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Produsele AUMA sunt concepute și produse în conformitate cu normele și
directivele recunoscute. Acest fapt este atestat de o declaraţie a
producătorului și de o declaraţie de conformitate.
Persoanele care folosesc instalaţia și producătorul instalaţiei trebuie să
respecte legile și dispoziţiile naţionale referitoare la montajul, racordul
electric și punerea în funcţiune la locul de instalare.

Persoanele care lucrează la acest aparat trebuie să fie familiarizate cu
instrucţiunile de siguranţă și avertizările din acest îndrumar și trebuie să
respecte instrucţiunile date. Trebuie respectate instrucţiunile de siguranţă
și tăbliţele de avertizare de pe produs pentru evitarea accidentării persoa�
nelor și daunelor materiale.

Montajul, racordurile electrice, punerea în funcţiune, deservirea și
întreţinerea pot fi efectuate doar de către personal de specialitate calificat,
autorizat de utilizatorul sau producătorul instalaţiei.
Înainte de deservirea acestui produs personalul trebuie să fi citit și înţeles
acest îndrumar și trebuie să cunoască și să respecte reglementările recu�
noscute referitoare la protecţia muncii.

Înainte de punerea în funcţiune este important ca toate reglajele să fie
verificate referitor la concordanţa cu cerinţele aplicaţiei. În cazul unui
reglaj greșit pot apărea pericole în funcţie de aplicaţie, ca de ex. deteriora�
rea armăturii sau instalaţiei.
Producătorul nu răspunde pentru eventualele daune rezultate din aceasta.
Riscul este suportat exclusiv de utilizator.

Condiţii pentru o funcţionare perfectă și sigură:. Transport corespunzător, depozitare, instalare și montaj conform
cerinţelor, instalarea și atenta punere în funcţiune.. Produsul poate fi exploatat numai în stare ireproșabilă, respectând
instrucţiunile din acest îndrumar.. Defecţiunile și deteriorările trebuie anunţate și eliminate urgent.. Trebuie respectate reglementările recunoscute de protecţia muncii.. Trebuie respectate dispoziţiile naţionale.. În timpul funcţionării se încălzește carcasa putându�se forma tempera�
turi ale suprafeţei de peste > 60 °C . Ca protecţie contra unor posibile
arsuri recomandăm măsurarea temperaturii suprafeţei cu un aparat de
măsurare a temperaturii adecvat înainte de începerea lucrului.

Cu măsurile de protecţie necesare la faţa locului, ca de ex. acoperiri, blo�
carea accesului sau echipamente de protecţie personală pentru personal
este răspunzător utilizatorul resp. producătorul instalaţiei.

Pentru asigurarea funcţionării sigure a aparatului trebuie respectate
instrucţiunile de întreţinere din acest îndrumar.
Modificările la aparat sunt permise doar cu acordul producătorului.
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Servomotoare multitură AUMA sunt destinate acţionării armăturilor indu�
striale, ca de ex. vane sferice, stavile, vane fluture, robineţi cu bilă.

Alte tipuri de utilizări sunt permise doar cu acordul explicit (scris) din
partea producătorului.

Nu este permisă utilizarea de ex. pentru:. Dispozitive de transport terestre conform DIN EN ISO 3691. Dispozitive de ridicat conform DIN EN 14502. Ascensoare pentru persoane conform DIN 15306 și 15309. Elevatoare pentru marfă conform DIN EN 81�1/A1. Transportor cu role conform NORMEI EN 14673 (proiect). Funcţionare continuă. Montaj subteran. Funcţionare continuă sub apă (atenţie la tipul de protecţie). Zone cu pericol de explozie, cu excepţia zonei 22. Zone cu radiaţii în uzine nucleare

În cazul utilizării necorespunzătoare sau neconformă destinaţiei produsu�
lui, nu este preluată nicio garanţie.

Din sfera de utilizare conformă scopului face parte și respectarea acestui
îndrumar.

Îndrumarul este valabil pentru execuţia standard „închidere prin rotire spre
dreapta”, asta înseamnă că arborele antrenat se rotește în sensul acelor
ceasornicului pentru închiderea armăturii. Pentru execuţia specială “închi�
dere prin rotire la stânga” există un îndrumar separat.



Servomotoarele din seria de fabricaţie SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR
16.1 sunt potrivite în principiu conform directivei ATEX 94/9/CE și pentru
utilizare în zonele cu pericol de explozie din ZONA 22.

Servomotoarele sunt executate cu tip de protecţie IP 67 sau IP 68 și core�
spund dispoziţiilor EN 50281�1�1:1998 aliniatul 6 – Mijloace de producţie
electrice pentru folosirea în zone cu praf inflamabil, cerinţele pentru
mijloacele electrice de producţie din categoria 3 – protecţie prin interme�
diul carcasei.
Pentru a corespunde tuturor cerinţelor EN 50281�1�1: 1998 trebuie
respectate în mod obligatoriu următoarele puncte:

. Conform directivei ATEX 94/9/CE servomotoarele trebuie prevăzute cu
un marcaj suplimentar – II3D IP6X T150 °C.

. Temperatura maximă a suprafeţelor dispozitivelor de acţionare rapor�
tate la o temperatură a mediului înconjurător de + 40 °C conform EN
50281�1�1 alin. 10.4 este de 150 °C. O depunere de praf ridicată pe
mijlocul de producţie nu a fost luată în considerare conform alin. 10.4 la
calcularea temperaturii max. a suprafeţelor.

. Conectarea corectă a comutatorului termic resp. a rezistorului, cât și
respectarea regimului de exploatare și a datelor tehnice reprezintă pre�
miza pentru respectarea temperaturilor maxime ale suprafeţelor
aparatelor.

. Ștecherul de conectare poate fi introdus și scos doar în stare deconec�
tată.

. Conexiunile de cablu utilizate trebuie de asemenea să corespundă
cerinţelor categoriei II3D și cel puţin tipului de protecţie IP 67.

. Dispozitivele de acţionare trebuie să fie legate print�o legare la pământ
exterioară (accesoriu) cu dispozitivul de echilibrare a potenţialului sau
trebuie să fie conectate într�un sistem pământat de conducte de ţevi.

. Dopul filetat (nr. piesă 511.0) resp. tubul de protecţie pentru fus cu
capac de protecţie (nr. piesă 568.1 și 568.2) pentru etanșarea arbore�
lui tubular trebuie montate obligatoriu pentru a asigura protecţia contra
exploziei prafului.

. În general trebuie respectate cerinţele EN 50281�1�1 în zonele cu peri�
col de explozie. Condiţia pentru funcţionarea sigură a servomotoarelor
este atenţia deosebită și personal calificat la lucrările de punere în
funcţiune, service și întreţinere.
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Pentru evitarea evenimentelor cu relevanţă pentru siguranţă, în acest
îndrumar sunt valabile următoarele mesaje de avertizare care sunt semna�
lizate cu un cuvânt cheie corespunzător (PERICOL, AVERTIZARE,
ATENŢIE, INDICAŢIE).

Situaţie de pericol imediat cu risc crescut.
Nerespectarea avertizării poate avea ca efect moartea sau afecţiuni grave
ale sănătăţii.

Posibilă situaţie periculoasă cu risc mediu.
Nerespectarea avertizării poate avea ca efect moartea sau afecţiuni grave
ale sănătăţii.

Posibilă situaţie periculoasă cu risc scăzut.
Nerespectarea avertizării poate avea ca efect accidentari ușoare sau
medii. Poate fi folosită și cu referire la daune materiale.

Posibilă situaţie periculoasă
Nerespectarea avertizării poate avea ca efect daune materiale. Nu se
folosește pentru daune personale.

(avertizează contra pericolul de accidentare).
(PERICOL, AVERTIZARE; ATENŢIE, INDICAŢIE).

În acest îndrumar sunt utilizate următoarele indicaţii și simboluri:

Cuvântul înainte de text oferă completări și informaţii impor�
tante.

Simbolul pentru ÎNCHIS.

Simbolul pentru DESCHIS.
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Urmări posibile în caz de nerespectare (opţional)

� Măsură pentru evitarea pericolului
� Altă măsură (măsuri)



Fiecare componentă a aparatului (dispozitiv de acţionare, motor) este
prevăzută cu o plăcuţă indicatoare. Imaginea 1 ilustrează dispunerea
plăcuţelor indicatoare pe aparat.

Acest îndrumar este valabil pentru următoarele servomotoare:
Tip: SA = Servomotor multitură pentru serviciul închis � deschis
Tip: SA = Servomotor multitură pentru serviciul de reglare
Dimensiune: 07.1 – 16.1
Execuţie: NORMALĂ (fără panou de comandă încorporat)

Fiecare aparat va primi un număr de comandă care se referă la comandă.
Pe baza acestui număr pot fi descărcate schema de montaj, protocoalele
de verificare și alte informaţii referitoare la aparat internet la pag.

