus
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Ciclu Bus cu 5 acţionări electrice
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 MODBUS 

Modbus este un protocol fi eldbus similar de simplu, însă foarte 
versatil. Oferă toate serviciile necesare pentru automatizarea 
instalaţiilor, de ex. schimbul de informaţii binare, simple, valori 
analogice, parametri ai dispozitivelor sau date de diagnoză. 

Pentru automatizarea instalaţiilor, la fel ca Profi bus, se foloseşte 
adesea sistemul simplu şi robust de transfer al datelor RS-485.

În baza acestui sistem, Modbus suportă diverse formate de mesaje, 
de ex. Modbus RTU sau Modbus ASCII. Începând cu versiunea 
Modbus TCP/IP, prin intermediul Ethernet-ului, se realizează adesea 
integrarea în sisteme de automatizare supraordonate.

 > Standardizat internaţional, IEC 61158/61784 (CPF15), 
www.modbus.org

 > Protocol simplu
 > Extindere la nivel mondial
 > Sufi cient pentru multe sarcini simple care ţin de automatizare
 > Utilizări tipice: staţii de epurare, staţii de pompare, parcuri de 

rezervoare

Sisteme de acţionare AUMA şi Modbus RTU
 > Transfer rapid de date 

(până la 115,2 kbit/s - corespunde circa 20 ms/acţionare 
electrică)

 > Lungimea cablului până la cca. 10 km 
(fără Repeater până la 1 200 m)

 > Se pot racorda până la 247 dispozitive
 > Opţiune: Topologie redundantă a liniei
 > Opţiune: Transferul datelor prin fi bră optică (vezi pagina 43)
 > Opţiune: Protecţie la supratensiune până la 4 kV

 COMUNICARE - FIELDBUS



Comparație a timpilor de ciclu bus

Transmitere aciclică date diagnoză şi parametri (Report distribution, Client Server)
Schimb ciclic de date între participanţii la proces (Publisher <> Subscriber)

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

Ciclu Bus cu 5 acţionări electrice

LAS

LAS

Redundanţă LAS

Junction Box

1 2 3 4 5

1 <> 3 2 <> 4 4 <> 5 1 <> 2 3 <> 5
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  FOUNDATION FIELDBUS 

Foundation Fieldbus (FF) a fost confi gurat explicit în funcţie de 
cerinţele specifi ce automatizării proceselor. Sistemul de transfer al 
protocolului utilizat la nivelul câmpului FF H1 se bazează pe 
IEC 61158-2 şi ISA SP 50.02. Aceste standarde defi nesc condiţiile 
cadru pentru transferul datelor şi alimentarea cu energie a dispoziti-
velor simple de câmp prin aceeaşi pereche de conductori. FF H1 
permite diverse topologii. În combinaţie cu dozele de derivaţie sau 
barierele de segmente, sunt posibile trasee foarte fl exibile ale 
conductorilor. Pe lângă structurile în linie şi arborescente, FF H1 
suportă şi conexiuni punct la punct sau chiar structuri cu o linie 
colectoare şi linii individuale de ramifi caţie la dispozitivele de câmp.

Interfeţele de date ale Foundation Fieldbus se bazează pe blocuri 
standardizate de funcţii, de exemplu AI (Analog Input) sau AO 
(Analog Output) ale căror intrări şi ieşiri sunt legate între ele. Astfel, 
dispozitivele de câmp FF pot comunica direct între ele, cu condiţia 
ca în segment să se afl e un Link Active Scheduler (LAS) pentru 
coordonarea comunicării FF.

Acţionările electrice AUMA şi Foundation Fieldbus
Acţionările electrice AUMA suportă versiunea FF H1.

 > Transfer de date cu 31,25 kbit/s, durata tipică a ciclului 1 s
 > Lungimea cablului până la cca. 9,5 km 

(fără Repeater până la 1 900 m)
 > Sunt adresabile până la 240 dispozitive, în mod obişnuit sunt 

12 până la 16 dispozitive de câmp
 > Integrare în tehnica de control prin intermediul DD sau FDT 

(vezi şi pagina 39)
 > Acţionările electrice AUMA sunt compatibile LAS şi pot astfel 

prelua rolul unui Link Active Schedulers
 > Opţiune: Protecţie la supratensiune până la 4 kV
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Cablu de semnal convenţional 4 – 20 mA
Comunicaţii digitale Hart

1

Semnal analog de proces
Feedback date parametri şi diagnoză Slave
Feedback date parametri şi diagnoză Master

2 3 4 5

Ciclu Bus cu 5 acţionări electrice
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HART 

HART se bazează pe semnalul unitar amplu răspândit 4 – 20 mA 
pentru transferul valorilor analogice. Comunicarea HART este 
modulată ca semnal auxiliar semnalului analogic. Avantaje: Semnalul 
digital HART poate fi  transferat simultan cu semnalul analogic. 
Infrastructura 4 – 20 mA existentă poate fi  utilizată astfel şi pentru 
comunicarea digitală. Astfel există posibilitatea de citire suplimen-
tară a parametrilor şi datelor de diagnoză din dispozitivele de câmp.

HART utilizează principiul Master Slave şi oferă o gamă variată de 
comenzi pentru transferul datelor. De regulă transferul se realizează 
prin cablajul clasic 4 – 20 mA punct la punct. 

 > Standardizat internaţional, IEC 61158/61784 (CPF9)
 > Extindere la nivel mondial
 > Un număr mare de unităţi deja instalate
 > Integrare standardizată în sistemul de control (FDT, EDD)
 > O mare gamă de dispozitive

Acţionări electrice AUMA cu HART
 > Semnal analogic HART 4 – 20 mA fi e pentru transmiterea valorii 

nominale sau alternativ a poziţiei actuale
 > Transferul datelor privind parametrii şi de diagnoză prin 

comunicarea digitală HART
 > Ca. 500 ms per acţionare electrică pentru comunicarea digitală
 > Integrare în tehnica de control prin intermediul EDDL 

(vezi şi pagina 39)
 > Lungimea conductorilor până la 3 km

 COMUNICARE - HART
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MANAGEMENT  CENTRAL AL DISPOZITIVELOR DE CÂMP PRIN FIELDBUS 

EDD şi FDT/DTM sunt două tehnologii diferite pentru unifi carea 
integrării dispozitivelor în cadrul unui sistem fi eldbus, dincolo de 
dispozitivele de câmp. Aceasta cuprinde de exemplu confi gurarea 
dispozitivelor, schimbul dispozitivelor, analiza erorilor, diagnoza 
dispozitivelor sau documentarea acestor acţiuni. EDD şi FDT/DTM 
joacă astfel un rol important în procesele de Plant Asset Manage-
ment şi Lifecycle Management ale unei instalaţii.

Pe lângă funcţiile principale obligatorii, dispozitivele de câmp dispun 
de funcţii de diagnoză şi de o gamă variată de funcţii de utilizare 
pentru adaptarea dispozitivului la caracteristicile procesului. În cazul 
în care sunt îndeplinite anumite premise, la Profi bus de exemplu este 
necesar protocolul DP-V1, transferul de date aferent acestor funcţii 
poate fi  efectuat direct între camera de comandă şi dispozitivul de 
câmp. La acţionările electrice AUMA aici se numără printre altele şi 
mesajele de stare şi diagnoză conform NAMUR NE 107, modifi cările 
de parametri ai funcţiilor de utilizare, informaţiile certifi catului 
electronic al dispozitivului şi datele de funcţionare pentru întreţi-
nerea preventivă.

Cu EDD resp. FDT/DTM este unifi cat accesul de la camera de 
comandă la datele diverselor dispozitive de câmp.

EDD
Pentru fi ecare dispozitiv de câmp care suportă această tehnologie 
există o EDD (Electronic Device Description). Parametrii dispozitivului 
sunt descrişi aici în ASCII cu ajutorul unui limbaj EDD Language 
standardizat şi independent de platformă. La nivelul tuturor 
dispozitivelor de câmp poate fi  creată astfel o fi losofi e de operare 
unitară, cu reprezentarea identică a parametrilor.

FDT/DTM
FDT (Field Device Tool) este o defi niţie a interfeţei software a DTMs 
(Device Type Manager) în sistemul FDT al computerului de întreţi-
nere. DTM sunt module software puse la dispoziţie de producătorii 
dispozitivelor de câmp. La fel ca un driver de imprimantă, DTM se 
instalează într-o aplicaţie cadru, pentru a vizualiza setările şi 
informaţiile dispozitivelor de câmp. 

De la adresa www.auma.com pot fi  descărcate EDD şi DTM aferente 
acţionărilor electrice AUMA.
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SIMA este o Master Station pentru integrarea perfectă a acţionărilor 
electrice într-un sistem de control. Întreaga comunicare se bazează 
astfel pe protocoalele fi eldbus deschise.

 > SIMA susţine utilizatorul printr-un proces automatizat la punerea 
în funcţiune a reţelei de acţionări electrice, independent de 
sistemul de control - plug and play.

 > SIMA administrează comunicarea cu dispozitivele de câmp 
inclusiv toate canalele redundante de date şi componente Hot 
Standby.

 > În calitate de concentrator de date, SIMA colectează toate 
mesajele de stare ale acţionărilor electrice şi transmite sistemului 
de control toate datele necesare pentru funcţionarea periodică.

 > SIMA permite accesul rapid şi simplu la mesajele de stare ale 
acţionărilor electrice conectate. 

 > În cazul defecţiunilor, SIMA permite identifi carea şi remedierea 
rapidă a erorilor.

 > SIMA serveşte drept gateway pentru adaptarea comunicării 
fi eldbus cu acţionările electrice la interfeţele disponibile în 
tehnica de control.

Interfaţă de confi gurare
Diversele variante de dotare ale SIMA oferă posibilităţi diverse de 
acces pentru operare şi confi gurare. Printre acestea se numără un 
touchscreen integrat, posibilităţi de racordare pentru maus, 
tastatură şi monitor extern sau interfeţe Ethernet pentru integrarea 
SIMA într-o reţea existentă.

Elementele grafi ce vizualizează sinoptic starea întregului sistem. 
Setările şi confi guraţiile sunt protejate cu parole pentru diversele 
nivele de utilizatori. 

  SIMA - SOLUŢIA DE SISTEM FIELDBUS



fără SIMA 10 km

cu SIMA 296 km

Comparaţie lungimi maxime cabluri în sistemele fieldbus

Redundanţă în inel
Comunicaţii fără erori Comunicaţii în caz de eroare

2

1

3

4

1a
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1  SIMA Master Station
SIMA se bazează pe componente PC industriale standardizate, 
extinse cu interfeţele fi eldbus necesare. Toate componentele 
hardware sunt montate într-o carcasă industrială robustă de 19”, cu 
protecţie electromagnetică.

1a  Hot Standby SIMA
Pentru sporirea disponibilităţii, poate fi  instalată şi o SIMA de 
rezervă, care preia sarcinile Primary SIMA, în cazul în care aceasta 
nu este disponibilă. 

2  Inel Modbus redundant
Avantajul major al acestei topologii îl reprezintă redundanţa 
integrată. În  azul în care inelul este întrerupt, SIMA tratează cele 
două segmente ca linii de sine stătătoare şi toate acţionările 
electrice rămân accesibile. Acţionările electrice pentru această 
topologie conţin o funcţie Repeater pentru separarea galvanică a 
segmentelor inelului şi pentru amplifi carea semnalelor Modbus. 
Astfel, cu ajutorul unui cablu convenţional RS-485 cu maximum 247 
abonaţi poate fi  obţinută o lungime totală a conductorului de până 
la 296 km.

De asemenea cu SIMA pot fi  realizate şi topologii de linie.

3  Comunicarea cu sistemul de control
Comunicarea cu sistemul de control se poate realiza folosind 
Modbus RTU sau Modbus TCP/IP.

4  Acţionări electrice AUMA
Acţionările electrice conţin o interfaţă adecvată pentru protocolul 
fi eldbus selectat şi topologia stabilită. Dispozitivele individuale pot fi  
separate de fi eldbus fără întreruperea comunicării fi eldbus cu 
celelalte dispozitive.
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Există cazuri de utilizare în care cablurile de 
cupru nu sunt sufi ciente pentru transferul 
de date. Alternativ există posibilitatea de 
a trece la cablurile din fi bră optică. La wire-
less, comunicarea funcţionează fără cablu.

 WIRELESS 

Pe lângă reducerea costurilor prin eliminarea cablării, această soluţie de comunicare 
prezintă şi alte avantaje: Punerea în funcţiune mai rapidă şi posibilitatea de extindere simplă 
a sistemului. Fiecare abonat poate comunica cu ceilalţi abonaţi în cadrul zonei de acţiune 
radio. Această topologie Mesh sporeşte disponibilitatea prin comunicarea redundantă. La 
defectarea unui abonat sau a unei conexiuni radio se utilizează automat o cale de comuni-
care alternativă.

Soluţia wireless este o variantă a soluţiei de sistem SIMA. Aceasta dispune în principal de 
funcţiile numite pe pagina 40. 

Transmisiile radio se bazează pe standardul de comunicaţie fără fi r IEEE 802.15.4 (cu 2,4 
GHz). Comunicaţiile utilizează o codare AES-128-Bit pentru protejarea transferului de date şi 
a parametrizări dispozitivelor de câmp.

1  Acţionări electrice AUMA cu interfaţă wireless

2  SIMA Master Station
SIMA descrisă pe pagina 40 coordonează împreună cu gateway comunicarea cu dispozi-
tivele de câmp.

3  Wireless Gateway
Gateway realizează accesul SIMA la sistemul wireless şi conţine Network Manager şi 
Security Manager.

