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Citiţi cu atenţie manualul!
● Trebuiesc respectate instrucţiunile de siguranţă.
● Acest manual este parte integrantă a produsului.
● Manualul trebuie păstrat pe toată durata de funcţionare a produsului.
● Predaţi manualul mai departe tuturor utilizatorilor sau proprietarilor următori ai produsului.

Scopul documentului:
Acest document conţine informaţii asupra personalului de instalare, punere în funcţiune, deservire şi revizie.
Ajută la instalarea şi punerea în funcţiune a aparatului.

Documente de referinţă:
Documentele de referinţă se pot obţine din Internet: www.auma.com sau direct la AUMA (vezi <Adrese>).
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1. Instrucţiuni de siguranţă
1.1 Instrucţiuni de bază referitoare la siguranţă

Norme/Directive Produsele AUMA sunt concepute şi produse în conformitate cu Norme şi Directive
recunoscute. Acest fapt este atestat de o declaraţie de încorporare şi o declaraţie
de conformitate CE.

Referitor la montaj, conexiunea electrică, punerea în funcţiune şi funcţionarea la
locul instalării, utilizatorul instalaţiei şi producătorul acesteia, trebuie să se asigure
că toate cerinţele juridice, Directivele, reglementările naţionale şi recomandările să
fie respectate.

Instrucţiuni de sigu-
ranţă/Avertizări

Persoanele care lucrează la acest aparat trebuie să fie familiarizate cu instrucţiunile
de siguranţă şi avertizările din acest manual şi să respecte instrucţiunile date.
Trebuiesc respectate instrucţiunile de siguranţă şi tăbliţele de avertizare de pe produs
pentru evitarea accidentării persoanelor şi a daunelor materiale.

Calificarea personalului Montajul, racordurile electrice, punerea în funcţiune, deservirea şi 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 şi înţeles acest
manual, să cunoască şi să respecte reglementările recunoscute referitoare la protecţia
muncii.

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

Funcţionare Condiţii pentru o funcţionare perfectă şi sigură:
● Transport corespunzător, depozitare, amplasare, montaj conform cerinţelor şi

o atentă punere în funcţiune.
● Produsul poate fi exploatat numai în stare perfectă de funcţionare, respectând

instrucţiunile din acest manual.
● Defecţiunile şi deteriorările trebuiesc anunţate şi eliminate urgent.
● Trebuiesc respectate reglementările recunoscute de protecţia muncii.
● Trebuiesc respectate reglementările naţionale.
● În timpul funcţionării carcasa se încălzeşte, temperatura putând ajunge la > 60

°C. Ca protecţie contra unor posibile arsuri recomandăm măsurarea tempera-
turii suprafeţei cu un aparat de măsură adecvat înainte de începerea deservirii
şi dacă este nevoie purtaţi mănuşi de protecţie.

Măsuri de protecţie Pentru măsurile de protecţie necesare la faţa locului, ca de ex. acoperiri, blocarea
accesului sau echipamente de protecţie personală, este răspunzător utilizatorul,
respectiv producătorul instalaţiei.

Revizie Pentru asigurarea funcţionării sigure a acţionării electrice trebuiesc respectate
instrucţiunile de întreţinere din acest manual.

Modificări la acţionarea electrică sunt permise doar cu acordul producătorului.

1.2 Domeniu de utilizare
Acţionările electrice părţi de tură AUMA sunt destinate acţionării vanelor industriale,
ca de ex. vane fluture şi robinete cu bilă.

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

Nu este permisă utilizarea de ex. pentru:
● Utilaje de transport uzinal conform EN ISO 3691
● Aparate de ridicat conform EN 14502
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● Ascensoare pentru persoane conform DIN 15306 şi 15309
● Ascensoare de materiale conform EN 81-1/A1
● Scări rulante
● Montaj ingropat
● Funcţionare continuă sub apă (atenţie la tipul de protecţie)
● Zone cu pericol de explozie, cu excepţia zonei 22
În cazul utilizării necorespunzătoare sau neconformă destinaţiei produsului, nu este
preluată nicio garanţie.

Din sfera de utilizare conform destinaţiei face parte şi respectarea acestui manual.

1.3 Domeniu de utilizare în zona Ex 22 (opţional)

În conformitate cu Directiva ATEX 94/9/CE acţionările electrice din seria de fabricaţie
enunţată mai sus sunt adecvate şi pentru folosirea în zonele cu praf cu pericol de
explozie ale ZONEI 22.

Acţionările electrice sunt executate cu tip de protecţie IP68 şi corespund dispoziţiilor
EN 50281-1-1:1998 alineatul 6 – Mijloace de producţie electrice pentru folosirea în
zone cu praf inflamabil, cerinţele pentru mijloacele electrice de producţie din categoria
3 – protecţie prin intermediul carcasei.

Pentru a corespunde tuturor cerinţelor EN 50281-1-1: 1998 trebuiesc respectate în
mod obligatoriu următoarele puncte:
● Conform Directivei ATEX 94/9/CE acţionările electrice trebuie prevăzute cu un

marcaj suplimentar – II3D IP6X T150 °C.
● Temperatura maximă a suprafeţei acţionărilor electrice raportată la temperatura

ambientală de +40 °C este de +150 °C, în conformitate cu EN 50281-1-1 alineat
10.4. Conform alineatului 10.4, la determinarea temperaturii maxime a suprafeţei
nu au fost luate în considerare depuneri de praf mai consistente.

● Conectarea corectă a termocontactului respectiv a rezistorului, cât şi respectarea
regimului de exploatare şi a datelor tehnice reprezintă premisa pentru respec-
tarea temperaturilor maxime ale suprafeţelor aparatelor.

● Ştecherul de conectare poate fi introdus şi scos doar în stare fără tensiune.
● Şuruburile de conexiune ale cablurilor trebuie de asemenea să corespundă

cerinţelor categoriei II3D şi cel puţin tipului de protecţie IP68.
● Acţionările electrice trebuie conectate print-o legare la pământ exterioară (ac-

cesoriu) cu dispozitivul de echilibrare a potenţialului sau conectate într-un sistem
pământat de conducte de ţevi.

● În general trebuie respectate cerinţele EN 50281-1-1 în zonele de praf cu pericol
de explozie. Condiţia pentru funcţionarea sigură a acţionărilor electrice este
atenţia deosebită şi personal calificat la lucrările de punere în funcţiune, service
şi întreţinere.

1.4 Mesaje de avertizare

Pentru evidenţierea evenimentelor cu relevanţă pentru siguranţă, în acest manual
sunt valabile următoarele mesaje de avertizare care sunt marcate 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 uşoare sau medii. Poate fi folosită şi în legătură cu
daune materiale.
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Posibilă situaţie periculoasă. Nerespectarea avertizării poate avea ca efect
daune materiale. Nu se foloseşte pentru daune personale.

Structura şi construcţia tipografică a mesajelor de avertizare

Tipul pericolului şi cauza acestuia!
Urmări posibile în caz de nerespectare (opţional)
→ Măsură pentru evitarea pericolului
→ Altă(e) măsură (măsuri)

Semnalul de siguranţă avertizează contra pericolului de accidentare.

Cuvântul cheie (aici PERICOL) indică gradul de periculozitate.

1.5 Indicaţii şi simboluri

În acest manual sunt utilizate următoarele indicaţii şi simboluri:

Informaţie Noţiunea Informaţie în faţa textului oferă observaţii şi informaţii importante.

Simbol pentru ÎNCHIS (vană închisă)

Simbol pentru DESCHIS (vană deschisă)

Cunoştinte importante înaintea pasului următor. Acest simbol înseamnă ce se
presupune sau se pregăteşte pentru pasul următor sau de ce trebuie să ţineţi seamă.

< > Face trimitere la alte locuri din text.
Noţiuni care sunt puse în paranteze cu acest simbol fac trimitere şi la alte locuri din
text pe această temă. Aceste noţiuni se găsesc în index, în subtitluri sau în cuprins
putând fi astfel găsite rapid.
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2. Identificare
2.1 Plăcuţa indicatoare

Fiecare componentă a aparatului (acţionare electrică, comandă, motor) este dotată
cu o plăcuţă indicatoare.

Imagine 1: Dispunerea plăcuţelor

[1] Plăcuţa indicatoare a acţionării electrice
[2] Plăcuţa indicatoare a panoului de comandă
[3] Plăcuţa indicatoare a motorului
[4] Plăcuţă suplimentară, de ex. plăcuţă KKS

Descrierea plăcuţei indicatoare a acţionării electrice

Imagine 2: Plăcuţa indicatoare a acţionării electrice (exemplu)

[1] Numele producătorului
[2] Adresa producătorului
[3] Denumire tip (pentru explicaţii vezi mai jos)
[4] Număr de comandă (pentru explicaţii vezi mai jos)
[5] Numărul de serie al acţionării electrice
[6] Timp de acţionare în [s] pentru o mişcare de pivotare 90°
[7] Domeniul momentului de rotaţie în direcţia ÎNCHIS
[8] Domeniul momentului de rotaţie în direcţia DESCHIS
[9] Tip de lubrifiant – [10] Tip de protecţie
[11] Temperatura admisă a mediului ambiant
[12] poate fi stabilit în funcţie de dorinţa clientului
[13] poate fi stabilit în funcţie de dorinţa clientului
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Denumirea tipului Imagine 3: Denumirea tipului (exemplu)

1. Acţionare electrică - tip şi dimensiune
2. Mărimea flanşei

Tip şi dimensiune
Acest manual este valabil pentru următoarele tipuri de ac ionări electrice:

Acţionări electrice sfert de tură pentru regim de comandă: SQ 05,2, 07.2, 10.2, 12.2,
14.2

Acţionări electrice sfert de tură pentru regim de reglare: SQR 05,2, 07.2, 10.2, 12.2,
14.2

Număr de comandă Fiecare acţionare electrică primeşte un număr de comandă aferent contractului
(număr de comandă). Cu ajutorul acestui număr puteţi descărca schema electrică
(în limba germană şi în limba engleză), procesele verbale de verificare şi alte informaţii
privind aparatul, direct de pe internet, de la adresa http://www.auma.com. Pentru
unele informaţii este necesar şi un cod de client.