.
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1 Plăcuţa indicatoare a servomotorului 3 Plăcuţă suplimentară, de ex.
plăcuţă KKS

2 Plăcuţa indicatoare a servomotoru�
lui de acţionare

1 Servomotor � tip și mărime
2 Număr de comandă

a
C

C

AUMA Riester GmbH&Co.KG
D-79379 Müllheim

No : 3302MD 19302

SA 07.1-
Com No: 1309533

F101
2



Definiţie conform EN ISO 5210:
Un servomotor multitură este un servomotor care transmite pe armătură
un moment de rotaţie de peste cel puţin o rotaţie completă. Acesta poate
prelua forţele de forfecare.
Servomotor multitură AUMA sunt acţionate cu motor electric. Pentru
acţionarea manuală există o roată de mână.
Deconectarea în poziţiile finale se poate realiza în funcţie de deplasare sau
de momentul de rotaţie.
Pentru comandarea resp. prelucrarea semnalelor de acţionare este
neapărat necesară o unitate de comandă.

� Transportul la locul de amplasare trebuie efectuat în ambalaje solide.

În cazul în care produsul trebuie depozitat pe lungă durată (peste 6 luni),
trebuie respectate în mod suplimentar următoarele puncte:
1. Înainte de depozitare:
� Protejarea suprafeţelor neizolate, în special a componentelor de antre�

nare și a suprafeţei de montaj prin protecţie anticorozivă cu acţiune de
lunga durată.

2. La intervale de cca. 6 luni:
� Control referitor la formarea coroziunii. În caz că există începuturi de

coroziune, trebuie realizată din nou protecţia contra coroziunii.

Produsele noastre sunt protejate începând din firma producătoare pentru
transport prin intermediul unor ambalaje speciale. Acestea constau din
materiale reciclabile, ușor separabile care nu sunt o povară pentru mediul
înconjurător.
Materialele utilizate la ambalare sunt lemnul, cartonul, hârtia și folia PE.
Pentru eliminarea materialului de ambalaj recomandăm să apelaţi la firme
de reciclare.
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� Depozitarea se realizează în camere uscate și bine aerisite.
� Trebuie realizată protecţia contra umezelii podelei printr�o depozitare pe un

raft sau grătar din lemn.
� Trebuie dispusă o acoperitoare ca protecţie contra prafului și murdăriei.
� Suprafeţele nelăcuite trebuie tratate cu o substanţă anticorozivă adecvată.

Pericol de moarte sau de accidentare.

� Este interzisă așezarea sub sarcina suspendată.
� Dispozitivul de ridicare trebuie fixat de carcasă și nu de roata de mână.
� Servomotoarele care sunt montate pe o armătură:

dispozitivul de ridicare trebuie fixat pe armătură și nu pe servomotor.
� Servomotoarele care sunt montate cu un reductor:

Se fixează dispozitivul de ridicare cu șuruburi inelare pe reductor și nu
pe servomotor.

� Servomotoarele care sunt montate cu o unitate de comandă:
Dispozitivul de ridicare nu se fixează pe unitatea de comandă.



Pentru transport sunt furnizate nemontate roţi de mână începând cu un
diametru de 400 m .

1. Ridicaţi pârghia roșie a mecanismului și rotiţi ușor stânga � dreapta
până ce mecanismul manual e acţionat.
Mecanismul de acţionare este corect cuplat, dacă pârghia roșie este
ridicată cu aproximativ 85 grd.

2. Se intoduce roata de mână peste maneta de comutare roșie peste
arbore.

3. Se asigură roata de mână cu inelul de siguranţă alăturat.
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85°

� Maneta de comutare poate fi ridicată doar cu mâna.
� Nu sunt permise prelungirile ca pârghii acţionare.



4.2.1

Pentru tijă rotativă neascendentă.

Formă de cuplare orificiu cu canal de pană:
Formă B1 – B4 cu orificiu conform ISO 5210.
Forma B și E cu alezaj conform DIN 3210.
Este posibilă modificarea ulterioară de B1 la B3, B4 sau E.

Centrarea flanșei executată ca adaptare a jocului.

1. Se verifică dacă se potrivește flanșa armăturii.
2. Se verifică dacă se potrivesc orificiul și canelura cu arborele de intrare.
4. Se degresează bine suprafeţele de reazem ale flanșei de conectare.
5. Se unge ușor arborele de intrare.
6. Servomotoare multitură Se așează, în acest timp se ţine cont de cen�

trare și așezarea completă a flanșei.
7. Servomotoare multitură Se fixează cu șuruburi conform tabelului1.
8. Se strâng șuruburile prin cruce cu momentul de strângere conform

tabelului1.
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2

1 3

4

1 Forma de cuplare B1/B2 și B 3 Forma de cuplare B3/B4 și E
2 Arbore tubular cu canal de pană 4 Manșon de antrenare/Bucșă

cu orificiu și canal de pană

F07 M   8 25
F10 M 10 51
F14 M 12 87
F16 M 16 214

� După utilizarea aparatului deteriorăile vopselei lac trebuie reparate.
� După montaj, aparatul trebuie racordat electric, ca încălzirea să prevină

formarea apei de condens.



4.2.2

. Pentru fus tijă ascendentă, fixă. Adecvat pentru preluarea forţelor de forfecare

Forma de cuplare A ca unitate separată (imaginea4):

. Filetul interior al bucșei trebuie să corespundă cu filetul fusului
armăturii.. În cazul în care comanda nu specifica expres filet, la livrare bucșa
filetată este negăurită sau pregăurită.

Necesar doar în cazul bucșei filetate negăurite, resp. pregăurite
1. Se desface reazemul lagărului axial (3) din forma de cuplare.
2. Se scoate bucșa filetată (1) împreună cu rulmentul axial (2) și cu

șaibele axiale ale lagărului (4).
3. Se scoate rulmentul axial și șaibele axiale ale lagărului de pe bucșa

filetată.
4. Se găurește bucșa filetată, se rotește și se taie filetul.

Atenţie la mersul plan și circular la prindere!
5. Se curăţă bucșa filetată gata prelucrată.
6. Se lubrifiază rulmentul axial și șaibele axiale ale lagărului cu unsoare

universală EP săpun din litiu și se introduce pe bucșa filetată.
7. Se introduc din nou rulmenţii axiali și șaibele axiale ale lagărului în

forma de cuplare. Atenţie ca ghearele resp. dinţarea să intre corect în
canelura arborelui tubular.

8. Se înșurubează inelul de centrare și se rotește până la blocare.
9. Se presează cu pompa de ungere săpun de litiu unsoare universală EP

pe bază de ulei mineral, cantităţi conform tabel 2,pe niplul de uns.

Servomotoare multitură SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1
AUMA NORM Manual de utilizare

1

3

2

2 4

4

1 Bucșă filetată 3 Reazem lagăr axial
2 Rulment axial 4 Șaibe axiale ale lagărului

1,5 g 2 g 3 g 5 g

1) Pentru unsoare cu densitatea deρ = 0,9 kg/dmł



1. Se desfac șuruburile (3) și se scoate forma de cuplare A (2) din
servomotoare multitură aparat.

2. Se verifică dacă tija șa formei de cuplare A se potrivește cu flanșa reducto�
rului, resp. a armăturii (4).

3. Se degresează bine suprafeţele de reazem ale flanșei de conectare.
4. Se unge ușor tija reductorului, resp. a armăturii (1).
5. Se așează forma de cuplare A pe fusul reductorului, resp. al armăturii și se

rotește până când este așezat pe flanșa reductorului, resp. a armăturii.
6. Se rotește forma de cuplare A până când sunt aliniate găurile de fixare.
7. Se înșurubează șuruburile de fixare (5), dar nu se strâng încă.
8. Servomotoare multitură se așează pe flanșa reductorului, resp. a armăturii

astfel încât bolţurile de antrenare ale arborelui tubular să intre în craboţii
bucșei filetate. În cazul intrării corecte flanșele sunt așezate coplanar una
peste cealaltă.

9. Servomotoare multitură se rotește până când se aliniază găurile de fixare.
10 Servomotoare multitură se fixează cu șuruburile (3) conform tabelului1,

pag 11.
11. Se strâng șuruburile în cruce cu momentul de rotaţie conform tabelului 1.
12. Servomotoare multitură se introduce regimul de funcţionare manual și se

rotește roata de mână în poziţia DESCHIS până când flanșa reductorului,
resp. a armăturii și forma de cuplare A stau strâns una peste cealaltă.

13. Se strâng șuruburile de fixare (5) dintre armătură și forma de cuplare A în
cruce cu momentul de rotaţie conform tabelului 1, pag. 11.
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1 Tija reductorului, resp. a armăturii 4 Flanșa reductorului, resp. a
armăturii

2 Forma de cuplare A 5 Șuruburile formei de cuplare

3 Șuruburi pentru dispozitivul de
acţionare

� După utilizarea aparatului deteriorăile vopselei lac trebuie reparate.
� După montaj, aparatul trebuie racordat electric, ca încălzirea să prevină

formarea apei de condens.