CANALE DE COMUNICARE ALTERNATIVE - WIRELESS ŞI FIBRĂ OPTICĂ



Multimode fibră optică 2,5 km

Cablu din cupru 1,2 km

Singlemode fibră optică

Comparaţie distanţe max. între abonaţii la Bus

Exemple de utilizare

Paratrăsnet staţii de epurare

Paratrăsnet tunel

15 km
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 TRANSFERUL DATELOR PRIN CONDUCTOARE DIN FIBRĂ OPTICĂ 

Distanţele mari între dispozitive, asociate cu cerinţele exigente 
privind siguranţa transferului de date - în aceste cazuri, mijlocul 
ideal de transfer al datelor îl reprezintă conductoarele din fi bră 
optică (LWL).

Distanţe mari
Atenuarea redusă a semnalelor optice din conductoarele din fi bră 
optică fac posibilă şuntarea distanţelor mari între abonaţi şi permit 
obţinerea unei lungimi semnifi cativ mai mari a conductoarelor în 
sistemul fi eldbus. În cazul utilizării fi brelor Multimode, pot fi  
obţinute distanţe de până la 2,5 km între aparate, iar la fi brele chiar 
de 15 km.

Protecţie integrată la supratensiune
Faţă de cablurile din cupru, conductoarele din fi bră optică sunt 
rezistente la infl uenţele electromagnetice. La instalare nu este 
absolut necesară aşadar separarea fi zică între cablurile de semnal şi 
forţă. Conductoarele din fi bră optică asigură separarea galvanică a 
acţionărilor electrice între ele. Astfel se obţine o protecţie superi-
oară împotriva supratensiunilor, cauzate de exemplu prin descărcă-
rile electrice.

Acţionări electrice AUMA cu interfaţă cu conductori din fi bră 
optică (LWL)
Modulul LWL pentru transformarea semnalelor interne electrice 
ale acţionării în semnale optice este integrat în racordul electric al 
acţionărilor electrice, conexiunea conductorilor de fi bră optică se 
realizează prin contacte cu fi şe obişnuite FSMA. 

În combinaţie cu Modbus RTU sistemele LWL pot fi  realizate în 
tipo logiile de conexiune în linie şi stea. Cu Profi bus DP, alături de 
aceste două structuri este posibilă şi realizarea unei topologii 
inelare. În acest caz se monitorizează disponibilitatea inelului optic; 
în caz de întrerupere se emite un avertisment. Acesta este integrat 
în conceptul de semnalizare al comenzii acţionării electrice AC, este 
afi şat pe display şi este transmis către camera de comandă în 
funcţie de conceptul se semnalizare confi gurat.
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PRINCIPIU UNITAR DE CONSTRUCŢIE SA ŞI SQ



SQ

AM

45



46

4  Racord pentru vane
Standardizat conform EN ISO 5210 resp. DIN 3210 la acţionările 
electrice multitură SA, conform EN ISO 5211 la acţionările 
electrice sfert de tură SQ. Ca forme de racordare sunt disponi-
bile mai multe variante.
Vezi şi pagina  52.

2  Motor
Se utilizează motoare de curent trifazat, alternativ şi continuu 
dezvoltate special pentru automatizarea vanelor, cu cupluri de 
pornire ridicate. Protecţia termică este asigurată cu termocon-
tacte sau termistoare.

Un cuplaj cu gheară pentru transmiterea momentului de rotaţie 
şi un branşament tip ştecher permit schimbarea rapidă a 
motorului. Informaţii suplimentare se găsesc pe pagina 70.

Unitate de comandă
Determinarea poziţiei vanei şi reglarea poziţiei fi nale a vanei / 
înregistrării momentului de rotaţie pentru protecţia vanei contra 
suprasolicitării. În funcţie de specifi caţiile clientului poate fi  
montată o unitate de comandă electro-mecanică sau 
electronică.

3a  Unitate de comandă - electromecanică
Cursa de reglaj şi momentul de rotaţie sunt înregistrate mecanic, 
la atingerea punctelor de comutare sunt acţionate întrerupătoa-
rele. Punctele de comandă ale ambelor poziţii fi nale şi momen-
tele de rotaţie pentru deconectare în ambele direcţii sunt reglate 
mecanic.

Opţional, poziţia vanei poate fi  transmisă către centrala de 
comandă sub forma unui semnal continuu.

Unitatea de comandă electromecanică se utilizează în cazurile în 
care acţionarea electrică este livrată fără comandă integrată. 
Aceasta poate fi  combinată cu ambele tipuri de comandă AUMA 
AM şi AC.

3b  Unitate de comandă - electronică
Traductoarele magnetice convertesc poziţia vanei şi momentul 
de rotaţie înregistrat în semnale electronice. Setările poziţiilor de 
capăt şi ale momentului de rotaţie la punerea în funcţiune se 
realizează prin comanda AC, fără deschiderea carcasei. Poziţia 
vanei şi momentul de rotaţie sunt transmise sub forma unui 
semnal continuu.

Unitatea electronică de comandă electronică conţine senzori 
pentru înregistrarea  evoluţiei momentului de rotaţie, a vibraţiilor 
şi temperaturilor în dispozitiv. Aceste date sunt stocate în AC sub 
formă datată şi analizate, ele reprezentând baza pentru concep-
tele de întreţinere preventivă (vezi şi pagina 26). 

Informaţii suplimentare sunt disponibile la paginile 51 şi 
68.

Acţionare electrică multitură SA şi acţionare sfert de tură 
SQ
Acţionarea electrică de bază constă din componentele motor, 
reductor melcat, unitate de comandă, roată de mână pentru 
acţionarea în caz de urgenţă, racord electric şi pentru vană.

La acţionările electrice având această dotare de bază, prelu-
crarea comenzilor de deplasare şi a mesajelor de răspuns se 
poate efectua printr-o comandă externă cu aparataj de comu-
tare şi o logică aferentă.

De cele mai multe ori acţionările electrice sunt furnizate cu un 
panou de comandă integrat AM sau AC. Datorită principiului de 
construcţie modular, sistemul de comandă poate fi  plasat cu 
uşurinţă pe sistemul de acţionare cu ajutorul unui contact cu 
fi şe.

Diferenţe între SA şi SQ
Arborele de acţionare 1a  al acţionării electrice multitură SA 
este executat ca arbore cu gol interior, pentru a putea permite 
trecerea tijei ascendente la vanele echipate cu astfel de tije. 

Acţionarea sfert de tură SQ conţine opritoare mecanice de capăt 
de tură 1b  pentru limitarea unghiului de pivotare, pentru a 
permite deplasarea cu precizie a vanei în poziţiile de capăt, în 
regim manual. Acţionările sfert de tură sunt disponibile în 
variante cu unghiuri de pivotare diferite. Vezi şi pagina 67.

PRINCIPIU UNITAR DE CONSTRUCŢIE SA ŞI SQ
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5   Roată de mână
Roată de mână pentru acţionarea de urgenţă în cazul întreruperii 
curentului. Pentru activarea roţii de mână şi pentru acţionarea 
regimului manual este necesară o forţă redusă. Capacitatea de 
autoblocare a sistemului de acţionare se păstrează şi în regimul 
manual.

Opţiuni:

 > Microîntrerupătorul notifi că sistemului de comandă activarea 
regimului manual

 > Dispozitiv de închidere pentru împiedicarea operării neautorizate
 > Extensia roţii de mână
 > Adaptor pentru funcţionarea în regim de urgenţă a dispozitivului 

de înşurubat
 > Roată de lanţ cu comutare la distanţă

Vezi şi pagina 60.
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6    Aparataj de comutare
Pentru pornirea şi oprirea motorului, în 
varianta standard sunt integrate contac-
toare reversibile. În cazul frecvenţei mari 
de comutare a sistemelor de acţionare 
obişnuite, recomandăm utilizarea 
unităţilor de contactoare tiristor (vezi şi 
pagina 72).

7  Racord electric fi xat prin împingere
Principiu identic pentru toate confi guraţiile, fi e că sunt cu panou 
de comandă integrat sau nu. Cablarea se menţine în timpul 
lucrărilor de întreţinere, conexiunile electrice pot fi  desfăcute şi 
refăcute rapid.

Astfel se minimizează timpii morţi şi se evită erorile de cablare la 
reconectare (vezi şi pagina 54 şi 71).

AC este echipat la racordul electric cu un suport de siguranţe 
uşor accesibile, în care se afl ă siguranţele de scurtcircuit ale 
bobinajului primar al transformatorului.

Panou de comandă integrat
Acţionările electrice cu comandă integrată AM sau AC pot fi  
comandate electric de la postul de comandă integrat, imediat 
după asigurarea alimentării cu energie. Sistemul de comandă 
este format din aparataj de comutare, element de reţea şi 
interfaţa la sistemul de control. Aceasta are capacitatea de a 
prelucra comenzile de acţionare şi mesajele de răspuns ale 
acţionării electrice. 

Conexiunea electrică între panoul de comandă integrat şi 
acţionarea electrică se face prin intermediul unui contact cu fi şe, 
ce poate fi  desfăcut cu uşurinţă. 

Informaţii suplimentare privind sistemele de comandă sunt 
disponibile de la paginile 20 şi urm. şi 72 şi urm.

AM
Sistem de comandă cu logică simplă, pentru prelucrarea 
semnalelor de cale şi de moment de rotaţie şi a comenzilor de 
acţionare DESCHIS, OPRIT, ÎNCHIS. Cele trei indicatoare lumi-
noase de pe panoul de comandă integrat indică starea siste-
mului de acţionare. 

AC 
Sistem de comandă bazat pe un microprocesor, cu funcţionali-
tate largă şi o interfaţă confi gurabilă. Un display grafi c afi şează 
stările acţionării electrice în peste 30 de limbi. În combinaţie cu 
o unitate de comandă electronică 3b  se pot efectua toate 
setările fără a deschide carcasa. Programarea se face prin 
intermediul meniului, direct la dispozitiv, sau fără fi r, prin 
Bluetooth, cu ajutorul AUMA CDT.

AC reprezintă sistemul de comandă ideal pentru procesele 
complicate de integrare a sistemului de acţionare în sisteme de 
control complexe. Suportă Plant Asset Management.

Pentru conceptul de întreţinere preventivă, AC este echipat cu 
un nou senzor  pentru măsurarea continuă a temperaturii.
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Unitatea de comandă conţine senzori pentru decuplarea auto-
mată a acţionării electrice la atingerea poziţiei fi nale. Înregistrarea 
poziţiilor fi nale şi a momentelor de rotaţie se realizează mecanic 
la această variantă. 

1  Reglarea cursei şi a momentului de rotaţie
După îndepărtarea capacului carcasei şi extragerea indicatorului 
mecanic de poziţie, toate elementele de reglare sunt uşor accesibile 
(vezi şi pagina 68).

2   Traductor de poziţie la distanţă
Cu ajutorul semnalului de tensiune al unui potenţiometru 2a  sau 
a unui semnal 4 – 20 mA (EWG, RWG) poate fi  anunţată poziţia 
armăturii la sistemul de comandă (vezi şi pagina 69). EWG 2b  
lucrează fără contact şi astfel este expus minim la uzură.

3  Angrenaj de demultiplicare
Angrenajul de demultiplicare este necesar pentru reducerea cursei 
vanei în funcţie de zona de detecţie a traductorului de poziţie la 
distanţă şi a indicatorului mecanic de poziţie. 

4  Semnal intermitent pentru afi şarea funcţionării
La parcurgerea cursei de reglaj discul de segmentare acţionează 
întrerupătorul intermitent (vezi şi pagina 68).

5  Încălzire
Încălzitorul de incintă împiedică formarea condensului în comparti-
mentul mecanismului de comutare (vezi şi pagina 71).

6   Limitator de cursă şi de moment
La atingerea unei poziţii de capăt sau în cazul depăşirii momentului 
de rotaţie pentru deconectare, se acţionează întrerupătorul 
corespunzător.

În versiunea de bază există câte un limitator de cursă pentru 
poziţiile fi nale DESCHIS şi ÎNCHIS şi un comutator dinamometric 
pentru direcţiile de deplasare DESCHIS şi ÎNCHIS (vezi şi pagina 
68). Pentru comutarea diferitelor potenţiale pot fi  montate 
comutatoare în tandem, cu două compartimente de comutare 
izolate galvanic.

Comutarea în poziţie intermediară
Opţional, se poate monta câte un mecanism de comutare, cu 
comutator de poziţie intermediară, pentru fi ecare direcţie de 
deplasare, pentru stabilirea liberă a câte încă unui punct de 
comandă pentru fi ecare direcţie de deplasare.

UNITATE DE COMANDĂ ELECTROMECANICĂ
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10   Senzor de vibraţii şi temperatură
Pe placa electronică este montat senzorul de vibraţii şi un senzor de 
temperatură pentru măsurarea continuă a temperaturii. Datele sunt 
evaluate pe baza unor funcţii interne de diagnostic.

11  Încălzire
Încălzitorul de incintă împiedică formarea condensului în comparti-
mentul mecanismului de comutare (vezi şi pagina 71).

12   Indicarea mecanică a poziţiei
Ecranul opţional de afi şare urmăreşte poziţia vanei şi atunci când 
este scoasă de sub tensiune, în regimul manual al acţionării 
electrice.

Comutator pentru versiunea SIL (fără fi gură)
În cazul în care unitatea electronică de comandă este utilizată în 
varianta SIL (vezi pagina 64), în unitatea de comandă se 
montează comutatoare auxiliare de cursă.

În caz de solicitare a funcţiei de siguranţă, decuplarea motorului 
la atingerea unei poziţii de capăt este declanşată de la aceste 
întrerupătoare.

Toate setările la acţionarea electrică se realizează non - intruziv - 
fără unelte şi fără a deschide dispozitivul - atunci când aceasta este 
echipată cu o unitatea de comandă electronică (MWG- traductor 
magnetic de poziţie şi moment) şi cu o un sistem de comandă AC.

 7  Traductor absolut al cursei
Poziţiile magneţilor din cele patru trepte ale reductorului corespund 
poziţiei vanei. Acest tip de înregistrare a cursei urmăreşte modifi că-
rile poziţiei armăturii chiar şi în cazul căderilor de tensiune, nefi ind 
necesară o amortizare a bateriei. 