Numărul de serie al
acţionării electrice Tabel 1: Descrierea numărului de serie (cu exemplu)

N S 123451205
1.+2. Poziţia: Săptămâna de montaj

Aici în exemplu: Săptămâna calendaristică 0505
3.+4. Poziţia: An de fabricaţie

Aici în exemplu: An de fabricaţie: 201212
Următoarele poziţii

Număr intern de fabrică pentru identificarea clară a produsuluiN S 12345

Descriere plăcuţă indicatoare panou de comandă

Imagine 4: Plăcuţa indicatoare a panoului de comandă

[1] Denumirea tipului
[2] Număr de operaţie
[3] Schema electrică
[4] Comandă

Denumirea tipului AM 01.1 = panoul de comandă integrat AUMA MATIC

Comandă 24 V DC = Comandă prin interfaţă paralelă cu o tensiune de comandă de 24 V DC.

115 V AC = Comandă prin interfaţă paralelă cu o tensiune de comandă de 115 V
AC.

0/4 – 20 mA = Comandă prin interfaţa paralelă cu intrare analog 0/4 – 20 mA.

2.2 Descriere sumară

Dispozitiv cu acţionare
pivotantă

Definiţie conform EN ISO 5211:

Un dispozitiv de acţionare părţi de tură este un servomotor care transmite pe vană
un moment de rotaţie mai mic decât o rotaţie completă. Acesta nu trebuie să poată
prelua forţe de forfecare.
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Acţionări părţi de tură AUMA sunt acţionate cu electromotor. Pentru acţionarea
manuală există o roată de mână. Deconectarea în poziţiile finale se poate realiza
dependent de deplasare sau de momentul de rotaţie. Pentru comandarea respectiv
prelucrarea semnalelor de acţionare este neapărat necesară o unitate de comandă.

Panoul de comandă inte-
grat

Panoul de comandă integrat AUMAMATIC serveşte comanda servomotorului AUMA
şi se livrează pregătită pentru funcţionare. Comanda poate fi montată direct pe
servomotor sau detaşat, pe un suport de perete. Funcţiile comenzii AUMA MATIC
includ comanda tradiţională a vanei în regim DESCHIS – ÎNCHIS prin anunţarea
poziţiilor şi alte semnalizări, precum şi reglarea poziţiilor.

Panoul de comandă lo-
cal

Operarea (prin butoane), setările şi afişările se pot efectua direct la faţa locului prin
intermediul comenzii (Conţinutul acestui manual de utilizare).
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3. Transport, depozitare, ambalare

3.1 Transport
Transportul la locul de amplasare se efectuează în ambalaje solide.

Sarcină suspendată!
Pericol de moarte sau de accidentare.
→ Este INTERZISĂ staţionarea sub sarcina suspendată.
→ Dispozitivul de ridicare se fixează de carcasă şi NU la roata de mână.
→ Acţionările electrice multitură care sunt instalate la o vană: Dispozitivul de ridicare

se fixează la vană şi NU la acţionarea electrică multitură.
→ Acţionările electrice multitură care sunt asamblate cu un cuplaj: Dispozitivul de

ridicare se fixează cu şuruburi cu cap inelar la cuplaj şi NU la acţionarea electrică
multitură.

→ Acţionările electrice multitură care sunt asamblate cu comanda: Dispozitivul de
ridicare se fixează la acţionarea electrică multitură şi NU la comandă.

3.2 Depozitare

Pericol de apariţie a coroziunii în cazul depozitării incorecte !
→ Depozitaţi în camere uscate, bine ventilate.
→ Protejaţi faţă de umiditatea podelei prin depozitarea pe rastel sau pe un palet

din lemn.
→ Acoperiţi pentru a proteja de praf sau murdărie.
→ Aplicaţi un agent protector la coroziune pe suprafeţele neprotejate.

Depozitare pe termen
lung

În cazul în care produsul se depozitează pe o perioadă mai lungă (peste 6 luni),
trebuiesc respectate în mod suplimentar următoarele puncte:

1. Înainte de depozitare:
Protejarea suprafeţelor neizolate, în special a componentelor de antrenare şi
a suprafeţei de montaj prin substanţe anticorozive cu acţiune lungă de durată.

2. La intervale de cca 6 luni:
Controlaţi formarea coroziunii. Dacă există începuturi de coroziune, executaţi
din nou protecţia contra coroziunii.

3.3 Ambalare
Produsele noastre sunt protejate pentru transport începând din fabrică prin intermediul
unor ambalaje speciale. Acestea constau din materiale reciclabile, uşor separabile
şi recuperabile. Materialele utilizate la ambalare sunt lemnul, cartonul, hârtia şi folia
PE. Pentru eliminarea materialului de ambalaj recomandăm să apelaţi la firme de
reciclare.
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4. Montaj

4.1 Poziţie de montaj

Acţionările electrice multitură AUMA şi panourile de comandă integrate pot fi
exploatate în orice poziţie de montaj fără nici o restricţie.

4.2 Montarea roţii de mână

Informaţie Pentru transport roţile de mână cu un diametru mai mare de 400 mm sunt furnizate
nemontate.

Imagine 5: Roată de mână

[1] Garnitură de distanţă
[2] Arbore de intrare
[3] Roată de mână
[4] Inel de siguranţă

1. Dacă este nevoie introduceţi garnitura de distanţă [1] în arborele de intrare [2].
2. Introduceţi roata de mână [3] în arborele de intrare.
3. Asiguraţi roata de mână [3] cu inelul de siguranţă alăturat [4].

4.3 Montarea acţionării electrice la vană

Pericol de coroziune cauzată de deteriorarea vopselei şi de formarea apei de
condens!
→ După terminarea lucrărilor la dispozitiv problemele de vopsea trebuie remediate.
→ Imediat după montaj realizaţi racordul electric al aparatului, încălzitorul de incintă

prevenind astfel formarea apei de condens.

Montarea acţionării electrice pe vană se face prin intermediul unui cuplaj.
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Imagine 6: Dimensiuni de montaj ale cuplajului

[1] Cuplaj
[2] Arbore vană
[3] Ştift filetat
[4] Şurub

Tabel 2: Dimensiuni de montaj ale cuplajului

Z max. [mm]Y max. [mm]X max. [mm]Tip, dimensiune - flanşa de conec-
tare

60–9SQ/SQR 05.2-F05
60–9SQ/SQR 05.2-F07
60–9SQ/SQR 07.2-F07
75–24SQ/SQR 07.2-F10
77915SQ/SQR 10.2-F10
97–32SQ/SQR 10.2-F12
100–25SQ/SQR 12.2-F12
120–45SQ/SQR 12.2-F14

SQ/SQR 14.2-F14
SQ/SQR 14.2-F16

1. Deplasaţi acţionarea electrică cu ajutorul roţii de mână până la opritorul final.
Informaţie: Asamblaţi vana şi acţionarea electrică în aceeaşi poziţie finală.
- În caz de dotare cu clapete: poziţie de montaj recomandată - poziţie finală

ÎNCHISĂ.
- În caz de dotare cu robinete: poziţie de montaj recomandată - poziţie finală

DESCHISĂ.

2. Degresaţi bine suprafeţele de reazem ale flanşei de cuplare.
3. Gresaţi uşor arborele vanei [2].
4. Aşezaţi cuplajul [1] pe arborele vanei [2] şi asiguraţi-l împotriva alunecării

axiale cu ajutorul ştiftului filetat, al inelului de siguranţă sau al şurubului. Respec-
taţi totodată dimensiunile X, Y resp. Z (a se vedea figura şi tabelul <Dimensiuni
de montaj ale cuplajului>).

5. Gresaţi bine dentiţia cuplajului cu unsoare fără conţinut de acizi.
6. Aşezaţi acţionarea electrică pivotantă.

Informaţie: Atenţie la centrare (dacă există) şi la aşezarea completă a flanşei.
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7. Atunci când alezajele de pe flanşă nu corespund filetelor:
7.1 Rotiţi uşor roata de mână până când alezajele se aliniază.
7.2 Eventual decalaţi acţionarea electrică cu un dinte pe cuplaj.

8. Fixaţi acţionarea electrică cu ajutorul şuruburilor [4].
Informaţie: Pentru a preveni coroziunea de contact vă recomandăm să aplicaţi
pe şuruburi material de etanşare pentru filete.

→ Strângeţi şuruburile [4] în cruce cu cuplul de strângere conform tabelului.

Tabel 3: Cuplu de strângere pentru şuruburi

Cuplu de strângere TA [Nm]Şuruburi
Filet Clasa de rezistenţă 8.8

11M6
25M8
51M10
87M12
211M16

4.4 Poziţii de montaj ale panoului de comandă integrat

Poziţa de montaj a panoului de comandă integrat se execută conform comenzii.
Dacă după ataşarea la armătură, respectiv la servomotor, la faţa locului, comanda
locală este poziţionată nefavorabil, se poate modifica ulterior. Pentru aceasta sunt
posibile patru poziţii de montaj.

Imagine 7: Poziţii de montaj A şi B

Imagine 8: Poziţii de montaj C şi D
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4.4.1 Modificarea poziţiilor de montaj

Tensiune periculoasă!
Este posibilă curentarea.
→ Înainte de deschidere trebuie oprit curentul electric.