4.3.1

1. Etanșarea filetului cu cânepă, cu bandă de teflon sau cu substanţe de
etanșare pentru fileţi.

2. Se înșurubează și se strânge tubul de protecţie (2) în filet.
3. Se împinge în jos inelul de etanșare (3) până la așezarea pe carcasă.
4. Se verifică dacă există și este nedeteriorat capacul tubului de protecţie (1).
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3

2

1

1 Capac al tubului de protecţie 3 Inel de etanșare
2 Tub de protecţie
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Planul de montaj/ schema de conexiune aparţinătoare sunt introduse la
furnizare împreună cu acest îndrumar într�o geantă rezistentă la intemperii
care este fixată de aparat. Acesta poate fi solicitat și prin indicarea
numărului de comandă (vezi plăcuţa indicatoare) sau poate fi descărcat
direct de pe internet (www.auma.com).

Nerespectarea acestor indicaţii poate avea ca urmare moartea,
accidentări grave sau daune materiale.

� Conectarea electrică poate fi realizată doar de către personal de spe�
cialitate calificat.

� Înainte de realizarea conectării trebuie respectate indicaţiile generale
din acest capitol.

� După realizarea conectării, înainte de pornirea alimentării cu curent
electric trebuie să se ţină cont de capitolul punerea în funcţiune și
funcţionarea de probă.

� Servomotoarele NORMALE necesită un sistem de comandă:
Se conectează motorul numai prin intermediul unui panou de comandă
(contactor reversibil).

� Trebuie să se ţină cont de tipul de deconectare prescris de
producătorul armăturii.

� Trebuie respectată schema de montaj.

În cazul în care circuitul cu contactor reversibil nu trebuie instalat în dula�
pul de comandă, panourile de comandă și control AUMA MATIC resp.
AUMATIC pot fi ulterior montate fără dificultate pe servomotor.
Pentru întrebări despre acest lucru este necesară indicarea nr. nostru de
com. (vezi plăcuţa indicatoare a servomotorului).

Întârzierea deconectării reprezintă intervalul de timp de la activarea limit�
atorului de cursă sau moment până când motorul rămâne fără curent.
Pentru protecţia armăturii și a servomotorului recomandăm o întârziere a
deconectării de< 50 ms. Intervale mai lungi de deconectare sunt posibile
prin considerarea timpului de setare, forma de conectare și tipul de
armătura și a construcţiei. Recomandăm oprirea sistemului de protecţie
pentru direcţie direct prin limitator de cursă sau moment corespunzător.

Ca protecţie contra scurtcircuitării și pentru eliberarea servomotorului
sunt necesare la locul amplasamentului siguranţe și întrerupătoare de
sarcină.
Valorile curentului electric în funcţie de dispunere rezultă din consumul de
curent al motorului (vezi plăcuţa indicatoare a motorului: curent nominal)
plus consumul de curent al sistemului de comandă.
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Durata mecanică de viaţă 2 x 106 Cicluri de comutare

rot min. 30 V AC/DC
rot max. 250 V AC/DC
I min. 20 mA
I max. curent alternativ 5 A (cos phi = 0,8)
I max. curent continuu 0,5 A la 250 V (2 A la 30 V)

rot min. 5 V
rot max. 50 V
I min. 4 mA
I max. 400 mA

Limitatorii de cursă și moment pot fi executaţi ca și întrerupător simplu, în
tandem sau triplu.
Prin cele două circuite de comutare (conector/deconector) al unui
întrerupător simplu poate fi conectat doar același potenţiometru. În cazul
în care trebuie conectate potenţiale diferite în mod simultan, trebuie folo�
site întrerupătoare în tandem.

În cazul utilizării comutatoarelor în tandem:
Pentru semnalizare se folosesc contactele în avans:
� DSR1, DÖL1, WSR1, WÖL1
Pentru semnalizare se folosesc contactele cu defazaj în urmă:
� DSR, DÖL, WSR, WÖL



� Se verifică dacă tipul curentului, tensiunea reţelei și frecvenţa core�
spund cu datele motorului (vezi plăcuţa indicatoare a motorului).

Imaginea 7 indică conectarea prin exemplul execuţiei S:

1. Se desfac șuruburile (2) și se scoate capacul (1).
2. Se desfac șuruburile (4) și se scoate priză din capacul (1).
3. Se introduc presetupele (8) în funcţie de cablurile de conectare.

Tipul de protecţie IP... specificat pe plăcuţa indicatoare este asigurat
numai în cazul utilizării conexiunile de cablu corespunzătoare.

4. Intrările de cablu care nu sunt necesare (6) trebuie astupate cu un dop
de închidere potrivit (7).

5. Se introduc cablurile în conexiunile de cablu (8).
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a
C

C

VD00 63-4/45
Art No: Z006.413

0.090 kW
Y 0.60 A

3 ~ 400 V 50 Hz

Este posibilă curentarea.

� Înainte de deschidere trebuie oprit curentul electric.

1 Capac 5 Priză
2 Șuruburi capac 6 Intrare de cablu
3 Inel O 7 Dop de închidere

4 Șuruburi bucșă 8 Presetupa (nu se livrează cu servo�
motorul)

a
u IP 67 1680 rpm

Temp.Protection: Th
Insulation Class: F

3

1

2

5

7

4

6

8



1. Se îndepărtează izolaţia conductelor.
2. Se izolează conductoarele.
3. În cazul cablurilor flexibile: Se utilizează manșoane conform DIN

46228.
4. Se conectează cablurile conform schemei de montaj.

Secţiunea conectării pentru cabluri:
– Borne de putere(U1, V1, W1, U2, V2, W2) și

Conectarea conductorului de protecţie (simbol: ) =
max. 6 mm˛  flexibil, max. 10 mm˛ masiv

– Contacte de comandă (până la 50) = max. 2,5 mm˛

5. Se înșurubează strâns conductorul de protecţie cu clapete inelare
(conducte flexibile sau inele (conducte masive) de conexiunea con�
ductorului de protecţie (simbol: .

Încălzirea previne formarea apei de condens în servomotor.

Drept protecţie contra supraîncălzirii și a temperaturilor nepermis de ridi�
cate la servomotor sunt integraţi în bobinarea motorului termistorului,
resp. termoîntrerupătorului.
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Este posibilă curentarea.

� Trebuie conectaţi toţi conductorii de protecţie.
� Conexiunea conductorilor de protecţie se leagă cu conductorul de

protecţie extern al cablului de contact.

1

2

3

4

5

6

1 Priză 4 Inel de siguranţă

2 Șurub 5 Conductor de protecţie cu clapetă
inelară/inele

3 Șaibă suport 6 Racord conductor de protecţie

� Conectarea încălzirii R1 conform schemei de montaj.

� Se racordează termistorul R3 resp. termoîntrerupătorul F1 la sistemul
de comandă extern (vezi planul de conexiune).



Unele servomotoare sunt dotate în mod suplimentar cu un sistem de
încălzire pentru motor. Sistemul de încălzire pentru motor îmbunătăţește
comportamentul la pornire în condiţii de temperatură extrem de joase.
� În caz că există, se conectează sistemul de încălzire pentru motor R4

conform schemei de conexiune.

Vezi imaginea 9.
1. Se introduce priză (5) în capac (1) și se fixează cu ajutorul șuruburilor

(4).
2. Se curăţă suprafeţele de etanșare de pe capac și carcasă.
3. Se ung ușor suprafeţele de etanșare cu grăsime fără acid (de ex.

vaselină).
4. Se verifică dacă inelul O (3) este in ordine, se introduce corect inelul O.
5. Se așează capacul (1) și se strâng uniform șuruburile (2) prin cruce.
6. Se strâng îmbinările de cablu (8) cu momentul de rotaţie indicat, pen�

tru a fi asigurat tipul de protecţie corespunzător.
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1 Capac 5 Priză
2 Șuruburi capac 6 Intrare de cablu
3 Inel O 7 Dop de închidere

4 Șuruburi bucșă 8 Îmbinare de cablu (nu este
conţinută în pachetul de la livrare)



5.3.1
Dispozitiv de parcare pentru păstrarea sigură a unui ștecher scos.
Pentru protecţia contra atingerii directe a contactelor și contra condiţiilor
de mediu

5.3.2
Capac de protecţie pentru compartimentul întrerupătoarelor, în cazul
ștecherului scos.
Compartimentul de conectare deschis poate fi închis cu un capac de
protecţie (fără imagine).

5.3.3
La scoaterea ștecherului sau datorită înșurubării neetanșe a cablurilor
poate intra praf și umezeală în interiorul carcasei. Prin montarea cadrului
intermediar dublu etanșat (2) între ștecher (1) și carcasa aparatului este
împiedicat acest lucru. Tipul de protecţie al aparatului, IP 67 resp. IP 68 se
menţine și în cazul racordului electric detașat.