8   Traductor absolut al momentului de rotaţie
Poziţia magnetului corespunde momentului de rotaţie înregistrat la 
fl anşa armăturii.

9  Înregistrarea electronică a căii şi momentului de rotaţie
Senzorii Hall verifi că permanent poziţia magneţilor în traductoarele 
absolute de înregistrare a cursei şi a momentului de rotaţie. Sistemul 
electronic generează un semnal continuu de cursă, respectiv de 
moment de rotaţie. Principiul magnetic de funcţionare afl at la baza 
sistemului este robust şi rezistent la infl uenţele perturbatoare. 

Setarea poziţiilor fi nale şi a momentelor de rotaţie sunt stocate în 
unitatea electronică de comandă. După o înlocuire a sistemului de 
comandă AC, aceste setări sunt în continuare disponibile şi valabile.

 UNITATE DE COMANDĂ ELECTRONICĂ
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Interfaţa mecanică la vană este standardizată. La acţionările 
electrice multitură dimensiunile fl anşei şi formele racordurilor 
corespund EN ISO 5210 sau DIN 3210.

1  Flanşă şi arbore cu gol interior
Arborele cu gol interior transmite momentul de rotaţie către 
manşonul de antrenare, prin intermediul danturii interne. Conform 
standardului, racordul vanei este prevăzut cu o roată de centrare.

1a   Manşon de antrenare cu dantură cu caneluri triunghiulare
Soluţia fl exibilă permite adaptarea la toate formele de cuplare. 
Pentru formele de cuplare B1, B2, B3 sau B4 mufa dispune de 
orifi cii corespunzătoare. În cazul în care se utilizează o formă de 
racordare dintre cele descrise mai jos, manşonul de antrenare 
reprezintă piesa de legătură.

1b   Forma de cuplare A
Bucşă fi letată pentru vană cu tijă ascendentă, nerotativă. Flanşa de 
racord cu bucşă fi letată şi lagăre axiale constituite o unitate 
adecvată pentru preluarea forţelor de forfecare.

1c  Forma de cuplare IB  
Componentele HGW integrate izolează acţionarea electrică faţă de 
vană. Se utilizează la conducte cu protecţie catodică împotriva 
coroziunii. Momentul de rotaţie este transferat la vană prin 1a  
manşonul de antrenare numit. 

1d  Forma de cuplare AF
Ca şi forma A, având suplimentar un reazem elastic pentru bucşa 
fi letată. Reazemul elastic preia forţele axiale dinamice la turaţii 
ridicate şi egalizează alungirile determinate de temperatură ale tijei 
vanei.

Forma de cuplare AK (fără fi gură)
Similară formei A cu bucşă fi letată cu lagăre oscilante pentru 
compensarea devierilor tijei vanei. Prezintă acelaşi aspect şi aceleaşi 
dimensiuni ca forma AF.

2  Dispozitiv de blocare a momentului de încărcare LMS
Se utilizează atunci când există cerinţe ridicate privind auto-
blocarea, de ex. în cazul sistemelor de acţionare cu turaţie ridicată. 
Dispozitivul blochează deplasarea vanelor în cazul acţiunii forţelor 
externe asupra elementului de ajustare. Astfel se poate renunţa la 
un motor de frânare. Unitatea este montată între acţionarea 
electrică şi vană.

 RACORD PENTRU VANE
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La acţionările sfert de tură, pentru conexiunea la vană se aplică 
standardul EN ISO 5211. În funcţie de manşonul de antrenare la 
acţionările electrice multitură SA, la acţionările electrice SQ există 
un cuplaj cu dantură cu caneluri triunghiulare pentru transmiterea 
momentului de rotaţie.

 3  Flanşă şi arbore de antrenare
Arborele de antrenare transmite momentul de rotaţie către cuplaj, 
prin intermediul danturii interne. Flanşa poate fi  prevăzută cu un inel 
de centrare fi xat prin împingere, conform EN ISO 5211.

3a  Cuplaj neperforat
Execuţie standard. Prelucrarea fi nală se efectuează la producătorul 
vanei sau la locul de utilizare.

3b  Locaş pătrat
Conform EN ISO 5211 sau cu dimensiuni speciale în urma consultării 
AUMA.

3c  Locaş interior diedru
Conform EN ISO 5211 sau cu dimensiuni speciale în urma consultării 
AUMA.

3d  Orifi ciu cu canelură
Orifi ciul conform EN ISO 5211 poate fi  prevăzut cu una, două, trei 
sau patru caneluri. Canelurile corespund DIN 6885 T1. Canelurile 
cu dimensiuni speciale pot fi  confecţionate la cerere în fabrică.

 Cuplaj prelungit (fără fi gură)
Pentru modele speciale de armătură, de exemplu la tije coborâte 
sau atunci când între reductor şi armătură este necesară o fl anşă 
intermediară.
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Racordul electric tip ştecher este o compo-
nentă importantă a conceptului modular. 
El formează o unitate separată. Diversele 
tipuri de racorduri sunt compatibile între 
serii şi pot fi  utilizate pentru acţionări 
electrice cu sau fără comandă integrată. 

Cablarea se menţine în timpul lucrărilor de 
întreţinere, conexiunile electrice pot fi  
desfăcute şi refăcute rapid. Astfel se 
minimizează timpii de staţionare şi se evită 
erorile de cablare la racordarea ulterioară.

1   Racord rotund tip ştecher AUMA
Racordul rotund tip ştecher cu 50 de poli de la AUMA este componenta de bază a tuturor 
tipurilor de racorduri. O codare evită îmbinarea greşită. Racordul rotund tip ştecher de la 
AUMA asigură şi conexiunea între acţionarea electrică şi sistemul de comandă integrat. 
Sistemul de comandă poate fi  demontat rapid de pe acţionarea electrică şi poate fi  montat 
la loc.

2  Capac pentru  racordul electric S
Cu trei introduceri ale cablului.

3   Capac pentru racordul electric SH
Cu introduceri suplimentare ale cablului, oferă cu 75 % mai mult volum decât varianta 
standard.

4   Cadru intermediar DS pentru etanşare dublă 
Menţine tipul de protecţie chiar dacă racordul electric este îndepărtat şi împiedică pătrun-
derea murdăriei sau a umidităţii în interiorul dispozitivului. Poate fi  combinat cu orice tip de 
racord electric şi poate fi  reechipat ulterior cu uşurinţă.

 RACORD ELECTRIC
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În cazul în care comunicarea se realizează 
prin transmiterea semnalului în paralel, 
AC este echipat cu unul din racordurile 
electrice descrise mai sus. În cazul în  care se 
utilizează tehnologia fi eldbus, se utilizează 
racorduri speciale. Acestea au un sistem de 
fi xare tip ştecher, la fel ca celelalte tipuri de 
racorduri.

5   Racord fi eldbus SD
Pentru racordarea simplă a cablurilor fi eldbus este integrată o platină de conectare. 
Comunicarea fi eldbus nu este întreruptă nici măcar cu racordul deconectat. Racordul 
prezintă caracteristici specifi ce sistemului fi eldbus, de ex. la Profi bus aici sunt integrate 
rezistenţele de închidere.

6   Racord fi eldbus SDE cu cuploare cu conductoare din fi bră optică (LWL)
Pentru conectarea directă a conductoarelor din fi bră optică la sistemul de comandă AC. 
Structură comparabilă cu racordul SD 5  dar cu diametru mai mare, pentru a asigura 
respectarea razelor de curbură prevăzute pentru LWL. Modulul LWL conţine funcţii de 
diagnoză, pentru a supraveghea calitatea tronsonului de conductoare din fi bră optică. 



6a

1

2

6

4 

56

Prin combinaţia dintre o acţionare electrică multitură SA şi un 
reductor sfert de tură GS se formează o acţionare sfert de tură. 
Astfel se pot obţine momente mari de rotaţie la ieşire, conform 
cerinţelor pentru automatizarea clapetelor şi robinetelor cu 
diametre nominale mari şi/sau presiuni ridicate.

Intervalul momentului de rotaţie la aceste combinaţii de aparate 
ajunge până la 675 000 Nm. 

2  Roată dinţată elicoidală şi arbore melcat
Acestea formează componentele de bază ale transmisiei. 
Construcţia permite un nivel ridicat de demultiplicare într-o treaptă 
şi are de asemenea efect autoblocant, adică împiedică modifi carea 
poziţiei vanei prin acţiunea forţelor asupra elementului de ajustare 
al vanei.

1  Opritoare fi nale
Opritoarele fi nale limitează unghiul de pivotare şi permit, la 
acţionarea manuală, poziţionarea precisă a vanei în poziţiile fi nale, 
atunci când vana nu dispune de opritoare fi nale proprii. În regimul 
de funcţionare cu motor, deconectarea se realizează prin acţionarea 
electrică multitură SA montată, opritoarele fi nale din reductor nu 
sunt activate.

La construcţia AUMA, o piuliţă opritoare a  circulă dintr-un capăt 
în altul la parcurgerea cursei de reglare între cele două opritoare 
fi nale  b .
 Avantajele acestei construcţii: 

 > Asupra opritoarelor fi nale acţionează doar momente de intrare 
proporţional reduse.

 > Momentele de intrare ridicate nu acţionează asupra carcasei. 
Chiar şi în cazul ruperii opritoarelor fi nale, reductorul rămâne 
intact la exterior şi mai poate fi  acţionat.

Printr-o construcţie patentată, formată din câte două şaibe de 
siguranţă tip pană c  per opritor fi nal, se evită blocarea piuliţelor 
opritoare pe opritor. Cuplul necesar pentru desfacere este egal cu 
doar cca. 60 % din cuplul de strângere pe opritorul fi nal.

b

b

c

c

a

3  Flanşă de racord pentru vane
Realizată conform EN ISO 5211

COMBINAŢII DE ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ ŞI ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ - PE
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4   Cuplaj
Cuplajul separat simplifi că montajul reductorului pe vană. La cerere 
acesta poate fi  livrat cu un orifi ciu pentru arborele vanei (vezi şi 
pagina 53). Cuplajul perforat este inserat pe arborele armăturii şi 
asigurat împotriva deplasării axiale. Apoi reductorul poate fi  montat 
pe fl anşa vanei.

5  Transmisie intermediară
Cu ajutorul acestor trepte ale planetarei sau ale roţii dinţate 
cilindrice se poate reduce momentul de intrare necesar.

6  Capacul indicator
Capacul indicator de mari dimensiuni permite identifi carea poziţiei 
vanei chiar de la o distanţă mai mare. Acesta urmăreşte continuu 
mişcarea vanei şi are de asemenea rolul de indicator al funcţionării. 
În vederea îndeplinirii unor cerinţe mai exigente în ceea ce priveşte 
tipul de protecţie, de ex. la montajul subteran, capacul indicator 
este înlocuit cu un capac de protecţie 6a . 

ENTRU MOMENTE DE ROTAŢIE MARI
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Unul dintre multiplele avantaje ale concep-
tului modular îl reprezintă posibilităţile 
variate de adaptare ulterioară a confi gura-
ţiei dispozitivelor în funcţie de condiţiile 
existente la faţa locului.

1  Suport de perete
În cazul accesului difi cil la sistemele de acţionare, al manifestării unor vibraţii puternice sau 
al unor temperaturi ridicate în zona vanei, panoul de comandă cu elementele de operare 
poate fi  montat pe un suport de perete, separat de acţionarea electrică. Lungimea cablului 
dintre acţionarea electrică şi panoul de comandă poate ajunge până la 100 m. Suportul de 
perete poate fi  oricând montat ulterior.

2  Ajustarea poziţionării dispozitivelor
Nu este necesar ca display-ul să fi e inversat, ca elementele de operare să fi e montate în 
locuri inaccesibile sau ca manşoanele fi letate pentru cabluri să fi e montate în direcţii 
incomode. Poziţionarea optimă poate fi  ajustată cu uşurinţă la faţa locului.

Sistemul de comandă de pe acţionarea electrică, panoul de comandă integrat în sistemul de 
comandă şi racordul electric pot fi  montate în patru poziţii, rotite cu 90°. Contactele cu fi şe 
permit modifi carea simplă a poziţiei de montaj - la faţa locului.

SITUAŢII SPECIALE - ADAPTARE ÎN FUNCŢIE DE CONDIŢIILE DE MONTAJ
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4  Poziţii de montaj acţionare electrică la reductor
Poziţionarea dispozitivelor nu poate fi  modifi cată decât conform 
descrierii 2  în interiorul acţionărilor electrice. În cazul în care 
acţionările electrice AUMA sunt comandate împreună cu un 
reductor, cele două componente pot fi  montate în patru poziţii, 
rotite cu câte 90°. Poziţiile sunt marcate cu literele A – D, poziţia 
dorită poate fi  indicată la comandă.

Poziţia poate fi  modifi cată fără probleme la faţa locului. Acest lucru 
este valabil pentru toate reductoarele multitură, sfert de tură şi cu 
braţ de la AUMA.

Poziţiile de montaj sunt exemplifi cate în fi gură pentru o combinaţie 
formată dintr-o acţionare electrică multitură SA cu variante ale 
reductorului sfert de tură GS. Pentru toate tipurile de reductor 
există documente separate pentru descrierea poziţiilor de montaj.

3  Variante reductor sfert de tură GS
Cele patru variante extind posibilităţile de adaptare la situaţia de 
montaj. Aceasta priveşte dispunerea arborelui melcat faţă de roata 
dinţată elicoidală şi sensul de rotaţie la antrenare în raport cu 
arborele de intrare cu rotire în sens orar.