1. Slăbiţi şuruburile şi scoateţi poziţia locală de comandă.
2. Slăbiţi cele 3 şuruburi ale plăcii, rotiţi placa în noua poziţie şi fixaţi-o cu şuruburi.
3. Verificaţi dacă garnitura inelară este în ordine, aşezaţi corect garnitura inelară.
4. Rotiţi poziţia locală de comandă în poziţia nouă şi aşezaţi-o din nou.

Deteriorarea cablurilor prin răsucire sau prindere!
Sunt posibile deranjamente de funcţionare.
→ Rotiţi panoul de comandă integrat maxim 180°.
→ Asamblaţi cu grijă panoul de comandă integrat, pentru a evita răsucirea cablu-

rilor.

5. Strângeţi uniform şuruburile, în cruce.
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5. Legarea la sursa electrică de alimentare
5.1 Indicaţii de bază

Pericol în cazul unei conexiuni electrice defectuoase
Nerespectarea poate duce la deces, vătămări corporale grave sau daune materiale.
→ Conectarea electrică se realizează doar de personal de specialitate calificat.
→ Pentru conectare respectaţi indicaţiile de bază din acest capitol.
→ După conectare, înainte de pornirea alimentării cu curent electric, citiţi şi luaţi

în considerare capitolele <Punere în funcţiune> şi <Funcţionare de probă>.

Schemă elec-
trică/Schemă de conexi-

uni

Schema electrică/schema de conexiuni aferentă (în limba germană sau în limba
engleză) este livrată împreună cu acest manual într-o geantă rezistentă la intemperii,
fixată pe aparat. Se poate solicita şi prin indicarea numărului de comandă (vezi
plăcuţa indicatoare) sau poate fi descărcată direct de pe internet
(http://www.auma.com).

Siguranţe integrate Pentru protecţie contra scurtcircuitării şi pentru comutarea liberă a acţionării electrice,
la locul amplasamentului sunt necesare siguranţe şi întrerupătoare de sarcină.

Valorile curentului electric pus la dispoziţie rezultă din consumul de curent al motorului
(vezi fişa tehnică electrică) şi consumul de curent al comenzii.

Tabel 4: Consumul de curent al comenzii

Consum max. de curentTensiune de reţea
575 mA100 până la 120 V AC (±10 %)
275 mA208 până la 240 V AC (±10 %)
160 mA380 până la 500 V AC (±10 %)
500 mA24 V DC (+20 %/–15 %) şi motor AC

Tabel 5: Siguranţă maximă admisă

Siguranţă maximăPutere nominalăElement de putere
16 A (gL/gG)până la 1,5 kWContactor reversibi A1
16 A (g/R) I²t<1 500A²spână la 1,5 kWTiristor

Dacă panoul de comandă este montat separat de acţionarea electrică: La instalarea
siguranţelor ţineţi seama de lungimea şi secţiunea cablului de conexiune.

Alimentarea cu tensiune
a comenzii (electronică) La alimentare externă a comenzii (electronică) cu 24 V DC, tensiunea de alimentare

se filtrează printr-un condensator intern de 1 000 µF. La pozarea alimentarii cu
tensiune trebuie luat în seamă că după comutarea la tensiunea externă condensatorul
se încarcă.

Standarde de siguranţă Toate aparatele racordate extern trebuie să fie în conformitate cu standardele de
siguranţă relevante.

Pozarea cablurilor con-
form CEM Cablurile de semnal şi Bus sunt sensibile la perturbaţii.

Cablurile motorului produc perturbaţii.
● Cablurile sensibile şi cele producătoare de perturbaţii se pozează la distanţă

cât mai mare unele faţă de altele.
● Rezistenţa la perturbaţii a cablurilor de semnal şi Bus creşte în cazul în care

cablurile sunt pozate aproape de potenţialul de masă.
● Evitaţi cablurile lungi şi ţineţi cont ca pozarea să se facă în zone cât mai puţin

perturbate.
● Evitaţi tronsoanele lungi şi paralele de cabluri producătoare de perturbaţii şi

sensibile la acestea.
● Pentru conectarea unor teletraductoare de poziţie utilizaţi cabluri ecranate.
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Tipul, tensiunea şi frec-
venţa curentului.

Tipul curentului, tensiunea şi frecvenţa reţelei trebuie să corespundă cu datele
motorului de pe plăcuţa indicatoare.

Imagine 9: Plăcuţă indicatoare motor (exemplu)

[1] Tipul curentului
[2] Tensiune de reţea
[3] Frecvenţa reţelei (la motoare trifazice şi alternative).

Cabluri de conectare ● Pentru a asigura izolaţia aparatului folosiţi cabluri adecvate (stabile la străpun-
gere). Cablurile se vor alege pentru cea mai înaltă tensiune de alimentare po-
sibilă.

● Utilizaţi cabluri a căror temperatură minimă măsurată este corespunzătoare.
● În cazul cablurilor de racordare expuse la razele UV (de ex. afară), utilizaţi ca-

bluri UV rezistente.

5.2 Conexiune cu ştecher rotund AUMA

Conexiune transversală AUMA ştecher rotund:

● Borne de putere (U1, V1, W1, U2, V2, W2): max. 6 mm² flexibil/10 mm² rigid
● Racord conductor de protecţie : max. 6 mm² flexibil/10 mm² rigid
● Contacte de comandă (1 până la 50): max. 2,5mm²

5.2.1 Deschiderea compartimentului de conectare

Imagine 10: Conectare AUMA ştecher rotund, execuţie S

[1] Capac
[2] Şuruburi capac
[3] Inel O
[4] Şuruburi bucşă
[5] Bucşă
[6] Intrare de cablu
[7] Dop de închidere
[8] Şuruburi de îmbinare pentru cabluri (nu sunt conţinute în pachetul de livrare)
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Tensiune periculoasă!
Este posibilă curentarea.
→ Înainte de deschidere trebuie oprit curentul electric.

1. Se desface şurubul [2] şi se scoate capacul [1].
2. Desfaceţi şurubul [4] şi scoateţi bucşa [5] din capac [1].
3. Folosiţi şuruburi de îmbinare pentru cabluri [8] potrivite cu conectoarele cablu-

rilor.
➥ Tipul de protecţie IP... specificat pe plăcuţa indicatoare este asigurat numai în

cazul utilizării şuruburilor de îmbinare corespunzătoare pentru cabluri .
Imagine 11: Exemplu: Plăcuţa indicatoare tip de protecţie IP68

4. Intrările de cabluri care nu sunt necesare [6] trebuiesc astupate cu un dop de
închidere[7] potrivit.

5. Introduceţi conductoarele în şuruburile de îmbinare pentru cabluri [8].

5.2.2 Conectarea cablurilor

✔ Respectaţi secţiunile conectorului admise.

Pericol de coroziune prin formarea apei de condens!
→ Dupămontaj, racordaţi acţionarea electrică imediat electric, încălzitorul de incintă

prevenind astfel formarea apei de condens.

1. Îndepărtaţi izolaţia cablurilor.
2. Îndepărtaţi izolaţia firelor.
3. În cazul cablurilor flexibile: folosiţi manşoane conform DIN 46228.
4. Conectaţi cablurile conform schemei electrice.
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În caz de eroare: Tensiune periculoasă la conductor de protecţie NECONECTAT!
Este posibilă electrocutarea.
→ Conectaţi toţi conductorii de protecţie.
→ Conexiunea conductorilor de protecţie se leagă cu conductorul de protecţie

extern al cablului de alimentare.
→ Acţionarea electrică se pune în funcţiune doar cu conductorul de protecţie cuplat.

5. Înfiletaţi fix conductorul de protecţie cu limbi inelare (cabluri flexibile), sau inelele
(cabluri rigide) în racordul său:
Imagine 12: Racord conductor de protecţie

[1] Bucşă
[2] Şurub
[3] Şaibă suport
[4] Inel de siguranţă
[5] Conductor de protecţie cu clapetă inelară/inele
[6] Racord conductor de protecţie, simbol

Informaţie Unele acţionări electrice sunt dotate suplimentar cu un încălzitor de incintă. Încălzitorul
de incintă reduce formarea apei de condens şi îmbunătăţeşte comportamentul la
pornire în condiţii de temperatură extrem de joasă.
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5.2.3 Închiderea compartimentului de conectare

Imagine 13: Exemplu: Execuţie S

[1] Capac
[2] Şuruburi capac
[3] Inel O
[4] Şuruburi bucşă
[5] Bucşă
[6] Intrare de cablu
[7] Dop de închidere
[8] Şuruburi de îmbinare pentru cabluri (nu sunt conţinute în pachetul de livrare)

Scurtcircuit prin ştrangularea cablurilor!
Sunt posibile deranjamente de funcţionare şi curentare.
→ Instalaţi cu grijă buc şa, pentru a evita ştrangularea cablurilor.

1. Instalaţi bucşa [5] în capac [1] şi fixaţi-o cu ajutorul şuruburilor [4].
2. Curăţaţi suprafeţele de etanşare de la capac [1] şi carcasă.
3. Verificaţi dacă inelul O [3] este în ordine, în caz de deterioare se înlocuieşte cu

unul nou.
4. Ungeţi inelul O cu unsoare fără acid (de ex. vaselină) şi instalaţi-l corect.
5. Aşeazaţi capacul [1] şi strângeţi şuruburile [2] uniform în cruce.
6. Strângeţi fix şuruburile de îmbinare pentru cablu [8] cu momentul de rotaţie in-

dicat, astfel asigurându-se tipul de protecţie corespunzător.

5.3 Accesorii pentru racordul electric
— Opţiune —

5.3.1 Panou de comandă montat separat de acţionarea electrică
Panoul de comandă se poate monta separat de servomotor pe un suport de perete.