5.3.4
Este disponibilă în mod opţional o legare la pământ dispusă în exterior
(etrier de fixare) la carcasă.
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Pentru reglare și punere în funcţiune, în caz de defecţiune a motorului sau
căderea reţelei transmisia poate fi acţionată în regimul de funcţionare
manual.
Regimul de funcţionare manual poate fi activat printr�un sistem mecanic
de comutare integrat.

1. Se întoarce maneta de comutare cu cca. 85 grd., în acest timp se
rotește puţin în ambele sensuri roata de mână până când este activată
funcţionarea manuală.

2. Se eliberează maneta de comutare (se întoarce în poziţia iniţială
datorită forţei arcului, după caz se ajută și cu mâna).

3. Se rotește roata de mână în direcţia dorită, pentru aceasta este valabil:
Pentru închiderea armăturii se rotește roata de mână în direcţia acelor
de ceasornic:
Arborele de antrenare (armătura) se rotește în direcţia acelor de cea�
sornic către ÎNCHIS.

Regimul de funcţionare manual este dezactivat automat odată cu pornirea
motorului.
La funcţionarea cu ajutorul motorului roata de mână este oprită.
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� Regimul de funcţionare manual poate fi activat doar cu motorul oprit.
� Maneta de comutare poate fi ridicată doar cu mâna.
� Pentru acţionarea acesteia prelungiri drept pârghii.



Pentru comanda în cazul funcţionării cu motor este necesar un panou de
comandă și control.
În cazul în care servomotorul trebuie manipulat local, este necesară o
comandă locală suplimentară.

Servomotoarele fără sistem de comandă pot fi dotate ulterior cu un panou
de comandă și control AUMA. Comanda locală este integrată în panourile
de comandă și control AUMA.
Pentru întrebări despre acest lucru este necesară indicarea nr. nostru de
com. (vezi plăcuţa indicatoare a servomotorului).

� Înainte de exploatarea cu motor trebuie efectuate mai întâi toate
setările de punere în funcţiune și trebuie efectuată o cursă de probă.

1. Alimentarea cu curent electric
2. Pentru închiderea armăturii, se pornește funcţionarea cu motor în

poziţia ÎNCHIS:
Arborele de acţionare (armătura) se rotește în sensul acelor ceasorni�
cului în poziţia ÎNCHIS.
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Indicator mecanic de poziţie. indică în mod continuu poziţia armăturii
(cadranul se rotește la parcurgerea drumului setat de la DESCHIS
înspre ÎNCHIS sau invers cu cca.180° până la 230°.). indică dacă funcţionează transmisia (indicare parcursului). Indică atingerea poziţiilor finale (prin semnul indicator)
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auma

2

3

5

4
1

1 Capac 4 Simbolul pentru poziţia DESCHIS
2 Cadran 5 Simbolul pentru poziţia ÎNCHIS
3 Semn indicator



Contact de comutare: 1 NC și 1 NO (standard)

Setare: prin oprire (pag.
Denumirea în schema de conexiune:
WSR Limitator, închidere, rotire spre dreapta
WÖL Limitator, deschidere, rotire spre stânga

Contact de comutare: 1 NC și 1 NO

Setare: prin comutarea opririi DUO (pag. 28)
Denumirea în schema de conexiune:
WDR Limitator DUO rotire spre dreapta
WDL Limitator DUO rotire spre stânga

Contact de comutare: 1 NC și 1 NO (standard)

Setare: prin limitator de moment (pag. 26)
Denumirea în schema de conexiune:
DSR Limitator de moment, închidere, rotire spre dreapta
DÖL Limitator de moment, deschidere, rotire spre stânga

Termoîntrerupător fără termistor (pag. 35)
Denumirea în schema de conexiune:
F1, Th Termoîntrerupător
R3 Termistor (protecţie motor)

Contact de comutare: 1 NC
Denumirea în schema de conexiune:
S5, BL Lampă de semnalizare

Poziţia armăturii poate fi calculată, în funcţie de variantă prin diferite tra�
ductoare de poziţie:. Traductor de poziţie electronic RWG (pag.31). Potenţiometru (pag. 30)

Semnal: Potenţiometru sau 0/4 – 20 mA (RWG)

Denumirea în schema de conexiune:
B1/B2, RWG, sistem 3 sau 4 fire.
B3/B4, RWG, sistem 2 fire.
R2 Potenţiometru
R2/2 Potenţiometru cu dispunere în tandem (opţional)

Întrerupătoarele pot fi executate și ca întrerupătoare în tandem (2 NC și 2
NO) sau întrerupătoare triple (3 NC și 3 NO). Execuţia exactă poate fi citită
în schema de conexiune resp. în fișa tehnică aferentă comenzii.

Servomotoare multitură SA 07.1 – SA 16.1/SAR 07.1 – SAR 16.1
AUMA NORM Manual de utilizare



Pentru setările ulterioare trebuie să se deschidă compartimentul
întrerupătoarelor.

1. Se deșurubează șuruburile (2) și se scoate capacul (1) compartimen�
tului întrerupătoarelor.

2. În cazul în care există disc indicator (3):
� Se scoate discul indicator (3) cu cheia mecanică fixă (ca pârghie.
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1. Se desfac ambele șuruburi de fixare (3) de la discul indicator (imaginea 14).
2. Se reglează cadranul (4) prin rotirea la momentul de rotaţie necesar (1

da Nm = 10 Nm).
Exemplu:
în imaginea 14 sunt reglate: 3,5 da Nm = 35 Nm pentru poziţia ÎNCHIS

4,5 da Nm = 45 Nm pentru poziţia DESCHIS
3. Se strâng din nou șuruburile de siguranţă (3).

Limitatorul de moment este setat.

. Limitatorul de moment servește ca protecţie contra suprasarcinii pe tot
parcursul funcţionării, chiar și în cazul decuplării dependente de par�
curs în poziţiile finale.. Limitatorul de moment se poate declanșa și în regim de funcţionare
manual.
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� Momentul trebuie să corespundă armăturii.

1 Cap de măsurare negru pentru 2 Cap de măsurare alb pentru
Setare moment  în direcţia ÎNCHIS Setare moment în direcţia DESCHIS

3 Șuruburi de siguranţă 4 Cadrane



9.3.1
1. Se activează regimul de funcţionare manual.
2. Se rotește roata de mână în sensul acelor ceasornicului, până când

armătura este închisă.
3. Se rotește înapoi roata de mână cu cca. ½ de rotaţie (mers înapoi).
4. Se rotește axul de setare (1) (imaginea 15) cu

ajutorul unei șurubelniţe în direcţia indicată de săgeată, în acest timp
urmărindu�se indicatorul (2):
La auzul și simţirea unui clichet indicatorul (2) sare cu câte 90°.

5. În cazul în care indicatorul (2) este la 90° înainte de punctul (3): se
rotește doar încet mai departe.

6. În cazul în care indicatorul (2) sare la punctul (3): nu se mai rotește și
se eliberează axul de setare.
A fost setată poziţia finală ÎNCHIS.

7. În cazul în care s�a rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul):
Axul de setare se rotește mai departe în aceiași direcţie și se repetă
procesul de setare.

9.3.2
1. Se activează regimul de funcţionare manual.
2. se rotește roata de mână în sens invers acelor ceasornicului, până

când armătura este deschisă.
3. Se rotește înapoi roata de mână cu cca. ½ de rotaţie (mers înapoi).
4. Se rotește axul de setare (4) (imaginea 15) cu

ajutorul unei șurubelniţe în direcţia indicată de săgeată, în acest timp
urmărindu�se indicatorul (5):
La auzul și simţirea unui clichet indicatorul (5) sare cu câte 90°.

5. În cazul în care indicatorul (5) este la 90° înainte de punctul (6): se
rotește doar încet mai departe.

6. În cazul în care indicatorul (5) sare la punctul (6): nu se mai rotește și
se eliberează axul de setare.
A fost setată poziţia finală DESCHIS.

7. În cazul în care s�a rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul):
Aaxul de setare se rotește mai departe în aceiași direcţie și se repetă
procesul de setare.
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Rubrica neagră Rubrica albă

1 Ax de setare pentru poziţia finală
ÎNCHIS 4 Ax de setare pentru poziţia finală

DESCHIS
2 Indicator pentru poziţia finală ÎNCHIS 5 Indicator pentru poziţia finală DESCHIS
3 Punctul pentru poziţia finală ÎNCHIS 6 Punctul pentru poziţia finală DESCHIS



Servomotoare cu Limitatoarele DUO au două comutatoare de poziţii intermedi�
are. Pentru fiecare direcţie de mers poate fi reglată o poziţie intermediară.

9.4.1
1. Armătura se rotește în direcţia ÎNCHIS până la poziţia intermediară dorită.

Dacă a fost rotit prea mult, armătura se rotește înapoi se pornește din nou
rotirea spre poziţia intermediară în direcţia ÎNCHIS (spre poziţia intermediară
se pornește întotdeauna în aceiași direcţie, ca în continuare în cazul
funcţionării electrice).

2. Axul filetat de setare (1) (Imaginea16)
în direcţia indicată de săgeată, în acest timp se urmărește indicatorul (2):
La auzul și simţirea unui clichet indicatorul (2) sare cu câte 90°.