 > LL: Arbore melcat la stânga roţii dinţate elicoidale, rotire în sens 
antiorar la antrenare

 > LR: Arbore melcat la stânga roţii dinţate elicoidale, rotire în sens 
orar la antrenare

 > RL: Arbore melcat la dreapta roţii dinţate elicoidale, rotire în sens 
antiorar la antrenare 

 > RR: Arbore melcat la dreapta roţii dinţate elicoidale, rotire în sens 
orar la antrenare 
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Acţionările electrice nu sunt întotdeauna uşor accesibile. Există 
cazuri de utilizare care prezintă provocări cu totul speciale.

Unele dintre situaţiile problematice şi soluţiile oferite de AUMA sunt 
descrise în cele ce urmează.

1  Elemente de acţionare pentru regimul manual

1a   Extensia roţii de mână
Pentru detaşarea roţii de mână

1b   Adaptor pentru funcţionarea în regim de urgenţă a 
dispozitivului de înşurubat
Pentru acţionarea manuală de urgenţă a dispozitivului de înşurubat.

1c    Variantă de execuţie sub pardoseală cu ajutaj dispozitiv de 
înşurubat
Activare prin cuplajul pătrat al dispozitivului de înşurubat.

1d   Roată de lanţ cu comutare la distanţă
Activare prin cablul de tracţiune, livrare fără lanţ.

SITUAŢII SPECIALE - ADAPTARE ÎN FUNCŢIE DE CONDIŢIILE DE MONTAJ
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3  Acţionarea în sincron a robinetului de închidere cu tijă 
dublă
Prin aceasta se vizează acţionarea în sincron a celor două tije pentru 
a evita teşirea robinetului de închidere. Soluţia: Pentru fi ecare tijă 
câte un angrenaj conic GK 3b , ambele antrenate de o acţionare 
electrică multitură SA 3a . În exemplul prezentat acţionarea 
electrică este montată direct pe un reductor, transferul momentului 
de rotaţie la cel de-al doilea reductor se realizează prin intermediul 
unui arbore. Prelungirea roţii de mână 3c  simplifi că acţionarea 
manuală de urgenţă.

4  Acţionare manuală de urgenţă la un stăvilar
Stăvilarele sunt exemple tipice pentru situaţii de montaj speciale. 
Acţionările electrice pot fi  montate în poziţii greu accesibile. Cu 
ajutorul soluţiei cu roată de lanţ împreună cu funcţia de comutare 
aferentă, acţionarea manuală de urgenţă poate fi  efectuată cu 
succes şi în astfel de circumstanţe.

Exemplele indică modul în care pot fi  utilizate elementele 
prezentate.

2  Montaj în puţ
Posibilitatea de inundare şi accesibilitatea elementelor de operare, 
în funcţie de evaluarea acestor factori rezultă diverse cerinţe privind 
instalarea. 

2a  Coloană la sol
Reductorul melcat GS este montat pe vană, iar acţionarea electrică 
multitură este uşor de accesat de pe o coloană la sol AUMA. 
Transmiterea forţei între acţionarea electrică şi reductor se reali-
zează printr-un arbore cardanic.

2b  Variantă de execuţie sub pardoseală cu ajutaj înşurubat
Reductorul sfert de tură GS este montat pe vană, iar acţionarea 
electrică multitură este separată de reductor. Pentru a alinia fl anșa 
acționării electrice și cea a reductorului, se utilizează un angrenaj 
conic GK. Acţionarea în caz de urgenţă se efectuează de la capacul 
puţului. În acest scop, acţionarea electrică este echipată cu o 
variantă de execuţie sub pardoseală, al cărei capăt este executat ca 
pătrat pentru funcţionarea cu dispozitiv de înşurubat. Prin presarea 
pătratului dispozitivului de înşurubat se activează regimul de 
funcţionare manual de urgenţă.
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Acţionările electrice AUMA corespund 
standardelor de siguranţă valabile la nivel 
mondial. Ele dispun de o multitudine de 
funcţii care asigură funcţionarea şi prote-
jează vanele.

 Corecţie a direcţiei de rotaţie
Corecţia automată a direcţiei de rotaţie în cazul succesiunii greşite a fazelor este încorporată 
în panoul de comandă integrat. Dacă la conectarea alimentării cu curent trifazic fazele sunt 
inversate, acţionarea electrică porneşte totuşi în direcţia corectă în momentul primirii 
comenzii de deplasare corespunzătoare.

 Protecţie contra suprasolicitării vanei
Dacă în timpul cursei apare un moment de rotaţie nepermis de ridicat, acţionarea electrică 
este deconectată prin intermediul sistemului de comandă. 

 Tub de protecţie pentru vana cu tijă ascendentă
Tubul de protecţie acoperă tija ascendentă a vanei, protejând-o astfel de murdărire şi 
protejând personalul de riscul de rănire. 

PROTECŢIE PENTRU VANĂ, PROTECŢIE ÎN FUNCŢIONARE
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1  Dispozitiv de blocare a roţii de mână
Comutarea pe regim manual poate fi  împiedicată cu ajutorul unui dispozitiv de blocare 1a

. Invers este de asemenea posibil, ca atunci când regimul manual este activat să se împie-
dice comutarea pe regimul motorizat 1b .

2  Activare de la distanţă a panoului de comandă integrat AC
Operarea electrică a acţionării electrice prin intermediul panoului de comandă integrat nu 
este posibilă în lipsa semnalului de activare de la camera de comandă.

3   Comutator selectiv blocabil
Comutatorul pentru alegerea postului de comandă poate fi  asigurat în fi ecare din cele trei 
poziţii LOCAL, OPRIT şi LA DISTANŢĂ.

4   Capac de protecţie blocabil
Protejează toate elementele de comandă împotriva deteriorării premeditate şi împotriva 
operării neautorizate.

5  Conexiune Bluetooth la AC protejată
Pentru realizarea conexiunii dintre un laptop sau PDA şi p acţionare electrică cu panou de 
comandă integrat AC este necesară introducerea unei parole.

 Protecţie cu parolă pentru parametrii dispozitivului AC
Parametrii dispozitivului pot fi  modifi caţi numai în urma introducerii unei parole.

Acţionările electrice  AUMA nu sunt 
instalate întotdeauna în clădiri sau în 
incinta fi rmelor, ci sunt ușor accesibile. 
Gama de produse AUMA cuprinde o 
serie de opţiuni cu ajutorul cărora poate 
fi  evitată manevrarea neautorizată a 
acţionărilor electrice.
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Nivelul de integritate a siguranţei (SIL)
În IEC 61508 sunt defi nite 4 trepte de siguranţă. În 
funcţie de risc, pentru sistemul de siguranţă este 
necesar unul dintre cele patru „Safety Integrity Level“. 
Fiecărei trepte îi este alocată o anumită probabilitate de 
defectare maximă admisă. SIL 4 reprezintă cea mai 
ridicată treaptă, SIL 1 cea mai mică treaptă şi totodată 
cea mai mare probabilitate de defectare.

În acest sens trebuie avut în vedere faptul că Nivelul de 
Integritate al Siguranţei reprezintă o caracteristică a unui 
sistem tehnic de siguranţă (SIS) şi nu a unei componente 
individuale. În mod normal un sistem tehnic de sigu-
ranţă este format din următoarele componente:

 > Senzor 1

 > Sistem de comandă (PLC de siguranţă) 2

 > Acţionare electrică 3

 > Vană 4

Siguranţa în funcţionare şi SIL sunt cuvinte cheie, întâlnite frecvent 
în legătură cu siguranţa instalaţiilor tehnice - mai ales după 
intrarea în vigoare a noilor norme internaţionale.

Şi acţionările electrice de la AUMA sunt utilizate în aplicaţii tehnice 
de siguranţă şi contribuie la funcţionarea în condiţii de siguranţă a 
instalaţiilor tehnice. De aceea, siguranţa în funcţionare este o temă 
centrală de interes pentru AUMA.

Certifi carea
Acţionările electrice AUMA împreună cu sistemul de comandă cu 
panou de comandă integrat AC în varianta SIL cu funcţii de sigu-
ranţă „Emergency Shut Down (ESD)“ şi „Safe Stop“ sunt adecvate 
pentru aplicaţii relevante pentru siguranţă, până la SIL 3. 

 SIGURANŢA ÎN FUNCŢIONARE - SIL
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ACŢIONĂRI ELECTRICE CU AC .2 SIL – SIL 2/SIL 3 

AC .2 este sistemul de comandă ideal pentru sarcini de reglare 
exigente, atunci când se impune comunicarea prin fi eldbus sau ca 
acţionarea electrică să pregătească informaţii de diagnoză pentru 
optimizarea parametrilor de funcţionare.

Pentru a face utilizabile aceste funcţii şi pentru aplicaţiile SIL 2 şi SIL 
3, AUMA a dezvoltat un modul SIL special pentru AC .2.

Modulul SIL
Modulul SIL este o unitate electronică suplimentară responsabilă 
pentru executarea funcţiilor de siguranţă. Acest modul SIL este 
utilizat în sistemul de comandă integrat AC .2.

Dacă în caz de urgenţă este solicitată o funcţie de siguranţă, se 
şuntează logica standard a AC .2 iar funcţia de siguranţă se execută 
prin modulul SIL.

Pe modulul SIL se utilizează doar elemente constructive simple, 
precum tranzistorii, rezistenţele şi condensatorii, al căror comporta-
ment în caz de avarie este bine cunoscut. Valorile caracteristice de 
siguranţă permit utilizarea în aplicaţii SIL 2 şi, în varianta de execuţie 
redundantă (1oo2, „one out of two“), în SIL 3.

Prioritate pentru funcţia de siguranţă
Un sistem cu AC .2 în varianta de execuţie SIL reuneşte funcţiile a 
două sisteme de comandă. Pe de o parte pot fi  utilizate funcţiile 
standard ale AC .2 pentru „regimul de funcţionare normal“. Pe de 
altă parte, prin modulul SIL integrat se execută funcţiile de 
siguranţă.

Funcţiile de siguranţă au astfel întotdeauna prioritate faţă de 
regimul de funcţionare normal. Acest lucru este garantat prin aceea 
că la solicitarea unei funcţii de siguranţă, logica standard a siste-
mului de comandă este şuntată de o comutare de tip bypass.

Alte informaţii
Informaţii detaliate pe tema SIL sunt cuprinse în broşura separată 
„Siguranţa în funcţionare - SIL“.

AC SIL
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ PENTRU REGIM DE COMANDĂ SA 

Următoarele datele se aplică pentru acţionări electrice cu motoare de curent trifazat care funcţionează în regimul de funcţionare S2 
- 15 min/Clasele A şi B conform EN 15714-2. Informaţii detaliate privind alte tipuri de motoare şi regimuri de funcţionare sunt disponibile în 
fi şele de date tehnice şi electrice separate.

Tip
Turaţii la 
50 Hz1

Domeniu de reglare
moment de rotaţie pentru deconectare

Frecvenţa de comutare
porniri max. Flanşă de racord pentru vane

[1/min] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SA 07.2 4 – 180 10 – 30 60 F07 sau F10 G0
SA 07.6 4 – 180 20 – 60 60 F07 sau F10 G0
SA 10.2 4 – 180 40 – 120 60 F10 G0
SA 14.2 4 – 180 100 – 250 60 F14 G1/2
SA 14.6 4 – 180 200 – 500 60 F14 G1/2
SA 16.2 4 – 180 400 – 1 000 60 F16 G3
SA 25.1 4 – 90 630 – 2 000 40 F25 G4
SA 30.1 4 – 90 1 250 – 4 000 40 F30 G5
SA 35.1 4 – 45 2 500 – 8 000 30 F35 G6
SA 40.1 4 – 32 5 000 – 16 000 20 F40 G7
SA 48.1 4 – 16 10 000 – 32 000 20 F48 –

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA ŞI ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ PENTRU REGIM DE REGLARE SAR 

Următoarele datele se aplică pentru acţionări electrice cu motoare de curent trifazat care funcţionează în regimul de funcţionare S4 - 25 
%/Clasa C conform EN 15714-2. Informaţii detaliate privind alte tipuri de motoare şi regimuri de funcţionare sunt disponibile în fi şele de 
date tehnice şi electrice separate.

Tip
Turaţii la 
50 Hz1

Domeniu de reglare
moment de rotaţie 
pentru deconectare

Moment de rotaţie 
maxim în regim de 
reglare

Frecvenţa de comutare
Porniri max.2 Flanşă de racord pentru vane

[1/min] [Nm] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SAR 07.2 4 – 90 15 – 30 15 1 500 F07 sau F10 G0
SAR 07.6 4 – 90 30 – 60 30 1 500 F07 sau F10 G0
SAR 10.2 4 – 90 60 – 120 60 1 500 F10 G0
SAR 14.2 4 – 90 120 – 250 120 1 200 F14 G1/2
SAR 14.6 4 – 90 250 – 500 200 1 200 F14 G1/2

SAR 16.2 4 – 90 500 – 1 000 400 900 F16 G3
SAR 25.1 4 – 11 1 000 – 2 000 800 300 F25 G4
SAR 30.1 4 – 11 2 000 – 4 000 1 600 300 F30 G5
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DURATA DE VIAŢĂ A ACŢIONĂRILOR MULTITURĂ ŞI A 
ACŢIONĂRILOR SFERT DE TURĂ 

Acţionările multitură şi acţionările sfert de tură de la AUMA din 
seriile constructive SA şi SQ depăşesc cerinţele EN 15714-2 privind 
durata de viaţă. Informaţii detaliate puteţi primi la cerere.

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ PENTRU REGIM DE COMANDĂ SQ 

Următoarele datele se aplică pentru acţionări electrice cu motoare de curent trifazat care funcţionează în regimul de funcţionare S2 
- 15 min/Clasele A şi B conform EN 15714-2. Informaţii detaliate privind alte tipuri de motoare şi regimuri de funcţionare sunt disponibile în 
fi şele de date tehnice şi electrice separate.