Utilizare ● În cazul neaccesibilităţii servomotorului.
● La temperaturi înalte la servomotor.
● La vibraţii puternice ale vanei.
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Montaj Imagine 14: Montaj cu suport de perete.

[1] Suport de perete
[2] Conductoare de conectare.
[3] Racord electric al suportului de perete (XM).
[4] Racord electric servomotor (XA).
[5] Racord electric comandă (XK) – Ştecher client

A se respecta înaintea
conectării

● Lungime admisă pentru cablurile de conectare: max. 100 m.
● Dacă în servomotor este montat un traductor electronic de poziţie (TEP): cab-

lurile de conectare se execută ecranat.
● Execuţiile cu potenţiometru în servomotor nu sunt adecvate.
● Recomandăm: Set de cabluri AUMA LSW1.
● Dacă nu folosiţi setul de cabluri AUMA: Utilizaţi cabluri de conexiune adecvate,

flexibile şi ecranate.
● Dacă există cabluri de conexiune de ex. de la încălzire sau comutator, legate

direct de la servomotor la fişa clientului XK, (XA-XM-XK, vezi schema electrică),
trebuiesc verificate cu privire la izolaţie conform EN 50178. Excepţie fac cablu-
rile de conexiune ale traductorilor de poziţie (TEP, IWG, potenţiometru). Acestea
nu au voie să fi supuse unei verificări a izolaţiei.

5.3.2 Cadru de susţinere

Utilizare Cadru de susţinere pentru păstrarea sigură a unui ştecher scos.

Pentru protecţie împotriva atingerii directe a contactelor şi influenţelor mediului.

Imagine 15: Cadru de susţinere

5.3.3 Capac de protecţie
Capac de protecţie pentru racord atunci când ştecherul este scos.

Racordul descoperit se poate închide cu capacul de protecţie (fără imagine).
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5.3.4 Cadru intermediar dublu etanşat
La scoaterea de sub tensiune sau la şuruburile pentru îmbinarea cablurilor neetanşe
poate pătrunde praf şi umezeală în interiorul carcasei. Acest lucru este prevenit cu
succes prin montarea cadrului intermediar dublu etanşat [2] între racordul electric
[1] şi carcasa aparatului. Tipul de protecţie al aparatului ( IP68) se menţine şi în cazul
racordului electric [1] detaşat.

Imagine 16: Racord electric cu cadru intermediar dublu etanşat

[1] Racord electric
[2] Cadru intermediar dublu etanşat

5.3.5 Legătură la pământ exterioară
În carcasă este disponibilă, opţional, o legătură la pământ dispusă la exterior (etrier
de fixare) pentru conexiunea acţionării electricemultitură la potenţialul de compensare.

Imagine 17: Legătură la pământ
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6. Deservire

6.1 Regim de funcţionare manual
Pentru reglare şi punere în funcţiune, în caz de defecţiune a motorului sau cădere
a reţelei, acţionarea electrică poate fi acţionată şi în regim de funcţionare manual.
Regimul de funcţionare manual poate fi cuplat printr-un sistemmecanic de comutare
montat.

6.1.1 Activarea regimului de funcţionare manual

Defecţiuni la cuplajul motorului cauzate de deservire greşită!
→ Regimul de funcţionare manual se cuplează doar cu motorul oprit.

1. Apăsaţi butonul.

2. Rotiţi roata de mână în direcţia dorită.
→ Pentru închiderea vanei rotiţi roata de mână în sensul acelor de ceasornic:

➥ Arborele de acţionare (vana) se roteşte în sensul acelor de ceasornic
în direcţia ÎNCHIS.

6.1.2 Dezactivarea regimului de funcţionare manual

Regimul de funcţionare manual este dezactivat automat odată cu pornirea motorului.
La funcţionarea cu ajutorul motorului roata de mână este oprită.

6.2 Funcţionarea cu motor

✔ Înainte de funcţionarea cu motor efectuaţi toate setările de punere în funcţiune
şi efectuaţi o cursă de probă.

6.2.1 Deservire locală
Deservirea locală a acţionării electrice se face prin butoanele de apăsare ale panoului
de comandă integrat.
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Imagine 20: Panou de comandă integrat

[1] Buton de apăsare pentru comandă de deplasare în direcţia ÎNCHIS
[2] Buton de apăsare Stop
[3] Buton de apăsare pentru comandă de deplasare în direcţia ÎNCHIS
[4] Comutator selectiv.

Suprafeţe posibil fierbinţi de ex. prin temperaturi ridicate ale mediului încon-
jurător sau razele soarelui.
Pericol de ardere
→ Verificaţi temperatura superficială şi dacă este cazul purtaţi mănuşi de protecţie.

→ Plasaţi selectorul [4] în poziţia Deservire locală (ORT).

➥ Servomotorul poate fi deservit cu butoanele [1 – 3]:
- Deplasaţi servomotorul în direcţia DESCHIS: Apăsaţi butonul [1] .
- Opriţi servomotorul: Apăsaţi butonul [2] Stop.
- Deplasaţi servomotorul în direcţia ÎNCHIS: Apăsaţi butonul [3] .

Informaţie Comenzile de poziţionare DESCHIS - ÎNCHIS pot fi acţionate în regim automat sau
autoblocare. La autoblocare servomotorul se deplasează după apăsarea tastei până
în poziţia finală corespunzătoare, dacă nu primeşte în prealabil o altă comandă.

6.2.2 Deservirea acţionării electrice de la distanţă

→ Aduceţi selectorul în poziţia Telecomandă (FERN).

➥ Servomotorul poate fi comandat de la distanţă, prin comenzi de poziţionare
(DESCHIS, OPRIT, ÎNCHIS) sau prin presetări analogice de valori nominale
(de ex. 0 – 20 mA).
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Informaţie La servomotoare cu reglator de poziţie, opţional este posibilă o comutare între regi-
mul de comandă (DISTANŢĂDESCHIS-ÎNCHIS) şi regimul de reglare (DISTANŢĂ
NOMINAL) . Comutarea se face prin intrarea FERN HAND/REMOTE MANUAL (DI-
STANŢĂ MANUAL), de ex. printr-un semnal de 24 V DC (vezi schema electrică).

Comportamentul în regimul de reglare la varianta cu reglator de poziţie:

La pierderea de semnal a valorii nominale E1 sau a valorii actuale E2, servomotorul
se deplasează într-o poziţie prestabilită. Sunt posibile următoarele reacţii:
● Fail as is: Servomotorul se opreşte instantaneu şi rămâne în această poziţie.
● Fail close: Servomotorul deplasează armatura în poziţia finală ÎNCHIS.
● Fail open: Servomotorul deplasează armatura în poziţia finală DESCHIS.
Comportamentul la pierderea de semnal poate fi setată printr-un întrerupător în
unitatea de comandă.
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7. Afişaje
7.1 Lămpi de semnalizare

Culorile celor 3 lămpi de semnalizare de pe unitatea de comandă locală şi dispunerea
semnalelor depinde de comandă.

Imagine 23: Panou de comandă integrat cu lămpi de semnalizare (semnalizare
standard)

[1] luminează (verde): Poziţia finală DESCHIS atinsă
[2] luminează (roşu) Mesaj de eroare global
[3] luminează (galben): Poziţia finală ÎNCHIS atinsă

Mesaj de eroare global Mesajul de eroare global (lampă de semnalizare roşie) apare, dacă se íntâmplă unul
din următoarele evenimente (ocupare standard):
● Eroare de moment de rotaţie: Cuplul setat a fost depăşit înainte de atingerea

unei poziţii finale. (Acest mesaj poate fi conectat / deconectat de la un între-
rupător din comandă)

● Eroare termică: Protecţia motorului s-a declanşat, adică motorul este supraîn-
călzit.

● Cădere fază: O fază este anulată (numai la motoarele cu curent continuu).
● Termistor declanşator: Verificare cu succes

Indicator de parcurs Dacă în motor este încorporat un întrerupător intermitent (Denumire schemă electrică:
S5) se pot utiliza lămpile de semnalizare [1] şi [3] ca afişaj de funcţionare. Funcţia
de afişaj de funcţionare poate fi conectată / deconectată de la un întrerupător din
comandă. La afişajul de funcţionare activat, în timpul unei curse a motorului se aprind
lămpile de semnalizare corespunzătoare.

7.2 Indicator mecanic de poziţie/indicator de parcurs
Indicatorul mecanic de poziţie:
● indică continuu poziţia vanei

(Cadranul indicator [2] se roteşte la un unghi de rotire de 90° cu cca 180°)
● indică dacă acţionarea electrică funcţionează (indicator de parcurs)
● indică atingerea poziţiilor finale (prin marcajul indicator [3])
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Imagine 24: Indicarea mecanică a poziţiei

[1] Capac
[2] Cadran indicator
[3] Marcaj indicator
[4] Simbol pentru poziţia DESCHIS
[5] Simbol pentru poziţia ÎNCHIS
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8. Mesaje
8.1 Mesaje feedback prin relee de mesaje (binar)

Prin releele de mesaje pot fi raportate stările de funcţionare ale servomotorului
respectiv comenzii sub forma unor semnale binare.

Clasificarea semnalelor este stabilită în funcţie de comandă. Exemplu:

Contact releu deschis = Poziţia finală ÎNCHIS nu este atinsă

Contact releu închis = Poziţia finală ÎNCHIS este atinsă

Mesaj de eroare global Comutator: 1 NC şi 1 NO (standard)

Denumire în schema electrică: K9

Mesajul de eroare global este afişat atunci când intervine unul din următoarele
evenimente (ocupare standard):
● Eroare de moment de rotaţie: Cuplul setat a fost depăşit înainte de atingerea

unei poziţii finale. (Acest mesaj poate fi conectat / deconectat de la un între-
rupător din comandă)

● Eroare termică: Protecţia motorului s-a declanşat, adică motorul este supraîn-
călzit.