3. În cazul în care indicatorul (2) este la 90° înainte de punctul (3): se rotește doar
încet mai departe.

4. În cazul în care indicatorul (2) sare la punctul (3): nu se mai rotește și se
eliberează axul de setare.
Poziţia intermediară este setată faţă de poziţia ÎNCHIS.

5. Încazul încares�arotitpreamult(clichetdupăcesareindicatorul):Axul de setare
seroteștemaideparteînaceiașidirecţieșiserepetăprocesulde setare.

9.4.2
1. Armătura se deplasează în direcţia DESCHIS până la poziţia intermediară dorită.

Dacă a fost rotit prea mult, armătura se rotește înapoi și se pornește din nou
rotirea spre poziţia intermediară în direcţia DESCHIS (spre poziţia intermediară
se pornește întotdeauna în aceiași direcţie, ca în continuare în cazul funcţionării
electrice).

2. Axul filetat de setare (4) (Imaginea16) în
direcţia indicată de săgeată, în acest timp se urmărește indicatorul (5).
La auzul și simţirea unui clichet indicatorul (5) sare cu câte 90°.

3. În cazul în care indicatorul (5) este la 90° înainte de punctul (6): se rotește doar
încet mai departe.

4. Încazul încare indicatorul (5)sare lapunctul (6):nusemairoteșteșiseeliberează
fusuldereglare.Poziţia intermediarăestesetatăfaţădepoziţiaDESCHIS.

5. În cazul în care s�a rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul): Axul de
setare se rotește mai departe în aceiași direcţie și se repetă procesul de
reglare.
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Rubrica neagră Rubrica albă

1 Ax de setare direcţia de mers
ÎNCHIS 4 Ax de setare direcţia de mers

DESCHIS
2 Indicator direcţia de mers ÎNCHIS 5 Indicator direcţia de mers DESCHIS

3 Setarea punctului poziţiei interme�
diare ÎNCHIS 6 Setarea punctului poziţiei interme�

diare DESCHIS



Se poate efectua o cursă de probă abia după ce au fost efectuate toate
setările descrise înainte.

9.5.1

1. Se aduce transmisia în regimul de funcţionare manual în poziţia
centrală resp. la o distanţă suficientă faţă de poziţia finală.

2. Se conectează transmisia în direcţia de mers ÎNCHIS și se urmărește
direcţia de rotaţie.

3. Se deconectează înainte de atingerea poziţiei finale.

� Se așează discul indicator și se urmărește direcţia de rotaţie pe ace�
asta. Direcţia de rotaţie este corectă, în cazul în care servomotorul
merge  în poziţia ÎNCHIS și discul indicator este rotit în sens invers ace�
lor ceasornicului.

� Se scoate dopul filetat (1) și etanșarea (2) resp. capacul tubului de
protecţie (4) și se urmărește direcţia de rotaţie la arborele tubular (3)
resp. la fus (5). Direcţia de rotaţie este corectă, în cazul în care servo�
motorul merge în poziţia ÎNCHIS iar arborele tubular resp. fusul se
rotesc în sens invers acelor ceasornicului.
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� În cazul direcţiei greșite de rotaţie se deconectează urgent aparatul.
� Se corectează succesiunea fazelor.
� Se repetă mersul de probă.

auma

1

2

3

4

5

6

1 Dop filetat 4 Capac al tubului de protecţie
2 Etanșare 5 Fus
3 Arbore tubular 6 Tub de protecţie



9.5.2

1. Se aduce transmisia în regimul de funcţionare manual în ambele poziţii
finale a armăturii.
Comanda deplasării este corect reglată dacă:
– Comutatorul WSR comută ÎNCHIS în poziţia finală
– Comutatorul WÖL comută DESCHIS în poziţia finală
– Comutatoarele sunt din nou eliberate după rotirea înapoi a roţii de

mână
2. În cazul în care poziţiile finale sunt setate greșit: Se setează din nou

limitatorii de cursă (pag. 27).
3. În cazul în care poziţiile finale sunt setate corect și nu există alte opţiuni

(ca de ex. potenţiometru, traductor de poziţie): se închide comparti�
mentul mecanismului de comutare (pag. 33).

Potenţiometrul servește ca dispozitiv de înregistrare a deplasării pentru
calculul poziţiei armăturii.

Această setare este necesară doar dacă potenţiometrul este legat direct
pe conexiunea pentru client XK (vezi schema de electrică).

1. Se aduce armătura în poziţia finală ÎNCHIS.
2. Se rotește potenţiometrul (1) în sensul acelor ceasornicului până la

oprire.
Poziţia finală ÎNCHIS corespunde cu 0%
Poziţia finală DESCHIS corespunde cu 100%

3. Se rotește potenţiometrul (1) puţin înapoi.
4. Se realizează ajustajul fin al punctului 0 la potenţiometrul de reglare

extern (pentru indicaţie la distanţă).

În funcţie de treptele angrenajului demultiplicator nu este parcurs întotde�
auna întregul domeniu de rezistenţă/cursă. Din acest motiv trebuie
prevăzută o posibilitate de echilibrare externă (potenţiometru de reglare).
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1 Potenţiometru



Transmiţătorul electronic de poziţie RWG servește la aflarea poziţiei
armăturii. Acesta produce un semnal de curent de 0 – 20 mA sau 4 – 20
mA din valoarea reală a poziţiei înregistrate de potenţiometru (dispozitiv
înregistrare al parcursului).

1. Setarea tensiunii la transmiţătorul electronic de poziţie.
2. Se duce armătura în .
3. Se conectează aparatul de măsură pentru 0 – 20 mA la punctele de măsurare

(4 și 5).
În cazul în care nu poate fi măsurată nici o valoare:

� Se verifică, dacă este conectată o sarcină externă la conexiunea pentru client
XK (bornele 23/24) (atenţie la sarcina max. RB), sau

� se introduce puntea la conexiunea pentru client XK (bornele 23/24).
4. Se rotește potenţiometrul (1) în sensul acelor de ceasornic până la opritor.
5. Se rotește potenţiometrul (1) puţin înapoi.
6. Se rotește la dreapta potenţiometrul min. (2) până când crește valoarea

curentului de ieșire.
7. Se rotește din nou potenţiometrul min.(2) înapoi până când este atinsă

următoarea valoare:
– la 0 – 20 mA cca. 0,1 mA / – la 4 – 20 mA cca. 4,1 mA
Astfel se asigură ca semnalul să nu scadă sub punctul electric 0.

8. Se duce armătura în poziţia finală DESCHIS.
9. Se setealză la valoarea finală 20 mA cu potenţiometrul max. (3).
10. Se aduce din nou în poziţia finală ÎNCHIS și se verifică valoarea minimă (0,1

mA sau 4,1 mA). În caz de necesitate, se corectează.
Dacă valoarea minimă nu este atinsă, trebuie verificată alegerea angrena�
jului demultiplicator. (Numărul maxim de rotaţii posibile/cursă este trecut
în fișa tehnică a servomotorului.)
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Schemă de
conectare KMS TP_ _ 4 / _ _ _ KMS TP_ _ 4 / _ _ _

KMS TP_ _ 5 / _ _ _
Curent de ieșire Ia 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 0 – 20 mA
Sursă curent Uv 24 V DC, ± 15 % netezit 14 V DC + (I x RB), max. 30 V
Consum de cu�
rent max.

I 24 mA
la 20 mA curent de ieșire 20 mA

Sarcina max. RB 600 Ω (UV – 14 V) / 20 mA

1 Potenţiometru (dispozitiv de înregi�
strare a parcursului) 4 Punct de măsurare (+) 0/4 – 20 mA

2 Potenţiometru min. (0/4 mA) 5 Punct de măsurare (�) 0/4 – 20 mA
3 Potenţiometru max. (20 mA)



1. Se așează geamul pentru indicator pe arbore.
2. Se aduce armătura în poziţia finală ÎNCHIS.
3. Geamul inferiorSe rotește geamul pentru indicator, până când simbolul

(ÎNCHIS) corespunde cu marcajul indicator� de pe capac.

4. Servomotorul se aduce în poziţia finală DESCHIS.
5. Discul inferior indicator se menţine ÎNCHIS și geamul superior cu sim�

bolul (DESCHIS) se rotește până când acesta corespunde cu
marcajul indicator� de pe capac.

6. Armătura se aduce încă o dată în poziţia finală ÎNCHIS.
7. Se verifică setarea:

În cazul în care simbolul (ÎNCHIS) nu mai corespunde cu marcajul
indicator� de pe capac  :

� Se repetă setarea.
� Eventual se verifică selectarea angrenajului demultiplicator.

(Nr. maxim de rotaţii posibile/cursă este notat pe fișa tehnică a servo�
motorului la care se referă comanda.)
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1. Se curăţă suprafeţele de etanșare de pe capac și carcasă.
2. Se ung ușor suprafeţele de etanșare cu unsoare fără acid (de ex.

vaselină).
3. Se verifică dacă inelul O (3) este in ordine, se introduce corect inelul O.