Tip

Timpi de 
reglare la 
50 Hz1

Domeniu de reglare moment de rotaţie pentru 
deconectare

Frecvenţa de comutare
porniri max. Flanşă de racord pentru vane

[s] [Nm] [1/h] Standard (EN ISO 5211) Opţional (EN ISO 5211)
SQ 05.2 4 – 32 50 – 150 60 F05/F07 F07, F10
SQ 07.2 4 – 32 100 – 300 60 F05/F07 F07, F10
SQ 10.2 8 – 63 200 – 600 60 F10 F12
SQ 12.2 16 – 63 400 – 1 200 60 F12 F10, F14, F16
SQ 14.2 24 – 100 800 – 2 400 60 F14 F16

 INTERVALE ALE UNGHIULUI DE PIVOTARE 

Unghiul de pivotare poate fi  reglat liber în intervalele indicate.

Interval al unghiului de pivotare

Standard 75° – 105°
Opţional 15° – 45°; 45° – 75°; 105° – 135 °; 135 °  – 165°; 

165° – 195°; 195° – 225°

1 turaţii fi xe resp. timpi de setare clasifi caţi cu factorul 1,4
2 la turaţiile mai mari indicate frecvenţa de comutare maximă admisă este mai 
redusă, vezi fi şele de date tehnice.

 ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ PENTRU REGIMUL DE REGLARE SQR 

Următoarele datele se aplică pentru acţionări electrice cu motoare de curent trifazat care funcţionează în regimul de funcţionare S4 - 25 
%/Clasa C conform EN 15714-2. Informaţii detaliate privind alte tipuri de motoare şi regimuri de funcţionare sunt disponibile în fi şele de 
date tehnice şi electrice separate.

Tip

Timpi de 
reglare la 
50 Hz1

Domeniu de reglare 
moment de rotaţie 
pentru deconectare

Moment de rotaţie 
maxim în regim de 
reglare

Frecvenţa de comutare
porniri max. Flanşă de racord pentru vane

[s] [Nm] [Nm] [1/h] Standard (EN ISO 5211)  Opţional (EN ISO 5211)
SQR 05.2 8 – 32 75 – 150 75 1 500 F05/F07 F07, F10
SQR 07.2 8 – 32 150 – 300 150 1 500 F05/F07 F07, F10
SQR 10.2 11 – 63 300 – 600 300 1 500 F10 F12
SQR 12.2 16 – 63 600 – 1 200 600 1 500 F12 F10, F14, F16
SQR 14.2 36 – 100 1 200 – 2 400 1 200 1 500 F14 F16



68

UNITATE DE COMANDĂ ELECTROMECANICĂ 

Semnalele binare şi analogice ale unităţii de comandă electromecanice sunt prelucrate intern în cazul utilizării unui sistem de comandă 
integrat AM sau AC. La acţionările electrice fără sistem de comandă integrat, semnalele sunt transmise la exterior prin racordul electric. În 
acest caz sunt necesare următoarele date tehnice ale comutatorului şi traductorului la distanţă.

Limitator de cursă / comutator dinamometric

Versiuni

Utilizare / descriere Tip contact
Comutator simplu Standard Un contact normal închis şi un contact 

normal deschis (1 NC şi 1 NO)

Comutator tandem 
(opţional)

Pentru comutarea a două potenţiale diferite. Comutatoarele dispun într-o carcasă de două 
compartimente de contact cu mecanisme de cuplare izolate galvanic, un comutator este acţionat 
mai devreme şi este utilizat pentru semnalizare.

Două contacte normal închise şi două 
contacte normal deschise (2 NC şi 2 NO)

Comutator triplu 
(opţional)

Pentru comutarea a trei potenţiale diferite. Această versiune constă dintr-un comutator simplu şi un 
comutator tandem.

Trei contacte normal închise şi trei 
contacte normal deschise (3 NC şi 3 NO)

Putere maximă suportată

Contacte argintate
U min. 24 V AC/DC

U max. 250 V AC/DC
I min. 20 mA
I max. curent alternativ 5 A la 250 V (sarcină rezistivă)

3 A la 250 V (sarcină inductivă, cos= 0,6)
I max. curent continuu 0,4 A la 250 V (sarcină rezistivă)

0,03 A la 250 V (sarcină inductivă, L/R = 3 μs)
7 A la 30 V (sarcină rezistivă)
5 A la 30 V (sarcină inductivă, L/R = 3 μs)

Putere maximă suportată

Contacte aurite (opţional)
U min. 5 V
U max. 50 V
I min. 4 mA
I max. 400 mA

Comutator - alte caracteristici

Acţionare Manetă plată
Element de contact Element de întrerupere instantanee (întrerupere dublă)

 UNITATE DE COMANDĂ ELECTRONICĂ 

La utilizarea unităţii de comandă electronice sunt înregistrate digital 
atingerea poziţiei fi nale, poziţia vanei, momentul de rotaţie, 
temperatura în unitate şi eventualele vibraţii şi transmise către 
sistemul de comandă integrat AC. AC prelucrează toate aceste 
semnale şi pregăteşte notifi cări corespunzătoare cu privire la 
respectiva interfaţă de comunicare.

Transformarea mărimilor mecanice în semnale electronice se 
realizează fără contact şi astfel cu o uzură redusă. Unitatea de 
comandă electronică reprezintă condiţia de bază pentru reglarea 
non-intruzivă a acţionării electrice. 

UNITATE DE COMANDĂ 

 Intervale de reglare a comutării cursei la SA şi SAR
La acţionările electrice multitură, unitatea de comandă înregistrează 
numărul de rotaţi per cursă. Există două variante pentru diverse 
domenii. 

Rotaţii per cursă

Unitate de comandă 
electromecanică

Unitate de comandă 
electronică

Standard 2 – 500 1 – 500
Opţional 2 – 5 000 10 – 5 000

 Semnal intermitent pentru afi şarea funcţionării

Putere maximă suportată

Contacte argintate
U min. 10 V AC/DC
U max. 250 V AC/DC
I max. curent alternativ 3 A la 250 V (sarcină rezistivă)

2 A la 250 V (sarcină inductivă, cos≈ 0,8)
I max. curent continuu 0,25 A la 250 V (sarcină ohm)

Semnal intermitent - alte caracteristici

Acţionare Element de acţionare cu role
Element de contact Contact rapid
Tip contact de comutare

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA ŞI ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ



69

 ACTIVAREA ROŢII DE MÂNĂ 

Putere maximă suportată de microîntrerupător pentru semnalizarea 
activării roţii de mână

Contacte argintate
U min. 12 V DC
U max. 250 V AC
I max. curent alternativ 3 A la 250 V (sarcină inductivă, cos= 0,8)
I max. curent continuu 3 A la 12 V (sarcină ohm)

Microîntrerupător pentru semnalizarea activării roţii de mână – 
alte caracteristici

Acţionare Manetă plată
Element de contact Contact rapid
Tip contact de comutare
Temperatura ambiantă 
max. 1)

+80 °C

REZISTENŢĂ LA OSCILAŢII 

Conform EN 60068-2-6.

Acţionările electrice rezistă la oscilaţii şi vibraţii de pornire, precum 
şi la defecţiuni ale instalaţiei până la 2 g, în domeniul de frecvenţe 
de la 10 până la 200 Hz. De aici nu poate fi  dedusă o rezistenţă în 
timp.

Aceste informaţii se aplică pentru acţionări electrice multitură fără 
panou de comandă integrat, cu racord electric AUMA şi nu în 
combinaţie cu reductoare.

Pentru acţionările electrice cu panou de comandă integrat AM sau 
AC se aplică, în condiţiile menţionate mai sus, o valoare limită de 
1 g.

POZIŢIE DE MONTAJ 

Acţionările electrice AUMA, chiar şi cu panou de comandă integrat, 
pot fi  exploatate în orice poziţie de montaj fără nici o restricţie.

INTENSITATEA ZGOMOTULUI 

Intensitatea zgomotului cauzat de acţionarea electrică se situează 
sub nivelul de 72 dB (A).

 UNITATE DE COMANDĂ ELECTROMECANICĂ (CONTINUARE) 

Traductor de poziţie la distanţă

Potenţiometru de precizie pentru regimul de funcţionare 
DESCHIS-ÎNCHIS 

simplu tandem
Liniaritate ≤ 1 %
Putere 1,5 W
Rezistenţă (standard) 0,2 kΩ 0,2/0,2 kΩ
Rezistenţă (opţional)
alte variante la cerere

0,1 kΩ, 0,5 kΩ, 1,0 kΩ, 
2,0 kΩ, 5,0 kΩ

0,5/0,5 kΩ, 1,0/1,0 kΩ, 
5,0/5,0 kΩ, 0,1/5,0 kΩ, 
0,2/5,0 kΩ

Curent de contact max. 30 mA
Durata de utilizare 100 000 cicluri

Potenţiometru de precizie cu strat conductor pentru regimul de 
reglare

simplu tandem
Liniaritate ≤ 1 %
Putere 0,5 W
Rezistenţă
alte variante la cerere

1,0 kΩ sau 5,0kΩ 1,0/5,0 kΩ sau 5,0/5,0 kΩ

Curent de contact max. 0,1 mA
Durata de utilizare 5 milioane de cicluri

Potenţiometru de precizie cu strat conductor pentru regimul de 
reglare

simplu tandem
Temperatură ambiantă 
max.1)

+90 °C

Traductor electronic de poziţie EWG

2 conductori 3/4 conductori
Semnal de ieşire 4 – 20 mA 0/4 – 20 mA
Alimentarea cu tensiune 24 V DC (18 – 32 V)
Temperatura ambiantă 
max. 1)

+80 °C (standard)/+90 °C (opţional)

Traductor electronic de poziţie la distanţă RWG

2 conductori 3/4 conductori
Semnal de ieşire 4 – 20 mA 0/4 – 20 mA
Alimentarea cu tensiune 14 V DC + (I x RB), 

max. 30 V
24 V DC (18 – 32 V)

1) Intervalul de temperatură ambiantă depinde de intervalul de temperatură al 
acţionării electrice (vezi plăcuţa indicatoare).
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 MOTOR 

Date caracteristice privind protecţia motorului
În mod standard, pentru protecţia motorului se utilizează termocon-
tacte. La utilizarea unui panou de comandă integrat semnalele 
privind protecţia motorului sunt prelucrate la nivel intern. Acest 
lucru este valabil şi pentru termistorul opţional. În cazul acţionărilor 
electrice fără sistem de comandă integrat este necesară evaluarea 
semnalelor în sistemul de comandă extern.

Sarcina admisibilă a termocontactului

Tensiune alternativă
(250 V AC) Capacitate de comutare Imax

cos= 1 2,5 A

cos= 0,6 1,6 A

Tensiunea continuă Capacitate de comutare Imax

60 V 1 A

42 V 1,2 A

24 V 1,5 A

Motoare speciale.
Pentru cerinţe speciale pot fi  livrate acţionări electrice cu motoare 
speciale, de ex. motoare de frânare sau motoare cu poluri 
comutabile.

Regimuri de funcţionare conform IEC 60034-1/EN 15714-2

Tip Curent trifazat
Curent 
alternativ

Curent 
continuu

SA 07.2 – SA 16.2 S2 - 15 min, 
S2 - 30 min/
Clasele A,B

S2 - 10 min1/
Clasele A,B1

S2 - 15 min/
Clasele A,B

SA 25.1 – SA 48.1 S2 - 15 min, 
S2 - 30 min/
Clasele A,B

– –

SAR 07.2 – SAR 16.2 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
Clasa C

S4 - 20 %1/
Clasa C1

–

SAR 25.1 – SAR 30.1 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
Clasa C

– –

SQ 05.2 – SQ 14.2 S2 - 15 min/
Clasele A,B

S2 - 10 min/
Clasele A,B1

–

SQR 05.2 – SQR 14.2 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
Clasa C

S4 - 20 %/
Clasa C

–

Informaţiile privind regimul de funcţionare se raportează la urmă-
toarele condiţii: tensiune nominală, temperatura ambiantă 40 °C, la 
o încărcare medie cu 35 % din momentul maxim de rotaţie.

Clase de materiale izolante ale motoarelor

Clasa materialelor izolante

Motoare trifazate F, H
Motoare de curent alternativ F
Motoare de curent continuu F, H

 TENSIUNI DE ALIMENTARE/FRECVENŢE ALE REŢELEI 

În cele ce urmează sunt prezentate tensiunile de alimentare 
standard (alte tensiuni la cerere). Nu toate versiunile sau dimensiu-
nile constructive ale sistemelor de acţionare pot fi  livrate cu toate 
tipurile de motoare sau tensiunile / frecvenţele menţionate. Infor-
maţii detaliate puteţi găsi în fi şele tehnice separate ale sistemului 
electric.