● Cădere fază: O fază este anulată (numai la motoarele cu curent continuu).
● Termistor declanşator: Verificare cu succes

4 Releu de anunţ: Comutator: 1 NC (standard)

Denumire în schema electrică: K5, K6, K7, K8

Alocare standard:
● K5: Comutatorul selectiv este în poziţia Telecomandă (FERN)
● K6: Comutatorul selectiv se află în poziţia deservire locală (ORT)
● K7: Poziţia finală DESCHIS atinsă
● K8: Poziţia finală ÎNCHIS atinsă

8.2 Mesaje de răspuns (analogic)
— (opţiune) —
Dacă servomotorul este dotat cu un traductor de poziţie (potenţiometru sau TEP),
este disponibil un mesaj de răspuns analogic referitor la poziţie.

Poziţia armăturii Semnal: E2 = 0/4 – 20 mA (potenţial separat).

Denumire în schema electrică: E2 (Valoare reală)
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9. Punerea în funcţiune (reglările de bază)
1. Plasaţi comutatorul selectiv pe poziţia 0 (ÎNCHIS).

Informaţie: Comutatorul selectiv nu este comutator de reţea. În poziţia 0
(ÎNCHIS) comanda acţionării electrice este blocată. Panoul de comandă este
în continuare alimentat cu curent.

2. Conectaţi alimentarea cu tensiune.
Informaţie: La temperaturi sub - 20 °C respectaţi preíncălzirea.

3. Executaţi reglările de bază

9.1 Perioada de preîncălzire la modelele pentru temperaturi joase
La porniri la temperaturi joase trebuie avut în vedere faptul că panoul de comandă
are nevoie de o perioadă de preîncălzire.

Această perioadă de preîncălzire este valabilă pentru cazul când acţionarea electrică
multitură şi panoul de comandă s-au răcit fără tensiune la temperatura mediului
înconjurător. În aceste condiţii înaintea cuplării alimentării cu tensiune trebuiesc
respectate următoarele perioade de preîncălzire înaintea punerii în funcţiune:

La -50 °C = 60 min.

La -60 °C = 80 min.

Imagine 26: Schiţă timp de preîncălzire

[t] Timp de preîncălzire în minute.
[ϑ] Temperatura mediului înconjurător în C°

9.2 Opritoarele finale din acţionarea sfert de tură
Opritoarele finale interne limitează unghiul de pivotare. Ele protejează vana în cazul
defectării limitatoarelor de cursă.

Reglajul opritoarelor finale se efectuează de obicei de către producătorul vanei,
înaintea montării ei în conductă.
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Piese rotative, accesibile (clapete/robinete) la vană!
Pericol de strivire şi avarii din cauza vanei, respectiv a acţionării electrice.
→ Opritoarele finale trebuie reglate doar de către personalul calificat.
→ Nu îndepărtaţi niciodată complet şuruburile de reglare [2] şi [4], pentru că altmin-

teri se poate scurge ulei.
→ Respectaţi dimensiunea Tmin.

Informaţie ● Unghiul de pivotare setat din fabrică este indicat pe plăcuţa indicatoare:

● Ordinea operaţiunilor de reglare depinde de vană:
- Recomandare dacă vana este echipată cu clapete: mai întâi reglaţi opri-

torul final ÎNCHIS.
- Recomandare dacă vana este echipată cu robinete: mai întâi reglaţi

opritorul final DESCHIS.

Imagine 28: Opritor final

[1] Şurub de închidere opritor final DESCHIS
[2] Şurub de reglare opritor final DESCHIS
[3] Şurub de închidere opritor final ÎNCHIS
[4] Şurub de reglare opritor final ÎNCHIS

14.212.210.207.205.2Măsuri/dimensiuni
2323201717T (la 90°)
1213121111Tmin.

9.2.1 Reglarea opritorului final ÎNCHIS

1. Scoateţi şurubul de închidere [3].
2. Deplasaţi vana până în poziţia finală ÎNCHIS, folosind roata manuală.
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3. Dacă nu se atinge poziţia finală a vanei:
→ Rotiţi puţin şurubul de reglare [4] în sens contrar acelor de ceas până când

se poate regla fără probleme poziţia finală ÎNCHIS a vanei.
➥ Prin rotirea şurubului de reglare [4] în sensul acelor de ceas rezultă

un unghi de pivotare mai mic.

➥ Prin rotirea şurubului de reglare [4] în sens contrar acelor de ceas
rezultă un unghi de pivotare mai mare.

4. Rotiţi şurubul de reglare [4] în sensul acelor de ceas până la opritor.
➥ În acest fel reglarea opritorului final ÎNCHIS este finalizată.
5. Verificaţi garnitura inelară din şurubul de închidere, înlocuiţi-o dacă este dete-

riorată.
6. Introduceţi şurubul de închidere [3] şi strângeţi-l.
Imediat după această reglare, poate fi reglat sistemul de identificare a poziţiei finale
ÎNCHIS.

9.2.2 Reglarea opritorului final DESCHIS

Informaţie De regulă, opritorul final DESCHIS nu mai trebuie reglat.

1. Scoateţi şurubul de închidere [1].
2. Deplasaţi vana până în poziţia finală DESCHIS, folosind roata de mână.
3. Dacă nu se atinge poziţia finală a vanei:

→ Rotiţi puţin şurubul de reglare [2] în sens contrar acelor de ceas până când
se poate regla fără probleme poziţia finală DESCHIS a vanei.
➥ Prin rotirea şurubului de reglare [2] în sensul acelor de ceas rezultă

un unghi de pivotare mai mic.

➥ Prin rotirea şurubului de reglare [2] în sens contrar acelor de ceas
rezultă un unghi de pivotare mai mare.

4. Rotiţi şurubul de reglare [2] în sensul acelor de ceas până la opritor.
➥ În acest fel reglarea opritorului final DESCHIS este finalizată.
5. Verificaţi garnitura inelară din şurubul de închidere, înlocuiţi-o dacă este dete-

riorată.
6. Introduceţi şurubul de închidere [1] şi strângeţi-l.
Imediat după această reglare, se poate regla sistemul de identificare a poziţiei finale
DESCHIS.

9.3 Deschiderea compartimentul limitatoarelor de cursă

Pentru efectuarea reglajelor următoare (opţionale) trebuie să deschideţi
compartimentul limitatoarelor de cursă.
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1. Desfaceţi şuruburile [2] şi scoateţi capacul [1] compartimentului limitatoarelor
de cursă.
Imagine 31:

2. În cazul în care există un cadran indicator (3):
Scoateţi cadranul [3] cu ajutorul unei chei fixe (drept pârghie).
Informaţie: Pentru a evita deteriorarea vopselei, aşezaţi un material moale (de
ex. o cârpă) sub cheia fixă.

Imagine 32:

9.4 Setarea pe moment
La atingerea cuplului de deconectare setat aici, comutatoarele dinamometrice sunt
acţionate (protecţie la suprasarcină a vanei).

Informaţie Comutatorul momentului de rotaţie se poate declanşa şi în regim de funcţionare
manual.

Pericol de deteriorare a vanei în cazul reglării unui cuplu de deconectare prea
ridicat!
→ Cuplul de deconectare trebuie adaptat la vană.
→ Modificarea setării se poate face doar cu acordul producătorului vanei.
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Imagine 33: Capete de măsurare a momentului de rotaţie

[1] Cap de măsurare negru, pentru momentul de rotaţie cu direcţia ÎNCHIS
[2] Cap de măsurare alb, pentru momentul de rotaţie cu direcţia DESCHIS
[3] Şuruburi de siguranţă
[4] Cadrane

1. Desfaceţi ambele şuruburi de siguranţă [3] ale cadranului indicatorului.
2. Reglaţi discul gradat [4] prin rotirea lui la momentul de rotaţie necesar (1 da

Nm = 10 Nm).
3. Strângeţi la loc şuruburile de siguranţă [3].

Informaţie: Cuplu de strângere maxim: 0,3 – 0,4 Nm

➥ Comutatorul momentului de rotaţie este reglat.
Exemplu: În figura de mai sus sunt reglate:
● 3,5 da Nm = 35 Nm pentru direcţia ÎNCHIS
● 4,5 da Nm = 45 Nm pentru direcţia DESCHIS

9.5 Setarea pe cap de cursă
Limitatoarele înregistrează cursa de poziţionare. La atingerea poziţiei reglate
comutatoarele se declanşează.

Imagine 34: Elemente de reglare a limitatoarelor de cursă

Câmpul negru:
[1] Ax de reglare: Poziţie finală ÎNCHIS
[2] Indicator: Poziţie finală ÎNCHIS
[3] Punct: Poziţia finală ÎNCHIS reglată

Câmpul alb:
[4] Ax de reglare: Poziţie finală DESCHIS
[5] Indicator: Poziţie finală DESCHIS
[6] Punct: Poziţia finală DESCHIS reglată

9.5.1 Reglarea poziţiei finale ÎNCHIS (câmpul negru)

1. Activaţi regimul de funcţionare manual.
2. Rotiţi roata de mână în sensul acelor de ceasornic până când vana este închisă.
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3. Rotiţi înapoi roata de mână cu cca. ½ de rotaţie (mers înapoi).
4. Rotiţi fusul de reglare [1] cu ajutorul unei şurubelniţe în direcţia săgeţii, apăsând

continuu şi urmărind indicatorul [2]: La auzul şi la simţirea unei înclichetări in-
dicatorul [2] sare cu câte 90°.