4. așează capacul (1) pe compartimentul întrerupătoarelor
5. Se strâng uniform șuruburile (2) prin cruce.
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� După utilizarea aparatului deteriorările vopselei trebuie reparate.



10.1.1

Indicatorul mecanic de poziţie nu poate fi setat.

Angrenajul demultiplicator nu se potrivește cu rotaţiile/cursă.

Înlocuirea angrenajului demultiplicator

10.1.2

La punctele de măsurare nu poate fi măsurată nicio valoare

Bucla de curent este deschisă peste RWG.
(conducerea înapoi a poziţiei   funcţionează doar dacă este închisă bucla
de curent peste RWG.). Se introduce puntea peste RWG pe XK (borne 23/24).. Se conectează sarcina externă la XK, de ex. un indicator la distanţă.. Atenţie la sarcina max RB.

Domeniul de măsurare de 4 – 20 mA resp. valoarea maximă de 20 mA nu
pot fi setate.

Angrenaj demultiplicator greșit (rotaţii/cursă).

Se verifică alegerea angrenajului demultiplicator (numărul max. posibil de
rotaţii/cursă este indicat în fișa tehnică a servomotorului la care se referă
comanda.)

10.1.3

Limitatorul nu cuplează.

Limitatorul este defect sau setat greșit.. Se verifică setarea, după caz se setează din nou poziţiile finale.. Se verifică limitatorul, după caz se înlocuiește.

Cu ajutorul butoanelor de test (1) și (2) limitatoarele pot fi acţionate
manual:
� Se rotește butonul de test (1) în direcţia indicată de săgeată DSR:

Se declanșează limitatorul în poziţia ÎNCHIS.
� Se rotește butonul de test (2) în direcţia indicată de săgeată DÖL:

Se declanșează limitatorul în poziţia DESCHIS.

În cazul în care este montat în servomotor un limitator DUO (opţional) sunt
acţionate simultan și întrerupătoarele poziţiei intermediare.

� Se rotește butonul de test (1) în direcţia indicată de săgeată WSR:
Se declanșează limitatorul ÎNCHIS.

� Se rotește butonul de test (2) în direcţia indicată de săgeată WÖL:
Se declanșează limitatorul DESCHIS.
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10.1.4

Servomotorul merge până la opritorul final, deși limitatoarele funcţionează
în mod corespunzător.

În cadrul setării comutatorului de oprire nu a fost luat în considerare defa�
zajul în urmă.
Defazarea survine datorită unei mase în rotaţie a servomotorului și a
armăturii și întârzierii de deconectare a sistemului de comandă.

1. Calcularea defazării:
Defazare = drumul parcurs de la deconectare până la oprire.

2. Setează din nou limitatorul (pag. 27), luându�se în considerare defaza�
rea (se rotește roata de mână cu valoarea defazării).

Ca sistem de protecţie a motorului contra supraîncălzirii și temperaturi
nepermis de ridicate la servomotor sunt integraţi în bobinajul motorului
termistori sau termoîntrerupătoare. Sistemul de protecţie pentru motor
este activat odată cu atingerea temperaturii de înfășurare maxim permise.
La transmiterea semnalelor corespunzătoare în unitatea de comandă este
oprită transmisia.
Înainte de continuarea cursei trebuie să se răcească motorul.
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AUMA oferă un service cuprinzător, ca de ex. întreţinerea și revizia și chiar
și școlarizarea clienţilor. Adresele de contact pot fi găsite începând de la
pag. 46 și de pe internet (www.auma.com).

Sunt necesare următoarele măsuri pentru asigurarea funcţionării perfecte
a produsului în timpul utilizării:

. efectuarea unui control vizual:
– La aparatele electrice: intrările de cablu, îmbinările de cablu, dopu�

rile de închidere etc. Trebuie verificate referitor la poziţionarea
corectă și fixă și referitor la etanșeitate.
Trebuie respectate momente de rotaţie conform indicaţiilor
producătorului.. În cazul acţionării rare: se efectuează o cursă de probă.. La aparatele cu forma de cuplare A: se presează cu pompa de ungere

săpunuri universale EP din litiu pe bază de uleiuri minerale pe niplul de
ungere (cantităţile de unsoare pag. 12, tabelul 2). Prin aceasta nu este
uns fusul armăturii. Ungerea fusului armăturii trebuie efectuată sepa�
rat.

se verifică șuruburile de fixare dintre servomotoare multitură și armătură
referitor la strângerea corectă. În caz de necesitate se stânge mai tare cu
momentele de strângere indicate în tabelul 1, pag. 11.

După o revărsare:. Verificare servomotoare multitură .. În cazul intrării apei, se usucă aparatul conform specificaţiilor și se
verifică referitor la capacitatea de funcţionare.
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1 Forma de cuplare A 2 Niplu de uns

� Lucrările de întreţinere și mentenanţă trebuie efectuate doar de către
personal de specialitate calificat, autorizat de utilizatorul sau
producătorul instalaţiei.

� Lucrările de întreţinere și mentenanţă pot fi efectuate doar când apara�
tul este oprit.



. În cazul funcţionării continue, de regulă după 4 – 6 ani.. La acţionarea frecventă (funcţionare dirijată), de regulă după 8 ani.. La acţionarea rară (funcţionare dirijată), de regulă după 10 � 12 ani.

. În fabrică a fost umplut compartimentul reductorului cu lubrifiant.. Schimbarea lubrifiantului se realizează în cadrul întreţinerii. În timpul funcţionării nu este necesară o lubrifiere suplimentară.

Aparatele AUMA sunt produse cu o durată lungă de viaţă. Însă și pentru
acestea va veni timpul în care vor trebui înlocuite.
Aparatele sunt construite în module și din acest motiv pot fi separate și
sortate în funcţie de material, adică în funcţie de:

. Deșeuri electronice. Diferite metale. Unsori și uleiuri

În general sunt valabile următoarele:

. Se colectează unsorile și uleiurile la demontare Ele sunt de regulă
substanţe periclitante pentru apă care nu au voie să ajungă în mediul
înconjurător.. Materialul demontat trebuie aruncat într�un sistem de colectare regle�
mentat resp. trebuie dirijat către o unitate de reciclare separată pe
materiale.. Trebuie respectate prescripţiile naţionale referitoare la eliminare.
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001.0 Carcasa Grup constructiv
002.0 Flanșa lagărului Grup constructiv
003.0 Arbore tubular fără roată melcată Grup constructiv
005.0 Arbore�melcat Grup constructiv
005.1 Cuplajul motorului
005.2 Știft de cuplare
005.3 Cuplaj manual
005.4 Cablu de tracţiune
006.0 Roată melcată
009.0 Reductor planetar pe partea roţii de mână Grup constructiv
010.0 Flanșa de presiune a lagărului Grup constructiv
017.0 Maneta de prindere Grup constructiv
018.0 Coroană dinţată
019.0 Roată de coroană Grup constructiv
020.0 Tijă batantă Grup constructiv
022.0 Cuplajul II Grup constructiv
023.0 Roata antrenată limitator Grup constructiv
024.0 Roată intermediară pentru limitator Grup constructiv
025.0 Tablă de siguranţă Grup constructiv

058.0 Fascicul de cabluri pentru conductorul
de protecţie (știft) Grup constructiv

061.0 Cap de măsurare pentru limitator de
moment Grup constructiv

070.0 Motor (motor VD incl. nr. 079.0) Grup constructiv

079.0 Reductor planetar pe partea motorului
(SA/SAR) 07.1 – 14.1 la motorul VD) Grup constructiv

080.0 Reductor planetar pe partea motorului
(SA/SAR) 16.1 – 16,1 la motorul AD90) Grup constructiv

155.0 Angrenaj demultiplicator Grup constructiv

500.0 Capac pentru compartimentul
întrerupătoarelor Grup constructiv

501.0 Bucșă (echipată complet) Grup constructiv
502.0 Știft fără prize Grup constructiv
503.0 Fișă pentru panoul de comandă Grup constructiv
504.0 Fișă pentru motor Grup constructiv
505.0 Priză pentru panoul de comandă Grup constructiv
506.0 Priză pentru motor Grup constructiv
507.0 Capacul ștecherului Grup constructiv
511.0 Dop filetat Grup constructiv
514.0 Forma de cuplare A (fără bucșă filetată) Grup constructiv
514.1 Rulment axial cu ace Grup constructiv
516.1 Arbore de antrenare D
535.1 Inel de fixare
539.0 Șurub de închidere
542.0 Roată de mână cu mâner sferic Grup constructiv
549.1 Manșon de antrenare B3/B4/E
551.1 Pană de ghidare
553.0 Indicator mecani de poziţie Grup constructiv
554.0 Bucșă pentru racord fișă/priză motor Grup constructiv