Curent trifazat

Tensiuni Frecvenţă

[V] [Hz]
220; 230; 240; 380; 400; 415; 500; 525; 660; 690 50
440; 460; 480; 575; 600 60

Curent alternativ

Tensiuni Frecvenţă

[V] [Hz]
230 50
115; 230 60

Curent continuu

Tensiuni

[V]
24; 48; 60; 110; 220

Variaţii admise ale frecvenţei reţelei şi ale frecvenţei
 > Standard pentru SA, SQ, AM şi AC

Tensiune de reţea: ±10 %
Frecvenţă: ±5 %

 > Opţiune pentru AC
Tensiune de reţea: –30 %
necesită o dimensionare specială la selectarea acţionării electrice

1 nu este disponibilă pentru toate mărimile

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA ŞI ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ
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 Racord rotund tip ştecher AUMA

Contacte de forţă Conductor de protecţie Contacte de comandă
Număr contacte max. 6 (3 echipate) 1 (contact de întrerupere) 50 ştifturi/ bucşe
Denumiri U1, V1, W1, U2, V2 , W2 PE 1 până la 50
Tensiune max. de conectare 750 V – 250 V
Curent nominal max. 25 A – 16 A
Tip de conectare către client Racord cu şuruburi Racord cu şuruburi pentru clapeta inelară Racord cu şuruburi, sertizare (opţional)
Secţiune racord max. 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2

Material corpuri izolante Poliamidă Poliamidă Poliamidă
Material contacte Alamă Alamă Alamă, zincată sau aurită (opţional)

 Dimensiunile fi letelor la intrările de cabluri (selecţie)

Racord electric S Racord electric SH
Filet M (standard) 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5
Filet Pg (opţiune) 1 x Pg 13,5; 1 x Pg 21; 1 x Pg 29 1 x Pg 13,5; 2 x Pg 21; 1 x Pg 29
Filet NPT (opţiune) 2 x ľ" NPT; 1 x 1Ľ" NPT 1 x ¾" NPT; 2 x 1" NPT; 1 x 1¼" NPT
Filet G (opţiune) 2 x G ¾"; 1 x G 1¼" 1 x G ¾"; 2 x G 1"; 1 x G 1¼" 

 ÎNCĂLZITOR DE INCINTĂ 

2 în funcţie de mărimea motorului, vezi fi şele tehnice separate
 

Încălzitor de incintă 
în unitatea de 
comandă

Acţionări electrice 
fără panou de 
comandă integrat

Acţionări electrice cu 
AM sau AC

Element de încălzire Element PTC cu autoreglare Încălzire cu rezistenţă
Domenii de tensiune 110 V – 250 V DC/AC

24 V – 48 V DC/AC
380 V – 400 V AC

24 V DC/AC (alimentare 
internă)

Putere 5 W – 20 W 5 W

Încălzirea motorului
Acţionări electrice fără panou de comandă 
integrat

Tensiuni 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC sau 380 – 400 V AC 
(cu alimentare externă)

Putere 12,5 W – 25 W2

Încălzitor de incintă 
pentru sistemul de 
comandă AM AC

Tensiuni 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC, 380 – 400 V AC
Putere în funcţie 
de temperatură

40 W 60 W

SCHEMA DE CONEXIUNI/RACORDUL ELECTRIC 

Toate schemele prezintă cablarea semnalelor la racordul rotund de 
tip ştecher, cu 50 de poli, şi servesc ca bază pentru racordul 
conductoarelor de comandă şi al alimentării cu tensiune. Ele pot fi  
obţinute de la adresa www.auma.com.

 > TPA pentru acţionări electrice multitură SA/SAR şi acţionări 
electrice sfert de tură SQ/SQR

 > MSP pentru sisteme de comandă AM
 > TPC pentru sisteme de comandă AC
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R2 / f1
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23 = + 5 VDC
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TPA secţiune schemă de conexiuni a unei acţionări electrice
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1 Dispozitivul de comutare este livrat într-un tablou de comandă separat

AM ŞI AC - INTERFAŢĂ PARALELĂ PENTRU SISTEMUL DE CONTROL DCS 

AM AC

Semnale de intrare
Standard
semnale de comandă +24 V DC: DESCHIS, OPRIT, ÎNCHIS, prin optocuplor, 
potenţial de referinţă comun

Standard
semnale de comandă +24 V DC: DESCHIS, OPRIT, ÎNCHIS, URGENŢĂ, prin optocu-
plor, DESCHIS, OPRIT, ÎNCHIS, cu potenţial de referinţă comun

Opţional
ca şi standard, cu intrare suplimentară de URGENŢĂ

Opţional
ca şi standard, cu intrările suplimentare MODE şi ACTIVARE

Opţional
intrări de comandă cu 115 V AC

Opţional
Intrări de comandă cu 115 V AC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC

Tensiune auxiliară pentru semnale de intrare
24 V DC, max. 50 mA 24 V DC, max. 100 mA
115 V AC, max. 30 mA 115 V AC, max. 30 mA

Comandă pe baza valorii nominale
Intrare analogică 0/4 – 20 mA

Semnale de ieşire
Standard
5 contacte de releu, 4 contacte normal deschise cu potenţial de referinţă comun, 
max.  250 V AC, 0,5 A (sarcină rezistivă)
Alocare standard: Poziţie fi nală ÎNCHIS, poziţie fi nală DESCHIS, comutator selectiv 
DISTANŢĂ, comutator selectiv LOCAL
1 contact de comutare fără potenţial, max. 250 V AC, 5 A (sarcină rezistivă) pentru 
mesaj de eroare global: eroare moment de rotaţie, cădere fază, activare protecţie 
motor.

Standard
6 contacte de releu liber alocabile per parametru, 5 contacte normal deschise cu 
potenţial de referinţă comun, max. 250 V AC, 1 A (sarcină rezistivă), 1 contact de 
comutare fără potenţial, max. 250 V AC, 5 A (sarcină rezistivă)
Alocare standard: Poziţie fi nală ÎNCHIS, poziţie fi nală DESCHIS, comutator selectiv 
DISTANŢĂ, eroare moment de rotaţie ÎNCHIS, eroare moment de rotaţie DESCHIS, 
mesaj de eroare global (eroare moment de rotaţie, cădere fază, activare protecţie 
motor)
Opţional
12 contacte de releu liber alocabile per parametru, 10 contacte normal deschise cu 
potenţial de referinţă comun, max. 250 V AC, 1 A (sarcină rezistivă), 2 contacte de 
comutare fără potenţial pentru mesaje de eroare, max. 250 V AC, 5 A (sarcină 
rezistivă).
Opţional
Contacte de comutare fără potenţial de referinţă comun, max. 250 V AC, 5 A 
(sarcină rezistivă)

Mesaj de răspuns continuu al poziţiei
Mesaj de răspuns al poziţiei 0/4 – 20 mA Mesaj de răspuns al poziţiei 0/4 – 20 mA 

OPERAREA LOCALĂ - PANOU DE COMANDĂ INTEGRAT 

AM AC

Deservire Comutator selectiv LOCAL-ÎNCHIS–DISTANȚĂ cu posibilitate de 
închidere în toate cele trei poziţii

Comutator selectiv LOCAL-ÎNCHIS–DISTANȚĂ cu posibilitate de 
închidere în toate cele trei poziţii

Buton DESCHIS, STOP, ÎNCHIS Buton DESCHIS, STOP, ÎNCHIS, Reset
Afi şaj 3 indicatoare luminoase: poziţie fi nală ÎNCHIS, mesaj de eroare 

global, poziţie fi nală DESCHIS
5 indicatoare luminoase: poziţie fi nală ÎNCHIS, eroare moment de 
rotaţie în direcţia ÎNCHIS; protecţie motor activată, eroare moment 
de rotaţie în direcţia DESCHIS; poziţie fi nală DESCHIS

– Display grafi c cu iluminare comutabilă a fundalului, în culorile alb şi 
roşu
Rezoluţie 200 x 100 pixeli

 APARATAJ DE COMUTARE 

AM şi AC

Clase de putere AUMA
Contactoare de inversare, 
blocate mecanic, electric şi electronic

Standard A1
Opţiuni A2, A3, A41, A51, A61

Tiristoare,
blocate electronic

Standard B1
Opţiuni B2, B3

Informaţii privind clasele de putere şi reglajele releului termic de supracurent puteţi găsi în fi şele tehnice ale sistemului electric.

 SISTEME DE COMANDĂ AM ŞI AC
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AC - INTERFAŢĂ FIELBDUS LA TEHNICA DE CONTROL 

Profi bus Modbus Foundation Fieldbus HART Wireless

Generalităţi Schimbul de comenzi de deplasare discrete şi continui, notifi cări, chestionarea stării între sistemele de acţionare şi sistemul de control sub formă de 
informaţie digitalizată.

Protocoale 
suportate

DP-V0, DP-V1, DP-V2 Modbus RTU FF H1 HART Wireless

Număr 
max. de 
participanţi

126 (125 dispozitive de câmp 
şi un Profi bus DP Master) 
Fără Repeater; adică per 
segment Profi bus DP, max. 32

247 dispozitive de câmp şi un 
Modbus RTU Master
Fără Repeater, adică per 
segment Modbus, max. 32

240 dispozitive de câmp 
inclusiv Linking Device. La un 
segment Foundation Fieldbus 
pot fi  conectaţi max. 32 de 
participanţi.

64 dispozitive de câmp la 
utilizarea tehnologiei 
Multidrop

Per Gateway 250

Lungime 
max. cabluri 
fără 
Repeater

Max. 1 200 m (la rate baud 
< 187,5 kbit/s), 
1 000 m la 187,5 kbit/s, 
500 m la 500 kbit/s, 
200 m la 1,5 Mbit/s

Max. 1 200 m Max. 1 900 m Cca. 3 000 m Rază de acţiune 
în aer liber cca. 200 m, 
în clădiri cca. 50 m 

Lungime 
max. cabluri 
cu Repeater

Cca. 10 km (valabil numai 
pentru rate baud < 
500 kbit/s), 
cca. 4 km (la 500 kbit/s)
cca. 2 km (la 1,5 Mbit/s)
Lungimea max. realizabilă 
a cablurilor depinde de tipul 
şi numărul Repeaterelor. 
De obicei într-un sistem 
Profi bus DP pot fi  utilizate 
max. 9 Repeatere.

Cca. 10 km
Lungimea max. realizabilă a 
cablurilor depinde de tipul 
şi numărul Repeaterelor. 
De obicei într-un sistem 
Modbus pot fi  utilizate 
max. 9 Repeatere.

Cca. 9,5 km
Lungimea max. realizabilă a 
cablurilor depinde de 
numărul Repeaterelor. În 
cazul FF pot fi  conectate în 
cascadă max. 4 Repeatere.

Este posibilă utilizarea 
Repeater-elor, lungime max. 
cabluri conform cablării 
convenţionale 4 –  20  mA 

Fiecare dispozitiv acţionează 
ca un Repeater. Prin 
poziţionarea succesivă a 
dispozitivelor se pot acoperi 
distanţe mari.

Protecţie la 
supraten-
siune 
(opţiune)

Până la 4 kV – nu este necesar

Transferul datelor prin conductoare din fi bră optică

Topologii 
suportate

linie, stea, inel linie, stea – – –

Lungimea 
cablului 
între 2 
acţionări 
electrice

Multimode: până la 2,6 km la fi bră optică 62,5 μm – – –
Singlemode: până la 15 km – – –

TESTE DE INTEGRARE A SISTEMULUI DE CONTROL - SELECŢIE 

Fieldbus: Producător: Sistem de control

Profi bus DP Siemens S7-414H; Open PMC, SPPA T3000

ABB Melody AC870P; Freelance 800F; 
Industrial IT System 800 XA

OMRON CS1G-H (CS1W-PRN21)

Mitsubishi Melsec Q (Q25H cu QJ71PB92V Master 
Interface)

PACTware Consortium e.V. PACTware 4.1

Yokogawa Centum VP (ALP 121 Profi bus 
Interface)

Foundation 
Fieldbus

ABB Industrial IT System 800 XA

Emerson Delta-V; Ovation

Foxboro/Invensys I/A Series

Honeywell Experion PKS R100/R300

Rockwell RSFieldBus

Yokogawa CS 3000

Fieldbus: Producător: Sistem de control

Modbus Allen Bradley SLC 500; Series 5/40; ControlLogix 
Controller

Emerson Delta-V

Endress & Hausser Control Care

General Electric GE Fanuc 90-30

Honeywell TDC 3000; Experion PKS; ML 200 R

Invensys/Foxboro I/A Series
Rockwell Control Logix
Schneider Electric Quantum Series
Siemens S7-341; MP 370; PLC 545-1106
Yokogawa CS 3000
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 PREZENTARE GENERALĂ A FUNCŢIILOR 

AM AC

Funcţii operaţionale
Tip de deconectare programabil ● ● 

Corectarea automată a direcţiei de rotaţie la succesiunea greşită a fazelor ● ● 

Regulator de poziție – ■ 

Notifi cări pentru poziţiile intermediare – ● 

Apropiere directe de poziţiile intermediare, de la distanţă – ■ 

Profi luri de de plasare cu poziţiile intermediare – ■ 

Prelungirea timpului de acţionare prin generator de impulsuri – ● 

Comportament programabil în caz de URGENŢĂ ■ ● 

Procedură de siguranţă în cazul pierderii semnalului ■ ● 

Şuntarea pornirii – ● 

Regulator PID integrat – ■ 

Funcţie Multiport Valve – ■ 

Funcţii de control
Protecţie contra suprasolicitării vanei ● ● 

Întrerupere fază / succesiune faze ● ● 

Temperatura motorului (valoare limită) ● ● 

Monitorizarea duratei de conectare permise (regim de funcţionare) – ● 

Regim de funcţionare manual ■ ■ 

Monitorizarea timpului de acţionare – ● 

Reacţie la comandă de poziţionare – ● 

Identifi carea mişcării – ● 

Comunicare cu tehnica de control prin interfaţa fi eldbus – ■ 

Monitorizarea ruperii fi rului la intrările analogice – ● 

Temperatura sistemului electronic – ● 

Diagnoză prin înregistrarea continuă a temperaturii, vibraţiilor – ● 

Monitorizarea încălzirii – ● 

Monitorizarea traductorului de poziţie din sistemul de acţionare – ● 

Monitorizarea înregistrării momentului de rotaţie – ● 

Funcţii de diagnoză
Raport de evenimente datat – ● 

Certifi cat electronic al dispozitivului – ● 

Culegerea datelor de funcţionare – ● 

Profi le ale momentului de rotaţie – ● 

Semnale de stare conform recomandării NAMUR NE 107 – ● 

Recomandări de întreţinere în ceea ce priveşte garniturile, lubrifi anţii, contactoarele de inversare şi mecanica – ● 

 Standard
 Opţiune

SISTEME DE COMANDĂ AM ŞI AC
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Reductoarele sfert de tură GS împreună cu acţionările electrice 
multitură SA formează împreună o acţionare sfert de tură. Astfel 
pot fi  obţinute momente de rotaţie nominale de până la 
675 000 Nm. Aceste combinaţii completează seria SW pentru vane 
pivotante.