5. Când indicatorul [2] este la 90° înaintea punctului [3]: continuaţi să rotiţi, dar
lent.

6. Când indicatorul [2] sare în punctul [3]: nu mai rotiţi şi daţi drumul la axul de
reglare.

➥ Poziţia finală ÎNCHIS a fost reglată.
7. Dacă aţi rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul): rotiţi axul de reglare

mai departe în aceeaşi direcţie şi repetaţi procesul de reglare.

9.5.2 Reglarea poziţiei finale DESCHIS (câmpul alb)

1. Activaţi regimul de funcţionare manual.
2. Rotiţi roata de mână în sens contrar acelor de ceasornic, până când vana este

deschisă.
3. Rotiţi înapoi roata de mână cu cca. ½ de rotaţie (mers înapoi).
4. Rotiţi fusul de reglare [4] (figură) cu ajutorul unei şurubelniţe în direcţia săgeţii,

apăsând continuu şi urmărind indicatorul [5]: La auzul şi la simţirea unei încli-
chetări indicatorul [5] sare cu câte 90°.

5. Când indicatorul [5] este la 90° înaintea punctului [6]: continuaţi să rotiţi, dar
lent.

6. Când indicatorul [5] sare în punctul [6]: nu mai rotiţi şi daţi drumul la axul de
reglare.

➥ Poziţia finală DESCHIS a fost reglată.
7. Dacă aţi rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul): rotiţi axul de reglare

mai departe în aceeaşi direcţie şi repetaţi procesul de reglare.

9.6 Reglarea poziţiilor intermediare
— Opţiune —
Acţionările electrice multitură cu limitatoare de cursă DUO au câte două comutatoare
de poziţie intermediară. Pentru fiecare direcţie a cursei poate fi reglată o poziţie
intermediară.
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Imagine 35: Elemente de reglare a limitatoarelor de cursă

Câmpul negru:
[1] Ax de reglare: direcţia de deplasare: ÎNCHIS
[2] Indicator: direcţia de deplasare: ÎNCHIS
[3] Punct: poziţia intermediară ÎNCHIS reglată

Câmpul alb:
[4] Ax de reglare: direcţia de deplasare: DESCHIS
[5] Indicator: direcţia de deplasare: DESCHIS
[6] Punct: poziţia intermediară DESCHIS reglată

9.6.1 Reglarea cursei în direcţia ÎNCHIS (câmpul negru)

1. Deplasaţi vana în direcţia ÎNCHIS, până în poziţia intermediară dorită.
2. Dacă aţi rotit prea mult: rotiţi vana înapoi şi deplasaţi-o iarăşi în direcţia ÎNCHIS.

Informaţie: Deplasaţi vana în poziţia finală întotdeauna în aceeaşi direcţie
precum ulterior în regimul electric.

3. Rotiţi axul de reglare [1] cu ajutorul unei şurubelniţe în direcţia săgeţii, apăsând
continuu şi urmărind indicatorul [2]: la auzul şi la simţirea unei înclichetări indi-
catorul [2] sare cu câte 90°.

4. Când indicatorul [2] este la 90° înaintea punctului [3]: continuaţi să rotiţi, dar
lent.

5. Când indicatorul [2] sare în punctul [3]: nu mai rotiţi şi daţi drumul la axul de
reglare.

➥ Poziţia intermediară în direcţia ÎNCHIS a fost reglată.
6. Dacă aţi rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul): rotiţi axul de reglare

mai departe în aceeaşi direcţie şi repetaţi procesul de reglare.

9.6.2 Reglarea cursei în direcţia DESCHIS (câmpul alb)

1. Deplasaţi vana în direcţia DESCHIS, până în poziţia intermediară dorită.
2. Dacă aţi rotit prea mult: rotiţi vana înapoi şi deplasaţi-o iarăşi spre poziţia inter-

mediară în direcţia DESCHIS (porniţi spre poziţia intermediară întotdeauna în
aceeaşi direcţie precum ulterior în regimul electric).

3. Rotiţi axul de reglare [4] cu ajutorul unei şurubelniţe în direcţia săgeţii, apăsând
continuu şi urmărind indicatorul [5]: la auzul şi la simţirea unei înclichetări indi-
catorul [5] sare cu câte 90°.

4. Când indicatorul [5] este la 90° înaintea punctului [6]: continuaţi să rotiţi, dar
lent.

5. Când indicatorul [5] sare în punctul [6]: nu mai rotiţi şi daţi drumul la axul de
reglare.

➥ Poziţia intermediară în direcţia DESCHIS a fost reglată.
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6. Dacă aţi rotit prea mult (clichet după ce sare indicatorul): rotiţi axul de reglare
mai departe în aceeaşi direcţie şi repetaţi procesul de reglare.

9.7 Funcţionare de probă
Efectuaţi o cursă de probă numai după ce au fost efectuate toate setările descrise
mai sus.

9.7.1 Verificarea direcţiei de rotaţie

Defecţiuni la vană cauzate de direcţia greşită de rotaţie!
→ În cazul direcţiei greşite de rotaţie deconectaţi imediat aparatul (apăsaţi STOP).
→ Se elimină cauza, de ex. la cablajul suportului de perete se corectează succesi-

unea fazelor.
→ Repetaţi mersul de probă.

1. În regim de funcţionare manual deplasaţi acţionarea electrică în poziţia centrală,
respectiv la distanţă suficientă de poziţia finală.

2. Plasaţi comutatorul selectiv în poziţia Deservire locală (LOCAL).

3. Conectaţi transmisia în direcţia de mers ÎNCHIS şi urmăriţi direcţia de rotaţie
pe discul indicator.
→ Deconectaţi înainte de atingerea poziţiei finale.

➥ Direcţia de rotaţie este corectă dacă acţionarea electrică merge ín poziţia
ÎNCHIS şi discul indicator este rotit în sens invers acelor de ceasornic.

9.7.2 Verificarea limitatoarelor de cursă

1. Plasaţi comutatorul selectiv în poziţia deservire locală (LOCAL).
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2. Acţionaţi servomotorul prin butoanele de apăsare DESCHIS - OPRIT - ÎNCHIS.
➥ Limitatorul de cursă este setat corect, dacă (semnalizare standard):
- lampa de semnalizare galbenă luminează în poziţia finală ÎNCHIS
- lampa de semnalizare verde luminează în poziţia finală DESCHIS
- lămpile de semnalizare se sting după deplasarea în direcţia opusă
➥ Limitatorul de cursă este setat incorect, dacă:
- servomotorul se opreşte înainte de atingerea poziţiei finale.
- lampa de semnalizare roşie se aprinde (eroare cuplu)
3. Dacă poziţiile finale sunt reglate greşit: reglaţi încă o dată limitatoarele de cursă.
4. În cazul în care poziţiile finale sunt reglate corect şi nu există alte opţionale (de

ex. potenţiometru, traductoare de poziţie): închideţi compartimentul mecanis-
mului de comutare.

9.7.3 Verificarea termistorului declanşator (opţiune)

1. Rotiţi selectorul în poziţia Test (ştergere).

➥ În condiţii de funcţionare corectă, activarea protecţiei motorului este semnalizată
prin lampa de semnalizare pentru mesaj de defecţiune global, la punctul de
comandă local.

2. Rotiţi selectorul în poziţia Reset.

➥ În caz de funcţionare corectă mesajul de defecţiune este retras.
3. În cazul în care nu este declanşată nicio defecţiune: Solicitaţi verificarea cablării

şi a selectorului de către departamentul de service AUMA.

9.8 Reglarea potenţiometrului
— Opţiune —
Potenţiometrul serveşte ca dispozitiv de înregistrare al cursei pentru calculul poziţiei
vanei.

Informaţie Acest reglaj este necesar doar dacă potenţiometrul este legat direct pe conexiunea
pentru client XK (vezi schema electrică).

Informaţie În funcţie de treptele cuplajului reductor nu este parcurs întotdeauna întregul domeniu
de rezistenţă/cursă. Din acest motiv trebuie prevăzută o posibilitate de echilibrare
externă (potenţiometru de reglare).

Imagine 41: Vedere asupra unităţii de comandă

[1] Potenţiometru
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1. Deplasaţi vana în poziţia finală ÎNCHIS.
2. Rotiţi potenţiometrul [1] în sensul acelor de ceasornic până la opritor.
➥ Poziţia finală ÎNCHIS corespunde cu 0%

➥ Poziţia finală DESCHIS corespunde unui procent de 100%
3. Rotiţi potenţiometrul [1] puţin înapoi.
4. Executaţi ajustajul fin al punctului 0 la potenţiometrul de reglare extern (pentru

afişare la distanţă).

9.9 Reglarea traductorului electronic de poziţie RWG
— Opţiune —
Traductorul electronic de poziţie RWG serveşte la înregistrarea poziţiei vanei. El
produce un semnal de curent de 0 – 20 mA sau de 4 – 20 mA din valoarea efectivă
a poziţiei înregistrate de către potenţiometru (dispozitivul de înregistrare a cursei).

Tabel 6: Date tehnice RWG 4020

Sistem cu 3/4 conductoriCablare
TP_ _4/ _ _ _KMSSchemă de conexiuni
0 – 20 mA, 4 – 20 mAIACurent de ieşire
24 V CC, ± 15 % netezitUVTensiune de alimenta-

re
24 mA la 20 mA curent de ieşireIConsum max. de cu-

rent
600 ΩRBSarcina max.