556.0 Potenţiometru pentru transmiţătorul de
poziţie Grup constructiv

556.1 Potenţiometru fără cuplaj de siguranţă
cu fricţiune Grup constructiv

557.0 Încălzire Grup constructiv

558.0
Comutator de semnalizare optică cu
prize (fără disc impulsuri și placă izola�
toare)

Grup constructiv

559.0�1
Unitate de comandă fără capuri de
măsurare pentru limitator de moment
și întrerupător

Grup constructiv

559.0�2

Unitate de comandă cu transmiţător
magnetic de poziţie și moment de
rotaţie (MWG), pentru execuţie
non�intruzivă în legătură cu panoul de
comandă integrat AUMATIC

Grup constructiv

560.0 Pachet întrerupătoare Grup constructiv

560.1 Întrerupător de limită/moment de
rotaţie

560.2 Cutie de comutare
566.0 Transmiţător de poziţieRWG Grup constructiv

566.1 Potenţiometru pentru RWG fără cuplaj
de siguranţă cu fricţiune Grup constructiv

566.2 Placă conductoare RWG Grup constructiv
566.3 Fascicul de cabluri pentru RWG Grup constructiv

567.1 Cuplaj de siguranţă cu fricţiune pentru
RWG Grup constructiv

568.1 Tub de protecţie pentru fus (fără dop
de protecţie)

568.2 Capac al tubului de protecţie
568.3 Inel de etanșare pe arbore
569.0 Manetă de comutare cpl.
569.1 Manetă de comutare
569.2 Știft crestat

574.1 Inel de etanșare pe arbore pentru for�
ma de cuplare A pentru flanșa ISO

575.1 Bucșă filetată A
S1 Set de etanșare, mic Set
S2 Set de etanșare, mare Set
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La fiecare comandă de piesă de schimb vă rugăm să ne indicaţi și tipul aparatului și numărul de comandă (vezi
plăcuţa indicatoare). Pot fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce la anularea
garanţiei cât și la stingerea obligaţiilor de răspundere.
Prezentarea pieselor de schimb poate diferi în funcţie de livrare.



Mod de funcţionare 1) Standard: SA Funcţionare de scurtă durată S2 � 15 min
SAR Funcţionare intermitentă S4 � 25 %

Opţiune: SA Funcţionare de scurtă durată S2 � 30 min
SAR Funcţionare intermitentă S4 � 50 %

Funcţionare intermitentă S5 � 25 %
Domeniu de momente vezi plăcuţa indicatoare a servomotorului
Turaţie vezi plăcuţa indicatoare a servomotorului
Motoare Standard: Motor asincron trifazat, tip constructiv IM B9 conform IEC 34

Opţiuni: Motormonofazicdecurentalternativ, tipconstructiv IMB14conformIEC34
Motor de curent continuu cu excitaţie în derivaţie, tip constructiv IM B14
conform IEC 34
Motor de curent continuu cu excitaţie mixtă, tip constructiv IM B14
conform IEC 34
Motoare speciale

Clasa materialelor izolante Standard: F, rezistent la climă tropicală
Opţiune: H, rezistent la climă tropicală

Sistem de protecţie pentru
motor

Standard: Termoîntrerupător (NC)
Opţiune: Termistor (PTC conform DIN 44082)

Autoblocare da; la turaţii de la 4 până la 90
Limitator Mecanism numărător pentru poziţiile finale DESCHIS și ÎNCHIS

pentru 1 până la 500 rotaţii per ridicare (opţional pentru 1 până la 5 000 rotaţii per ridicare)
Standard: Înterupător simplu (1 NC și 1 NO) per poziţie finală, neizolat galvanic
Opţiuni: Înterupător în tandem (2 NC și 2 NO) per poziţie finală, înterupător izolat galvanic

Înterupător triplu (3 NC și 3 NO) per poziţie finală, înterupător izolat galvanic
Înterupător de poziţii intermediare (limitator DUO)

Limitator de moment Limitatorul de moment pentru poziţia DESCHIS și ÎNCHIS poate fi setat fără trepte
Standard: Înterupător simplu (1 NC și 1 NO) per direcţie (neizolat galvanic)
Opţiuni: Înterupător în tandem (2 NC și 2 NO) per direcţie, înterupătorr izolat galvanic

Mesaj referitor la poziţie, analog
(opţional)

Potenţiometru sau 0/4 – 20 mA (RWG)
Informaţii suplimentare vezi fișa separată de date

Indicator mecani de poziţie
(opţiune)

Indicaţie continuă, cadran reglabil cu simbolurile DESCHIS și ÎNCHIS

Indicarea mersului Traductor de semnale optice (la SA standard, la SAR opţiune)
Sistemul de încălzire din
compartimentul mecanismului
de comutare

Standard: Încălzire autoreglabilă PTC, 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC
Opţiuni: 24 – 48 V AC/DC sau 380 – 400 V AC
Legat de panoul de comandă AUMA MATIC al servomotorului, în dispozitivul de acţionare
este montat un sistem de încălzire cu rezistenţă de 5 W, 24 V DC.

Sistemul de încălzire al
motorului (Opţiune)

SA/SAR 07.1 – 10.1: 12,5 W
SA/SAR 14.1 – 16.1: 25 W

Regimul de funcţionare manual Regimul de funcţionare manual pentru reglare și acţionarea în caz de urgenţă, este oprit
în cadrul funcţionării electrice.
Opţiune: Roata de mână care poate fi închisă

Racord electric Standard: Legătură circulară tubulară AUMA cu racord cu șuruburi,
La motoare speciale:
racorduri dirijabile pe legătura circulară tubulară AUMA
racordarea motorului pe bornă

Filet pentru intrările de cablu Standard: filet metric
Opţiuni: Filet Pg, filet NPT, filet G

Schemă de conectare Schema de conectare conform numărului de comandă este inclusă la livrare.
Forme de cuplare A, B1, B2, B3, B4 conform EN ISO 5210

A, B, D, E conform DIN 3210
C conform DIN 3338
Forme de cuplare speciale: AF, AK, AG, IB1, IB3

1) La tensiunea nominală și 20 °C temperatura mediului ambiant și la o încărcare medie cu momentul de rulare resp. momentul regulat conform datelor tehnice
separate SA resp. SAR
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Poziţia instalaţiei Oricare
Tip de protecţie conform EN 60
5292)

Standard: IP 67
Opţiuni: IP 68 max. 6 m coloană de apă, durata revărsării max. 72 ore

în timpul revărsării până la 10 acţionări
IP 67�DS (dublu etanșat)
IP 68�DS (dublu etanșat)

(dublu etanșat= compartimentul de conectare este etanșat în mod
suplimentar faţă de compartimentului interior)

Protecţia contra coroziunii Standard: KN adecvat pentru montarea în instalaţiile industriale,
în  centrale de apă și energetice la o atmosferă puţin încărcată

Opţiuni: KS adecvat pentru montarea într�o atmosferă încărcată ocazional sau
permanent cu concentraţie moderată a substanţelor dăunătoare
(de ex. în instalaţii de epurare, industria chimică)

KX adecvat pentru montarea într�o atmosferă extrem de încărcată cu o
umezeală ridicată a aerului și concentraţie ridicată a substanţelor
dăunătoare

KX�G ca și KX, însă execuţie fără aluminiu (piese dispuse în exterior)
Înălţimea de instalare Standard: 2 000 m peste punctul zero

Opţiune: > 2 000 m peste punctul zero, este necesar acordul firmei
Gradul de murdărire Gradul de murdărire 2 în interiorul și în afara panoului de comandă/dispozitivului de

acţionare
Lac de acoperire Standard: Vopsea în doi componenţi cu micaceu

Opţiune: Grunduire specială/lăcuire specială (conform dorinţei clientului)
Culoare Standard: AUMA gri�argintiu (asemãnãtor RAL 7037)

sunt posibile și alte nuanţe de culori după contactarea firmei producătoare
Temperatura mediului
înconjurător3)

Standard: SA – 25 °C până la +   80 °C
SAR – 25 °C până la +   60 °C

Opţiuni: SA – 40 °C până la +   60 °C (temperatură joasă)
– 50 °C până la +   60 °C (temperatură joasă extremă)
– 60 °C până la +   60 °C (temperatură joasă extremă)
–   0 °C  până la + 120 °C (temperatură ridicată)

SAR – 40 °C până la +   60 °C (temperatură joasă)
Rezistenţa la oscilaţii
conform IEC 60068�2�6

2 g, pentru 10 până la 200 Hz
rezistent la oscilaţii și vibraţii la pornirea resp. la defecţiuni ale instalaţiei. Nu se poate
deduce de aici o rezistenţă de durată.
Este valabilă doar pentru servomotor fără panou de comandă, fără combinaţie cu
reductoare.