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SA/GS

CRITERII DE DIMENSIONARE A DURATEI DE VIAŢĂ - CLASE DE SOLICITARE LA REGIMUL DE COMANDĂ

Standardul EN 15714-2 impune cerinţele privind durata de viaţă a 
acţionărilor electrice. Deşi norma nu impune acest lucru, AUMA 
aplică valorile prevăzute în standard şi la seriile constructive ale 
reductoarelor AUMA. Aceasta reprezintă o continuare consecventă 
a ideii că reductoarele AUMA sunt livrate adeseori împreună cu 
acţionările electrice AUMA, sub formă de module. Această dimensi-
onare corespunde, în tabelele următoare, clasei de solicitare 1. Dacă 
cerinţele privind durata de viaţă sunt mai reduse, este valabilă clasa 
de solicitare 2. Clasa de solicitare 3 vizează exclusiv vanele acţionate 
manual, la care numărul de acţionări este semnifi cativ mai redus 
decât la reductoarele acţionate motorizat.

Clasele de solicitare sunt valabile exclusiv pentru reductoarele GS. 
La acţionările electrice se aplică EN 15714-2, unde nu este prevăzută 
o clasifi care comparativă. 

Clasa de solicitare 1 Clasa de solicitare 2 Clasa de solicitare 3

Tip
Număr de cicluri pentru momentul de rotaţie 
max.

Număr de cicluri pentru momentul de rotaţie 
max.

Număr de cicluri pentru momentul de rotaţie 
max.

GS 50.3 10 000 1 000 250
GS 63.3
GS 80.3 5 000
GS 100.3
GS 125.3 2 500
GS 160.3
GS 200.3
GS 250.3 1 000
GS 315 – –
GS 400
GS 500
GS 630.3

Defi niţia claselor de solicitare la reductoarele sfert de tură de la 
AUMA

 > Clasa de solicitare 1 - regim motorizat
durata de viaţă pentru mişcarea pivotantă la 90°. Îndeplineşte 
cerinţele privind durata de viaţă ale EN 15714-2.

 > Clasa de solicitare 2 - regim motorizat
durata de viaţă pentru mişcarea pivotantă la 90° pentru vane 
acţionate rar.

 > Clasa de solicitare 3 - regim manual
Îndeplineşte cerinţele privind durata de viaţă stipulate de 
EN 1074-2.
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REDUCTOARE SFERT DE TURĂ ŞI TRANSMISII INTERMEDIARE - REGIM DE COMANDĂ 

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SA/GS

Acţionările electrice multitură adecvate propuse sunt selectate în vederea atingerii momentului de ieşire maxim. În cazul unor cerinţe mai 
reduse privind momentul de rotaţie pot fi  utilizate şi acţionări electrice mai mici. Date detaliate puteţi găsi în fi şele tehnice separate.

Clasa de solicitare 1 - regim motorizat cu cerinţe privind durata de viaţă conform EN 15714-2.

Tip
Moment de rotaţie 
max. al vanei

Flanşă de racord 
pentru vane

Demultipli-
care totală Factor1

Moment de 
intrare la moment 
de ieşire max.

Acţionare 
electrică 
multitură 
adecvată pentru 
momentul de 
intrare max.

Interval al 
timpului de 
reglare la 50 Hz şi 
unghi de pivotare 
de 90°

[Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 500 F07; F10 51:1 16.7 30 SA 07.2 9 – 191
GS 63.3 1 000 F10; F12 51:1 16.7 60 SA 07.6 9 – 191
GS 80.3 2 000 F12; F14 53:1 18.2 110 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 4 000 F14; F16 52:1 18.7 214 SA 14.2 9 – 195

126:1 42.8 93 SA 10.2 11 – 473
160:1 54 74 SA 10.2 13 – 600
208:1 70.7 57 SA 07.6 17 – 780

GS 125.3 8 000 F16; F25; F30 52:1 19.2 417 SA 14.6 9 – 195
126:1 44 182 SA 14.2 11 – 473
160:1 56 143 SA 14.2 13 – 600
208:1 72.7 110 SA 10.2 17 – 780

GS 160.3 14 000 F25; F30; F35 54:1 21 667 SA 16.2 9 – 203
218:1 76 184 SA 14.2 18 – 818
442:1 155 90 SA 10.2 37 – 1 658

GS 200.3 28 000 F30; F35; F40 53:1 20.7 1 353 SA 25.1 9 – 199
214:1 75 373 SA 14.6 18 – 803
434:1 152 184 SA 14.2 36 – 1 628
864:1 268 104 SA 10.2 72 – 1 6202

GS 250.3 56 000 F35; F40 52:1 20.3 2 759 SA 30.1 9 – 195
210:1 74 757 SA 16.2 35 – 788
411:1 144 389 SA 14.6 34 – 1 541
848:1 263 213 SA 14.2 71 – 1 5902

GS 315 90 000 F40; F48 53:1 23.9 3 766 SA 30.1 9 – 199
424:1 162 556 SA 14.6 35 – 1 590
848:1 325 277 SA 14.2 71 – 1 5902

1 696:1 650 138 SA 10.2 141 – 1 5902 
GS 400 180 000 F48; F60 54:1 24.3 7 404 SA 35.1 9 – 203

432:1 165 1 091 SA 16.2 69 – 1 5602

864:1 331 544 SA 14.6 72 – 1 6202

1 728:1 661 272 SA 14.2 144 – 1 6202

GS 500 360 000 F60 52:1 23.4 15 385 SA 40.1 9 – 195
832:1 318 1 132 SA 16.2 69 – 1 5602

1 664:1 636 566 SA 14.6 139 – 1 5602

3 328:1 1 147 314 SA 14.2 277 – 1 5602

GS 630.3 675 000 F90/AUMA 52:1 19.8 34 160 SA 48.1 49 – 195
210:1 71.9 9 395 SA 40.1 98 – 788
425:1 145.5 4 640 SA 35.1 142 – 1 594
848:1 261.2 2 585 SA 30.1 141 – 1 5902

1 718:1 528.8 1 275 SA 25.1 286 – 1 6112

3 429:1 951.2 710 SA 16.2 286 – 1 6072

6 939:1 1 924,8 350 SA 16.2 578 – 1 6522
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1 Factor de conversie de la momentul de antrenare la momentul de intrare 
pentru determinarea mărimii acţionării electrice multitură
2 Limitat de regimul de funcţionare clasa B (S2 - 30 min)

Clasa de solicitare 2 - regim motorizat cu acţionare rară

Tip
Moment de rotaţie 
max. al vanei

Flanşă de racord 
pentru vane

Demultipli-
care totală Factor1

Moment de 
intrare la moment 
de ieşire max.

Acţionare 
electrică 
multitură 
adecvată pentru 
momentul de 
intrare max.

Interval al 
timpului de 
reglare la 50 Hz şi 
unghi de pivotare 
de 90°

[Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 625 F07; F10 51:1 16.7 37 SA 07.6 9 – 191

GS 63.3 1 250 F10; F12 51:1 16.7 75 SA 10.2 9 – 191
GS 80.3 2 200 F12; F14 53:1 18.2 120 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 5 000 F14; F16 52:1 18.7 267 SA 14.6 9 – 195

126:1 42.8 117 SA 10.2 11 – 473
160:1 54 93 SA 10.2 13 – 600
208:1 70.7 71 SA 10.2 17 – 780

GS 125.3 10 000 F16; F25; F30 52:1 19.2 521 SA 16.2 9 – 195
126:1 44 227 SA 14.2 11 – 473
160:1 56 179 SA 14.2 13 – 600
208:1 72.7 138 SA 14.2 17 – 780

GS 160.3 17 500 F25; F30; F35 54:1 21 833 SA 16.2 9 – 203
218:1 76 230 SA 14.2 18 – 818
442:1 155 113 SA 10.2 37 – 1 658
880:1 276 63 SA 10.2 73 – 1 6502

GS 200.3 35 000 F30; F35; F40 53:1 21.0 1 691 SA 25.1 9 – 199
214:1 75.0 467 SA 14.6 18 – 803
434:1 152 230 SA 14.2 36 – 1 628
864:1 268 131 SA 14.2 72 – 1 6202

1 752:1 552 63 SA 10.2 146 – 1 6432

GS 250.3 70 000 F35; F40; F48 52:1 20.3 3 448 SA 30.1 9 – 195
210:1 74.0 946 SA 16.2 18 – 788
411:1 144 486 SA 14.6 34 – 1 541 
848:1 263 266 SA 14.6 71 – 1 5902 
1 718:1 533 131 SA 14.2 143 – 1 6112

Clasa de solicitare 3 - regim manual

Tip
Moment de rotaţie 
max. al vanei

Flanşă de racord 
pentru vane

Demultipli-
care totală Factor

Moment de 
intrare la moment 
de ieşire max.

[Nm] EN ISO 5211 [Nm]
GS 50.3 750 F07; F10 51:1 16.7 45
GS 63.3 1 500 F10; F12 51:1 16.7 90
GS 80.3 3 000 F12; F14 53:1 18.2 165
GS 100.3 6 000 F14; F16 52:1 18.7 321

126:1 42.8 140
160:1 54 111
208:1 70.7 85

GS 125.3 12 000 F16; F25; F30 126:1 44 273
160:1 56 214
208:1 72.7 165

GS 160.3 17 500 F25; F30; F35 54:1 21 833
218:1 76 230
442:1 155 113
880:1 276 63

GS 200.3 35 000 F30; F35; F40 434:1 152 230
864:1 268 131
1 752:1 552 63

GS 250.3 70 000 F35; F40; F48 848:1 263 266
1 718:1 533 131
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REDUCTOARE SFERT DE TURĂ ŞI TRANSMISII INTERMEDIARE - REGIM DE REGLARE 

Momentele de rotaţie indicate se orientează după utilizarea în regimul de reglare, pentru care este necesară roata dinţată elicoidală din 
bronz. Pentru celelalte cazuri de utilizare sunt valabile documentele de dimensionare separate. 

Acţionările electrice multitură adecvate propuse sunt selectate în vederea atingerii momentului de ieşire maxim. În cazul unor cerinţe mai 
reduse privind momentul de rotaţie pot fi  utilizate şi acţionări electrice mai mici. Date detaliate puteţi găsi în fi şele tehnice separate.

Tip

Moment de 
rotaţie max. al 
vanei

Moment de 
reglare

Flanşă 
de racord 
pentru vane

Demultiplicare 
totală Factor1

Moment de 
intrare la 
moment de 
ieşire max.

Acţionare 
electrică 
multitură 
adecvată 
pentru 
momentul de 
intrare max.

Interval al 
timpului de 
reglare la 
50 Hz şi unghi 
de pivotare de 
90°

[Nm] [Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 350 125 F05; F07; F10 51:1 17.9 20 SAR 07.2 9 – 191
GS 63.3 700 250 F10; F12 51:1 17.3 42 SAR 07.6 9 – 191
GS 80.3 1 400 500 F12; F14 53:1 19.3 73 SAR 10.2 9 – 199
GS 100.3 2 800 1 000 F14; F16 52:1 20.2 139 SAR 14.2 9 – 195

126:1 44.4 63 SAR 10.2 21 – 473
160:1 55.5 50 SAR 07.6 13 – 600
208:1 77 37 SAR 07.6 35 – 780

GS 125.3 5 600 2 000 F16; F25 52:1 20.8 269 SAR 14.6 9– 195
126:1 45.4 123 SAR 14.2 21 – 473
160:1 57.9 97 SAR 10.2 27 – 600
208:1 77 73 SAR 10.2 35 – 780

GS 160.3 11 250 4 000 F25; F30 54:1 22.7 496 SAR 14.6 9 – 203
218:1 83 136 SAR 14.2 36 – 818
442:1 167 68 SAR 10.2 74 – 1 658

GS 200.3 22 500 8 000 F30; F35 53:1 22.3 1 009 SAR 25.1 72 – 199
214:1 81.3 277 SAR 14.6 36 – 803

434:1 165 137 SAR 14.2 72 – 1 628
864:1 308 73 SAR 10.2 144 – 1 6202

GS 250.3 45 000 16 000 F35; F40 52:1 21.9 2 060 SAR 30.1 71 – 195
210:1 80 563 SAR 16.2 35 – 788
411:1 156 289 SAR 14.6 69 – 1 541
848:1 305 148 SAR 14.2 141 – 1 5902

GS 315 63 000 30 000 F40; F48 53:1 26 2 432 SAR 30.1 72 – 199
424:1 178 354 SAR 14.6 71 – 1 590
848:1 356 177 SAR 14.2 141 – 1 5902

1 696:1 716 88 SAR 10.2 283 – 1 5902

GS 400 125 000 35 000 F48; F60 54:1 26.5 4 717 SAR 30.1 74 – 203
60 000 432:1 181 691 SAR 16.2 72 – 1 620

864:1 363 344 SAR 14.6 144 – 1 6202

1 728:1 726 172 SAR 14.2 288 – 1 6202

GS 500 250 000 35 000 F60 52:1 25.5 9 804 SAR 30.1 71 – 195
120 000 832:1 350 714 SAR 16.2 139 – 1 5602

1 664:1 416 358 SAR 14.6 277 – 1 5602

1 Factor de conversie de la momentul de antrenare la momentul de intrare 
 pentru determinarea mărimii acţionării electrice multitură
2 Limitat de regimul de funcţionare clasa C (S4 - 50 %)

INTERVALE ALE UNGHIULUI DE PIVOTARE 

La fel ca în cazul acţionărilor sfert de tură SQ la combinaţiile SA/GS 
sunt valabile intervale diferite ale unghiului de pivotare. Intervalele 
depind de mărimea reductorului. Date detaliate puteţi găsi în fi şele 
tehnice separate.