Imagine 42: Vedere asupra unităţii de comandă

[1] Potenţiometru (dispozitiv de înregistrare a cursei)
[2] Potenţiometru min. (0/4 mA)
[3] Potenţiometru max. (20 mA)
[4] Punct de măsurare (+) 0/4 – 20 mA
[5] Punct de măsurare (–) 0/4 – 20 mA

1. Cuplaţi tensiunea la traductorul electronic de poziţie.
2. Deplasaţi vana până în poziţia finală ÎNCHIS.
3. Conectaţi aparatul de măsură pentru 0 – 20 mA la punctele de măsurare [4 şi

5].
4. Rotiţi potenţiometrul [1] în sensul acelor de ceasornic până la opritor.
5. Rotiţi potenţiometrul [1] puţin înapoi.
6. Rotiţi potenţiometrul [2] spre dreapta, până când valoarea curentului de ieşire

creşte.
7. Rotiţi potenţiometrul [2] înapoi, până când atingeţi următoarea valoare:
- la 0 – 20 mA cca. 0,1 mA
- la 4 – 20 mA cca. 4,1 mA
➥ Astfel se asigură să nu se scadă sub punctul electric 0.
8. Deplasaţi vana până în poziţia finală DESCHIS.
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9. Selectaţi valoarea finală de 20 mA cu ajutorul potenţiometrului [3].
10. Deplasaţi vana din nou până în poziţia finală ÎNCHIS şi verificaţi valoareaminimă

(0,1 mA sau 4,1 mA). Dacă este nevoie efectuaţi corectarea.

9.10 Setarea indicatorului mecanic de poziţie

1. Aplicaţi cadranul indicator pe arbore.
2. Deplasaţi vana în poziţia finală ÎNCHIS.
3. Răsuciţi cadranul indicator inferior, până când simbolul (ÎNCHIS) este identic

cu marcajul indicator al capacului.

4. Deplasaţi acţionarea electrică în poziţia finală DESCHIS.
5. Ţineţi pe loc cadranul indicator inferior şi răsuciţi cadranul superior cu simbolul

(DESCHIS) până când acesta este identic cu marcajul indicator al capacu-
lui.

6. Deplasaţi vana încă o dată în poziţia finală ÎNCHIS.
7. Verificaţi setarea:

Dacă simbolul (ÎNCHIS) nu mai este identic cu marcajul indicator al
capacului:
→ Repetaţi setarea.

9.11 Închiderea compartimentului limitatoarelor de cursă

Pericol de coroziune cauzată de deteriorarea vopselei!
→ După utilizarea aparatului problemele de vopsea trebuie remediate.

1. Curăţaţi suprafeţele de etanşare de pe capac şi de pe carcasă.
2. Verificaţi dacă garnitura inelară [3] este în ordine, iar dacă este deteriorată în-

locuiţi-o cu una nouă.
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3. Ungeţi garnitura inelară cu un strat subţire de lubrifiant care nu conţine acid (de
ex. vaselină) şi introduceţi-o în mod corect.

4. Aşezaţi capacul [1] pe compartimentul limitatoarelor de cursă.
5. Strângeţi şuruburile [2] uniform, în cruce.
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10. Punerea în funcţiune - Setări în unitatea de comandă
Unitatea de comandă este setată din fabrică, conform comenzii. Modificările setării
sunt necesare numai atunci când aparatul este utilizat pentru o altă aplicaţie decât
cea indicată în comandă. În cazul unui reglator de poziţie încorporat (opţiune) poate
fi necesară o setare ulterioară.

Următoarele setări sunt descrise în prezentul manual de utilizare:
● Setarea tipului de deconectare (în funcţie de cuplu şi cursă)
● Setarea regimului cadenţat sau a autoblocării
● Pornirea/oprirea afişajului de funcţionare (semnal intermitent) (opţiune)
● Deconectare eroare cuplu în mesajul de eroare global
● Setarea reglatorului de poziţie (opţiune)

10.1 Deschiderea comenzii

Tensiune periculoasă!
Este posibilă curentarea.
→ Înainte de deschidere trebuie oprit curentul electric.

Descărcare electrostatică ESD!
Pericol de defectare a componentelor electronice.
→ Echipaţi persoanele cu mijloace de protecţie ESD şi împământaţi dispozitivele.

→ Desfaceţi şuruburile [2] şi îndepărtaţi capacul [1].

10.2 Setarea tipului de decuplare

Reglarea greşită a vanei duce la deteriorarea acesteia!
→ Modul de decuplare trebuie adaptat la vană.
→ Modificarea reglajului poate fi realizată doar cu acordul producătorului vanei.

Setarea tipului de deconectare se realizează prin două întrerupătoare glisante pe
placa logică.

Deconectaredependentă
de cursă Limitatorul de cursă este setat în aşa fel încât servomotorul se deconectează la

punctele de comandă dorite. Comutatorul momentului de rotaţie serveşte drept
protecţie împotriva suprasolicitării vanei.
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Deconectaredependentă
de momentul de rotaţie

Comutatorul momentului de rotaţie este setat pentru momentul de deconectare dorit.
După atingerea momentului de deconectare servomotorul se deconectează.

Limitatorul de cursă serveşte semnalizării şi trebuie setat astfel ca să fie activat cu
puţin timp înaintea atingerii momentului de deconectare. Dacă nu este cazul, este
semnalizază o eroare prin lampa de semnalizare de pe poziţia de comandă locală
resp. prin releul de defecţiune K9 (mesaj de defecţiune global).

→ Setaţi tipul de deconectare prin întrerupătoarele glisante [S1] şi [S3].
Imagine 47: Întrerupător glisant pe placa logică

[S1] Întrerupător glisant pentru poziţia finală ÎNCHIS
[S3] Întrerupător glisant pentru poziţia finală DESCHIS
[1] Poziţia [1] = deconectare în funcţie de cursă
[2] Poziţia [2] = deconectare în funcţie de cuplu

10.3 Setarea regimului cadenţat sau a autoblocării
Setarea regimului cadenţat sau a autoblocării se realizează prin intermediul unui
întrerupător DIP pe placa logică.

Regim cadenţat Motorul se deplasează în direcţia DESCHIS sau ÎNCHIS atât timp cât există o
servocomandă. Dacă servocomanda este anulată, motorul se opreşte.

Autoblocare După o servocomandă, motorul se deplasaează mai departe în direcţia DESCHIS
sau închis, chiar dacă servocomanda a fost anulată (autoblocare). Motorul este oprit
fie prin comanda STOP, fie atunci când este atinsă o poziţie de capăt, resp. o poziţie
intermediară.
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→ Setarea regimului cadenţat sau a autoblocării prin întrerupătorul DIP [S2].
Imagine 48: Întrerupător DIP pe placa logică

[S2] DIP6 , întrerupăror 1 – 4:
1 pentru servocomenzi ÎNCHIS de la distanţă
2 pentru servocomenzi DESCHIS de la distanţă
3 pentru servocomenzi ÎNCHIS de la butonul local
4 pentru servocomenzi DESCHIS de la butonul local

➥ Buton apăsat (poziţie PORNIT): Autoblocare

➥ Buton apăsat (poziţie OPRIT): Regim cadenţat

Informaţie Dacă un reglator de poziţie este montat în comandă, întrerupătoarele 1 şi 2 (servo-
comenzi de la distanţă) trebuie aduse în poziţia OPRIT (regim cadenţat)

10.4 Pornirea/oprirea afişajului de funcţionare (semnal intermitent)
— (opţiune) —
Dacă în acţionarea electrică este încorporat un întrerupător intermitent (Denumire
schemă electrică: S5) lămpile de semnalizare (DESCHIS/ÎNCHIS) de pe panoul de
comandă integrat se pot utiliza ca afişaj de funcţionare. La afişajul de funcţionare
activat, în timpul unei curse a acţionării se aprind lămpile de semnalizare
corespunzătoare.

Pornirea/oprirea afişajului de funcţionare se realizează prin intermediul unui
întrerupător DIP pe placa logică.

→ Setaţi afişajul de funcţionare (lampă intermitentă) prin întrerupătorul DIP [S2].
Imagine 49: Întrerupător DIP pe placa logică

[S2] DIP6 poziţii , întrerupăror 5

➥ Buton 5 apăsat (poziţie PORNIT): Afişajul de funcţionare este deconectat

➥ Buton 5 sus (poziţie OPRIT): Afişaj funcţionare activat

10.5 Deconectare eroare cuplu în mesajul de eroare global
Pornirea/oprirea afişajului erorii de cuplu se realizează prin intermediul unui
întrerupător DIP pe placa logică.
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→ Porniţi/opriţi mesajul prin întrerupătorul DIP [S2].
Imagine 50: Întrerupător DIP pe placa logică

[S2] DIP6 poziţii , întrerupăror 6

➥ Buton 6 apăsat (poziţie PORNIT): Mesaj eroare cuplu activat în mesajul de
defecţiune global

➥ Buton 6 sus (poziţie OPRIT): Mesaj eroare cuplu dezactivat în mesajul de de-
fecţiune global

10.6 Regulator de poziţie

— (opţiune) —

→ Înainte de începerea setărilor reglatorului setaţi punctul de deconectare în funcţie
de cursă şi de cuplu precum şi potenţiometrul resp. reglatorul de poziţie electro-
nic.

10.6.1 Zone de intrare (tip) pentru valoarea nominală şi reală
Zona de intrare (tip semnal) a valorii nominale E1 şi a valorii reale E2 sunt setate
din fabrică , fapt marcat pe un autocolant pe placa de acoperire a reglatorului de
poziţie.