Categoria de supratensiune Categoria III
Durata de viaţă Funcţionarea dirijată:

Cicluri de acţionare (DESCHIS � ÎNCHIS � DESCHIS )
SA 07.1 – SA 10.1: 20 000
SA 14.1 – SA 16.1: 15 000
Funcţionarea regulată:4)

SAR 07.1 – SAR 10.1: min. 5,0 milioane pași de reglare
SAR 14.1 – SAR 16.1: min. 3,5 milioane pași de reglare

Greutate Vezi datele tehnice separate SA/SAR

Directive UE Compatibilitatea electromagnetică (EMV): (89/336/CEE)
Directiva pentru tensiune joasă: (73/23/CEE)
Directiva referitoare la mașini: (98/37/CE)

Documente de referinţă Descrierea produsului “Servomotoare SA”
Fișe de măsură SA/SAR
Date tehnice SA/SAR
Date electrice SA/SAR

2) Este valabil tipul de protecţie specificat pe plăcuţa indicatoare.
Pentru motoarele de curent alternativ monofazice, motoarele de curent continuu sau motoarele speciale sunt valabile alte tipuri de protecţie (vezi fișele
tehnice separate).
Tipul de protecţie IP 68 se referă la interiorul servomotoarelor (motor, reductor, compartimentul întrerupătoarelor și compartimentul de conectare)
La motoarele asincrone trifazice cu tip de protecţie IP 68 se recomandată expres o protecţie anticorozivă mai ridicată KS sau KX. În plus recomandăm la tipul
de protecţie IP 68 utilizarea compartimentului de conectare dublu etanșat (double sealed) DS.

3) Execuţie cu RWG până la max. + 80 °C
4) Durata de viaţă depinde de încărcarea și frecvenţa de comutare. Frecvenţa ridicată de comutare duce doar în cazuri rare la o reglare mai bună. Pentru

atingerea unei cât mai lungi perioade de funcţionare fără necesitatea de întreţinere și fără defecţiuni, frecvenţa de comutare trebuie să fie doar atât de
ridicată cât este necesar pentru proces.
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Accesorii pentru montaj 14
Ambalare 9
Asigurare integrată 15
Atestat de conformitate 44

Bucșa filetată 12

Cadru intermediar dublu
etanșat 20

Capac de protecţie 20
Categoria de supratensiune 41
Conductor de protecţie 18
Conectare electrică 15
Consumul de curent al motorului

15
Cursă și moment 16

Date tehnice 40
Declaraţia producătorului 44
Defazaj în urmă 35
Depozitarea pe termen lung 9
Direct de pe internet 8
Disc indicator 25
Dispozitiv de parcare 20

Electronic de poziţie RWG 31
Eliminare și reciclare 37
Eliminarea defecţiunilor 34
Erori la punerea în funcţiune 34

Forma de conectare A 12
Forme de conectare

B1, B2, B3, B4, B și E 11
Funcţionarea cu motor 22
Funcţionarea de probă 29
Funcţionarea manuală 21

Găsirea planului de montaj 15

Indicaţii 23
Indicator mecanic de poziţie 32
Înlocuirea lubrifiantului 37
Instrucţiuni de siguranţă 4
Întârzierea deconectării 15
Întrerupătoare de sarcină 15

Legare la pământ dispusă în
exterior 20

Limitator de moment 16
Limitator DUO 28
Limitatorii 16
Limitatorii de cursă 16
Lista cu piesele de schimb 38

Servomotoare multitură 38

Mecanică a poziţiei 32
Moment 26
Montaj 10

Număr de comandă 8

Operare 21

Panouri de comandă și control de
la AUMA 15
Pentru indicator 32
Potenţiometrul 30
Poziţii intermediare 28
Protecţie anticorozivă 9
Protecţie motor 18,35
Punerea în funcţiune 25

Racord fiștă/priză (S, SH, SE) 17
Roata de mână 21

Schema de conexiune 15
Scurtcircuitării 15
Se montează roata de mână 10
Secţiunea conectării 18
Semnale 24
Semnale feedback 24
Semnale feedback de la
servomotor 24
Service 36
Setarea limitatorilor de

capăt de cursă 27
Setarea limitatorilor de moment 26
Siguranţe integrate 15
Sistem de încălzire 18
Sistemul de încălzire pentru

motor 19
Substanţă anticorozivă 9

Termistor 18
Termistori 35
Termoîntrerupător 35
Termoîntrerupătorului 18
Tip 8
Transmiţător electronic de

poziţie RWG 31
Transportul 9
Tub de protecţie 14
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AUMA Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim

Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com

Werk Ostfildern-Nellingen

Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
riester@wof.auma.com

Service-Center Köln

Tel +49 2234 2037 - 9000
Fax +49 2234 2037 - 9099
Service@sck.auma.com

Service-Center Magdeburg

Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
Service@scm.auma.com

Service-Center Bayern

Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
Riester@scb.auma.com

Büro Nord, Bereich Schiffbau

Tel +49 40 791 40285
Fax +49 40 791 40286
Stephan.Dierks@auma.com

Büro Nord, Bereich Industrie

Tel +49 5167 504
Fax +49 5167 565
Erwin.Handwerker@auma.com

Büro Ost

Tel +49 39204 759 - 9480
Fax +49 39204 759 - 9489
Claus.Zander@auma.com

Büro West

Tel +49 2339 9212 - 0
Fax +49 2339 9212 - 15
Karlheinz.Spoede@auma.com

Büro Württemberg

Tel +49 711 34803 - 3080
Fax +49 711 34803 - 3081
Siegfried.Koegler@wof.auma.com

Büro Süd-West

Tel +49 6226 786141
Fax +49 6226 786919
Rudolf.Bachert@auma.com

Büro Baden

Tel +49 7272 76 07 - 23
Fax +49 7272 76 07 - 24
Wolfgang.Schulz@auma.com

Bereich Kraftwerke

Tel +49 7631 809 1192
Fax +49 7631 809 1294
Klaus.Wilhelm@auma.com

Büro Bayern

Tel +49 9966 90 2345
Fax +49 9966 90 2321
Mathias.Jochum@auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH

Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
office@auma.at
www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG

Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.

Tel +420 272 700056 / 704125
Fax +420 272 704125
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

OY AUMATOR AB

Tel +35 895 84022
Fax +35 895 8402300
auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.

Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
stephanie.vatin@auma.fr
www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.

Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico

Tel +39 0331 51351
Fax +39 0331 517606
info@auma.it
www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.

Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office@benelux.auma.com
www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.

Tel +48 32 261 56 68
Fax +48 32 261 48 23
R.Ludzien@auma.com.pl
www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA

Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB

Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S

Tel +45 33 26 63 00
Fax +45 33 26 63 21
GS@g-s.dk
www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.

Tel +34 91 3717130
Fax +34 91 7427126
iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.

Tel +30 210 2409485
Fax +30 210 2409486
info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.

Tel +47 67572600
Fax +47 67572610
post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA

Tel +351 2 1910 95 00
Fax +351 2 1910 95 99
jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd.
Sti.

Tel +90 312 217 32 88
Fax +90 312 217 33 88
megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company

Tel +38 044 566-9971, -8427
Fax +38 044 566-9384
v_polyakov@cts.com.ua

AUMA South Africa (Pty) Ltd.

Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.

Tel +20 2 3599680 - 3590861
Fax +20 2 3586621
atec@intouch.com

AUMA ACTUATORS INC.

Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office

Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.

Tel +54 11 4307 2141
Fax +54 11 4307 8612
contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda.

Tel +55 19 3879 8735
Fax +55 19 3879 8738
atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.

Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.

Tel +57 1 401 1300
Fax +57 1 416 5489
dorian.hernandez@manferrostaal.com
www.manferrostaal.com

AUMA internaţional



PROCONTIC Procesos y Control Automático

Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V.

Tel +52 55 55 561 701
Fax +52 55 53 563 337
informes@iess.com.mx

Corsusa International S.A.C.

Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com

PASSCO Inc.

Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
Passco@prtc.net

Suplibarca

Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
suplibarca@intercable.net.ve

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.

Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED

Tel +91 80 2839 4655
Fax +91 80 2839 2809
info@auma.co.in
www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.

Tel +81 44 329 1061
Fax +81 44 366 2472
mailbox@auma.co.jp
www.auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.

Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg

Al Ayman Industrial. Eqpts

Tel +971 4 3682720
Fax +971 4 3682721
auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd.

Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.

Tel +82 2 2113 1100
Fax +82 2 2113 1088/1089
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

Al-Arfaj Engineering Co WLL

Tel +965 481-7448
Fax +965 481-7442
info@arfajengg.com
www.arfajengg.com

Petrogulf W.L.L

Tel +974 4350 151
Fax +974 4350 140
pgulf@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.

Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.

Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

BARRON GJM Pty. Ltd.

Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
info@barron.com.au
www.barron.com.au
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Certificate Registration No.
12 100/104 4269

P.O.Box 1362
D�79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 � 0
Fax+49 7631 809 � 1250
riester@auma.com
www.auma.com

Omul Dvs. de legătură la faţa locului

Informaţii detaliate despre produsele AUMA găsiţi pe Internet la: www.auma.com

4 Madrid Street
RO � 7122 Burcuresti
Tel +40 2 12301328
Fax +40 2 12307170
silviu.gruia@sialco.ro

Y000.009/049/ro/1.08