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SA/GS
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA CU REDUCTOARE MULTITURĂ GK 

Angrenajele conice GK în combinaţie cu o acţionare electrică SA 
formează o acţionare electrică multitură cu un moment de antre-
nare mai ridicat. Arborele de acţionare şi arborele de antrenare sunt 
dispuse într-un unghi drept unul faţă de celălalt. Astfel, aceste 
combinaţii sunt adecvate pentru rezolvarea unor situaţii tematice 
speciale. În această categorie intră de exemplu situaţiile speciale de 
montaj sau acţionarea simultană a două tije cu două reductoare GK 
într-o acţionare electrică centrală.

Următoarele date indică doar valorile cadru. Pentru reductoarele GK există fi şe de date separate, în care găsiţi date detaliate. La cerere pot 
fi  livrate şi alte grade de demultiplicare.

Tip

Moment 
de rotaţie 
max. al 
vanei

Moment 
de reglare

Demulti-
plicări

Flanşă de racord 
pentru vane Factor Acţionare electrică multitură adecvată

 [Nm] [Nm] EN ISO 5211 DIN 3210 Regim de comandă Regim de reglare
GK 10.2 120 60 1:1 F10 G0 0,9 SA 07.6; SA 10.2; SA 14.2 SAR 07.6; SAR 10.2; SAR 14.2

2:1 1,8
GK 14.2 250 120 2:1 F14 G1/2 1,8 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2

2,8:1 2,5
GK 14.6 500 200 2,8:1 F14 G1/2 2,5 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2

4:1 3,6
GK 16.2 1 000 400 4:1 F16 G3 3,6 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2

5,6:1 5,0
GK 25.2 2 000 800 5,6:1 F25 G4 5,0 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2; SAR 14.6

8:1 7,2
GK 30.2 4 000 1 600 8:1 F30 G5 7,2 SA 14.6; SA 16.2 SAR 14.6; SAR 16.2

11:1 9,9
GK 35.2 8 000 – 11:1 F35 G6 9,9 SA 14.6; SA 16.2 –

16:1 14,4
GK 40.2 16 000 – 16:1 F40 G7 14,4 SA 16.2; SA 25.1 –

22:1 19,8

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA/GK



ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA CU REDUCTOARE MULTITURĂ GST 

Reductoarele cilindrice GST în combinaţie cu o acţionare electrică 
SA formează o acţionare electrică multitură cu un moment de 
antrenare mai ridicat. Arborele de acţionare şi arborele de antrenare 
sunt decalate axial între ele. Astfel, aceste combinaţii sunt adecvate 
pentru rezolvarea unor situaţii tematice speciale. În această cate-
gorie intră de exemplu situaţiile speciale de montaj.

Următoarele date indică doar valorile cadru. Pentru reductoarele GST există fi şe de date separate, în care găsiţi date detaliate. La cerere pot 
fi  livrate şi alte grade de demultiplicare.

Tip

Moment 
de rotaţie 
max. al 
vanei

Moment 
de reglare

Flanşă de racord 
pentru vane

Demul-
tiplicări Factor Acţionare electrică multitură adecvată

[Nm] [Nm] EN ISO 5211 DIN 3210 Regim de control Regim de reglare
GST 10.1 120 60 F10 G0 1:1 0,9 SA 07.6; SA 10.2; SA 14.2 SAR 07.6; SAR 10.2; SAR 14.2

1,4:1 1,3
2:1 1,8

GST 14.1 250 120 F14 G1/2 1,4:1 1,3 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2

2:1 1,8
2,8:1 2,5

GST 14.5 500 200 F14 G1/2 2:1 1,8 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2
2,8:1 2,5
4:1 3,6

GST 16.1 1 000 400 F16 G3 2,8:1 2,5 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2
4:1 3,6
5,6:1 5,0

GST 25.1 2 000 800 F25 G4 4:1 3,6 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2; SAR 14.6
5,6:1 5,0
8:1 7,2

GST 30.1 4 000 1 600 F30 G5 5,6:1 5,0 SA 14.6; SA 16.2 SAR 14.6; SAR 16.2
8:1 7,2
11:1 9,9

GST 35.1 8 000 – F35 G6 8:1 7,2 SA 14.6; SA 16.2 –
11:1 9,9
16:1 14,4

GST 40.1 16 000 – F40 G7 11:1 9,9 SA 16.2; SA 25.1 –
16:1 14,4
22:1 19,8
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA CU REDUCTOARE MULTITURĂ GHT 

Reductoarele cu roată dinţată elicoidală GHT în combinaţie cu o 
acţionare electrică SA formează o acţionare electrică multitură cu 
un moment de antrenare mai ridicat. Prin asamblarea cu un GHT 
intervalul momentului de rotaţie al seriei SA creşte de aproape patru 
ori. Un moment de rotaţie atât de mare este necesar de exemplu la 
robinetele de închidere de mari dimensiuni, la porţile de stăvilar sau 
la amortizoare.

Următoarele date indică doar valorile cadru. Pentru reductoarele GHT există fi şe de date separate, în care găsiţi date detaliate. La cerere 
pot fi  livrate şi alte grade de demultiplicare.

Tip
Moment de rotaţie 
max. al vanei

Flanşă de racord 
pentru vane

Demul-
tiplicări Factor Acţionare electrică multitură adecvată

[Nm] EN ISO 5211
GHT 320.3: 32 000 F48 10:1 8 SA 30.1

15,5:1 12,4 SA 25.1
20:1 16 SA 25.1

GHT 500.3: 50 000 F60 10,25:1 8,2 SA 35.1
15:1 12 SA 30.1
20,5:1 16,4 SA 30.1

GHT 800.3: 80 000 F60 12:1 9,6 SA 35.1
15:1 12 SA 35.1

GHT 1200.3: 120 000 F60 10,25:1 8,2 SA 40.1
20,5:1 16,4 SA 35.1

ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA/GHT
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA CU REDUCTOARE CU BRAŢ LE 

În combinaţie cu o acţionare electrică multitură SA, reductoarele GF 
formează o acţionare cu braţ. 

Reductoarele cu braţ derivă constructiv din reductoarele sfert de tură 
GS. Prin transmisia intermediară se realizează demultiplicări diferite.

Următoarele date indică doar valorile cadru. Date detaliate puteţi 
găsi în fi şele tehnice separate. Reductoarele prevăzute pentru 
aplicaţiile de reglare conţin o roată dinţată elicoidală din bronz. 
Momentul nominal este redus la această variantă.

Tip

Moment 
de rotaţie 
max. al 
vanei

Moment 
de reglare

Demulti-
plicare 
totală

Acţionare electrică 
multitură adecvată

[Nm]  [Nm]
Regim de 
comandă

Regim de 
reglare

GF 50.3 500 125 51:1 SA 07.2 SAR 07.2
GF 63.3 1 000 250 51:1 SA 07.6 SAR 07.6
GF 80.3 2 000 500 53:1 SA 10.2 SAR 10.2
GF 100.3 4 000 1 000 52:1 SA 14.2 SAR 14.2

126:1 SA 10.2 SAR 10.2
160:1 SA 10.2 SAR 07.6
208:1 SA 07.6 SAR 07.6 

GF 125.3 8 000 2 000 52:1 SA 14.6 SAR 14.6
126:1 SA 14.2 SAR 14.2
160:1 SA 14.2 SAR 10.2
208:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 160.3 11 250 4 000 54:1 SA 16.2 SAR 14.6
218:1 SA 14.2 SAR 14.2
442:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 200.3 22 500 8 000 53:1 SA 25.1 SAR 25.1
214:1 SA 14.6 SAR 14.6
434:1 SA 14.2 SAR 14.2
864:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 250.3 45 000 16 000 52:1 SA 30.1 SAR 30.1
210:1 SA 16.2 SAR 16.2
411:1 SA 14.6 SAR 14.6
848:1 SA 14.2 SAR 14.2

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ CU PICIOR ŞI BRAŢ 

Prin montajul unui braţ şi al unui picior, o acţionare sfert de tură SQ 
devine o acţionare cu braţ. Datele tehnice ale acestor acţionări cu 
braţ sunt identice cu cele ale acţionărilor sfert de tură, de ex. şi 
frecvenţa de comutare maxim admisă. Alăturat sunt imprimate 
datele pentru acţionările sfert de tură cu picior şi braţ, cu motor 
trifazat. Timpii de reglare sunt valabili pentru un unghi de pivotare 
de 90°.

Regim de comandă SQ

Tip

Timpi de 
reglare la 
50 Hz

Domeniu de reglare moment 
de rotaţie pentru deconectare

[s] [Nm]
SQ 05.2 4 – 32 50 – 150
SQ 07.2 4 – 32 100 – 300
SQ 10.2 8 – 63 200 – 600
SQ 12.2 16 – 63 400 – 1 200
SQ 14.2 24 – 100 800 – 2 400

Regim de reglare SQR

Tip

Timpi de 
reglare la 
50 Hz

Domeniu de reglare 
moment de rotaţie 
pentru deconectare

Moment de rotaţie 
maxim în regim de 
reglare

[s] [Nm] [Nm]
SQR 05.2 8 – 32 75 – 150 75

SQR 07.2 8 – 32 150 – 300 150
SQR 10.2 11 – 63 300 – 600 300
SQR 12.2 16 – 63 600 – 1 200 600
SQR 14.2 36 – 100 1 200 – 2 400 1 200

ACŢIONĂRI SFERT DE TURĂ SQ CU PICIOR/BRAŢ ŞI SA/GF
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ACŢIONĂRI ELECTRICE MULTITURĂ SA CU UNITATE LINIARĂ LE 

Prin montajul unei unităţi liniare LE la o acţionare electrică multitură 
SA se formează o acţionare liniară, numită şi acţionare de 
împingere.

Următoarele date indică doar valorile cadru. Date detaliate puteţi 
găsi în fi şele tehnice separate.

Tip
Intervale 
ale cursei Forţa de împingere

Acţionare electrică 
multitură adecvată

Max. [mm] Max. [kN]

La 
momentul 
de reglare 
[kN]

Regim de 
control

Regim de 
reglare

LE 12.1 50 11.5 6 SA 07.2 SAR 07.2
100
200
400
500

LE 25.1 50 23 12 SA 07.6 SAR 07.6
100
200
400
500

LE 50.1 63 37.5 20 SA 10.2 SAR 10.2
125
250
400

LE 70.1 63 64 30 SA 14.2 SAR 14.2
125
250
400

LE 100.1 63 128 52 SA 14.6 SAR 14.6
125
250
400

LE 200.1 63 217 87 SA 16.2 SAR 16.2
125
250
400

ACŢIONĂRI LINIARE SA/LE
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CALITATEA NU ESTE O CHESTIUNE DE ÎNCREDERE

Acţionările electrice trebuie să îşi îndeplinească sarcinile în mod 
fi abil. Deoarece ele determină ritmul unor procese sincronizate cu 
mare precizie. Fiabilitatea nu începe o dată cu punerea în funcţiune. 

La AUMA, ea începe printr-o construcţie atent studiată şi o selec-
tare atentă a materialelor utilizate şi prin fabricarea conştiincioasă 
folosind cele mai moderne utilaje. Ea continuă cu un control şi o 
monitorizare clară a etapelor de producţie, fără a scăpa din vedere 
protecţia mediului înconjurător.

Certifi cările noastre conform ISO 9001 şi ISO 14001 dovedesc în 
mod clar acest lucru. 

Însă asigurarea calităţii nu reprezintă o chestiune unică, statică. 
Ea trebuie dovedită în fi ecare zi. Şi a fost tot timpul dovedită în 
cadrul numeroaselor auditări întreprinse de către clienţii noştri şi 
de către institute independente.

CERTIFICATE
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DIRECTIVE UE 

Declaraţie de încorporare în conformitate cu Directiva privitoare la 
maşini şi Declaraţie de conformitate în conformitate cu Directiva 
privind joasa tensiune şi compatibilitatea electromagnetică

Acţionările electrice AUMA şi reductoarele pentru vane nu repre-
zintă maşini complete, în sensul Directivei privitoare la maşini. 
AUMA certifi că în cadrul unei Declaraţii de încorporare că la 
construcţia dispozitivelor au fost respectate cerinţele esenţiale de 
siguranţă menţionate în Directiva privitoare la maşini.

Îndeplinirea cerinţelor Directivei privitoare la joasa tensiune şi 
compatibilitatea electromagnetică de către acţionările electrice 
AUMA a fost dovedită în cadrul diverselor verifi cări şi teste cuprinză-
toare. Prin urmare, AUMA pune la dispoziţie o Declaraţie de 
conformitate în sensul Directivei privitoare la joasa tensiune şi 
compatibilitatea electromagnetică.

Declaraţia de încorporare şi Declaraţia de conformitate sunt părţi 
integrante ale unei certifi cări comune.

Dispozitivele sunt prevăzute cu marcajul CE, în conformitate cu 
Directiva privitoare la joasa tensiune şi compatibilitatea electromag-
netică. 

CERTIFICAT DE VERIFICARE PENTRU RECEPŢIE 

După montaj, fi ecare acţionare electrică este supusă unui test de 
funcţionare amănunţit şi este calibrată decuplarea în funcţie de 
momentul de rotaţie. Acest proces este înregistrat în procesul verbal 
de recepţie.

CERTIFICATE 

Pentru stabilirea gradului de adecvare pentru cazuri de utilizare 
speciale, dispozitivele sunt supuse unor teste tip de către organisme 
de verifi care autorizate. Un exemplu în acest sens îl reprezintă 
verifi cările pentru siguranţa din punct de vedere electric pentru 
piaţa nord americană. Pentru toate dispozitivele menţionate în 
prezenta broşură sunt disponibile certifi cate corespunzătoare. 

De unde pot primi aceste certifi cate?
La cerere, toate certifi cările, procesele verbale şi certifi catele sunt 
arhivate de AUMA şi vă sunt puse la dispoziţie în formă tipărită sau 
în format digital. 

Documentele sunt disponibile şi pot fi  descărcate oricând de pe 
pagina de internet AUMA, în unele cazuri poate fi  necesară 
introducerea unei parole de client.

 > www.auma.com
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