Numai la variantele de execuţie cu o valoare nominală E1 ≠ 0/4 – 20 mA şi la varianta
de execuţie Split-Range tipul de semnal poate fi modificat ulterior. La aceste execuţii
există un comutator suplimentar pe placa reglatorului de poziţie:

Imagine 51: Execuţie cu întrerupător suplimentar pe placa reglatorului de poziţie

[5] Autocolant cu indicarea zonelor de intrare setate
[S1-7] Comutator DIP cu 5 poziţii penru setare
DIP1 Valoarea actuală E2 (semnal de intensitate sau tensiune)
DIP3 Valoarea nominală E1 (semnal de intensitate sau tensiune)
DIP5 Valoare nominală E1 (zonă de semnal dublă, de ex. pentru Split Range)
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Tabel 7: Setarea zonei de intrare valoare nominală E1

[S1-7]Valoare nominală E1
DIP 3 şi 5

0/4 – 20 mA

0 – 5 V

0 – 10 V

Tabel 8: Setare interval de intrare valoare actuală E2

[S1-7]Valoare efectivă E2
DIP 1

0/4 – 20 mA1)

0 – 5 V2)

la întoarcerea internă de la transmiţătorul de poziţie electronic RWG1)
la întoarcerea internă de la potenţiometrul de precizie 5 kΩ2)

Informaţie Dacă are loc o modificare a setării, trebuie aplicat un nou autocolant [5] cu tipul de
semnal setat. Suplimentar se modifică şi schema electrică a comenzii servomotorului
indicată pe plăcuţa indicatoare

10.6.2 Comportament în cazul pierderilor de semnal (reacţia motorului)
La o cădere de semnal de valoare nominală E1 sau valoare reală E2 poate fi
programată reacţia servomotorului prin comutatorul [S2-7]. Setul întreg de selecţii
există însă doar la semnalele 4 – 20 mA.

Sunt posibile următoarele reacţii:

Fail as is: Servomotorul se opreşte instantaneu şi rămâne în această poziţie.

Fail close: Comanda deplasează vană în poziţia finală ÎNCHIS.

Fail open: Comanda deplasează vană în poziţia finală DESCHIS.

Imagine 52: Comutator DIP [S2-7] pe placa reglatorului de poziţie

DIP1 = ON, valoarea reală E2 este supravegheată
DIP2 = ON, valoarea reală E1 este supravegheată
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Tabel 9: Setări recomandate

[S2–7]Tip semnalComportament la pierdere de
semnal de la

DIP 1 2 3 4Valoare efectivă
E2

Valoare nomi-
nală E1

E1 şi/ sau E2

4 – 20 mA4 – 20 mAFail as is

Fail close

Fail open

Tabel 10: Alte setări posibile

[S2–7]Tip semnal1)Comportament la pierdere de
semnal de la

DIP 1 2 3 4Valoare efectivă
E2

Valoare nomi-
nală E1

E2LOSS

0 – 5 V4 – 20 mAFail openFail as is

0 – 5 V4 – 20 mAFail openFail close

4 – 20 mA0 – 20 mA

0 – 20 mA
0 – 5 V

0 – 20 mA
0 – 5 V
0 – 10 V

4 – 20 mA0 – 20 mA
0 – 5 V

Fail close

4 – 20 mA0 – 20 mA
0 – 10 V

Fail as is

0 – 20 mA
0 – 5 V

4 – 20 mAFail open

la 0 – 20 mA, 0 – 5 V sau 0 – 10 V la pierderi de semnal poate exista o interpretare greşită, deoarece
E1 resp. E2 poate fi 0 mA chiar şi fără o pierdere de semnal (poziţia finală ÎNCHIS = 0 mA resp. 0
V).

1)

10.6.3 Executarea compensării în poziţiile de capăt
Setarea descrisă aici este valabilă pentru modelul standard de execuţie a reglatorului,
adică valoarea nominală maximă E1 (20 mA) determină deplasarea în poziţia finală
DESCHIS, valoarea minimă (0/4 mA) determină deplasarea în poziţia finală ÎNCHIS.
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Imagine 53: Placa poziţionerului

[MP1] Punct de măsurare (–) pentru valoarea efectivă E2
[MP2] Punct de măsurare (+) pentru valoarea efectivă E2
[MP3] Punct de măsurare (+) pentru valoarea nominală E1
[MP4] Punct de măsurare (-) pentru valoarea nominală E1
[5] Autocolant cu indicaţia semnalului
[V10] LED roşu: E1/E2 <4 mA

Poziţia finală ÎNCHIS 1. Plasaţi comutator în poziţia deservire locală (ORT).
2. Deplasaţi armătura până în poziţia finală ÎNCHIS.
3. Reglaţi valoarea nominală inferioară E1 la racordul pentru client XK (bornele

2/3). Valoarea nominală inferioară (0 V, 0 mA sau 4 mA) este indicată pe auto-
colant [5].

4. În cazul în care LED-ul roşu [V10] E1/E2 <4 mA se aprinde:
4.1 Verificaţi polaritatea valorii nominale E1.
4.2 Verificaţi dacă la conexiunea pentru client XK (bornele 23/24) este legată

o sarcină externă (atenţie la sarcina maximă RB), sau
4.3 Aşezaţi o punte peste conexiunea pentru client XK (bornele 23/24).

5. Măsurarea valorii E1: În plus, racordaţi aparatul de măsură pentru 0 – 5 V la
punctele de măsurare [MP3/MP4].

➥ La o valoare estimată E1 de 0 V sau 0 mA voltmetrul indică 0 V.

➥ La o valoare estimată E1 de 4 mA voltmetrul indică 1 V.
6. Dacă valoarea de măsurare nu este corectă: Corectaţi valoarea nominală E1.
7. Măsurarea valorii actuale E2: Pentru aceasta, racordaţi aparatul de măsură

pentru 0 – 5 V la punctele de măsurare [MP1/MP2].
➥ La o valoare estimată E2 de 0 mA voltmetrul indică 0 V.

➥ La o valoare estimată E2 de 4 mA voltmetrul indică 1 V.
8. Dacă valoarea de măsurare nu este corectă: Setaţi potenţiometrul resp. regla-

torul electronic de poziţie şi efectuaţi din nou compensarea de la pasul 1.
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9. Setaţi reglatorul de poziţie cu potenţiometrul 0 [P3].
9.1 Dacă ambele LED-uri sunt stinse, sau LED-ul verde [V28] se aprinde:

Rotiţi potenţiometrul 0 [P3] uşor în sens orar, până când LED-ul galben
[V27] se aprinde.

9.2 Dacă LED-ul galben [V27] se aprinde: Rotiţi potenţiometrul 0 [P3] în sens
antiorar până când LED-ul galben [V27] se stinge. Apoi rotiţi uşor potenţio-
metrul 0 [P3] în sens antiorar până când LED-ul galben [V27] se aprinde
din nou.

Imagine 54: Placa poziţionerului

[P3] Potenţiometru 0
[P4] Potenţiometru max.
[V27] LED galben: Poziţia finală ÎNCHIS atinsă
[V28] LED verde: Poziţia finală DESCHIS atinsă

➥ Setarea este corectă, atunci când LED-ul galben [V27] se activează la atingerea
poziţiei ÎNCHIS.

Poziţia finală DESCHIS 10. Deplasaţi armătura în poziţia finală DESCHIS.
11. Măsuraţi valoarea actuală E2 (puncte de măsurare [MP1/MP2]):
➥ La o valoare estimată E2 de 20 mA voltmetrul indică 5 V.
12. Dacă valoarea de măsurare nu este corectă: Setaţi potenţiometrul resp. regla-

torul electronic de poziţie şi efectuaţi din nou compensarea de la pasul 1.
13. Setaţi valoarea estimată E1 maximă (5 V sau 20 mA, a se vedea autocolantul

[5]).
14. Măsuraţi valoarea estimată E1 (puncte de măsurare [MP3/MP4]):
➥ La o valoare estimată E1 de 5 V sau 20 mA voltmetrul indică 5 V.
15. Dacă valoarea de măsurare nu este corectă: Verificaţi valoarea nominală E1.
16. Setaţi reglatorul de poziţie cu potenţiometrul max [P4].

16.1 Dacă ambele LED-uri sunt stinse, sau LED-ul verde [V27] se aprinde:
Rotiţi potenţiometrul max [P4] uşor în sens antiorar, până când LED-ul
verde [V28] se aprinde.

16.2 Dacă LED-ul verde [V28] se aprinde: Rotiţi potenţiometrul max [P4] în
sens orar, până când LED-ul verde [V28] se stinge. Apoi rotiţi uşor potenţio-
metrul 0 [P3] uşor în sens antiorar până când LED-ul galben [V28] se
aprinde din nou.
➥ Setarea este corectă, atunci când LED-ul galben [V28] se activează

la atingerea poziţiei DESCHIS.
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10.6.4 Setarea gradului de sensibiliatte

Uzura excesivă a armăturii şi servomotorului printr-o frecvenţă ridicată de
conectare (sensibilitate)!
→ Zona moartă se va seta la valoarea maximă admisă de proces.
→ Respectaţi frecvenţa maximă de conectare a motorului (a se vedea fişa de date

tehnice pentru servomotoare de reglare).

Zonă moartă Zona moartă determină distanţa punctelor de contact între punctul de conectare şi
punctul de deconectare. Cu cât zona moartă este mai mică, sensibilitatea reglatorului
de poziţie creşte.

Valoare standard: 2,5 %

Zonă de setare: 0,5 % până la 2,5 % (din valoarea estimată maximă E1)

Timp mort Timpul mort împiedică execuţia unei curse în intervalul de timp setat (0,5 până la 10
secunde), până la o nouă poziţie nominală. Prin setarea timpului mort la o valoare
suficient de mare, frecvenţa de conectare poate fi redusă.

Imagine 55: Setarea gradului de sensibiliatte

[P7] Potenţiometru sens (Reglare fină)
[P9] Potenţiometru Δ E (Zonă moartă)
[P10] Potenţiometru t-off (Timp mort)

Setaţi zona moartă 1. Aduceţi selectorul în poziţia Telecomandă (FERN).
2. Reglaţi valoarea nominală E1 la racordul pentru client XK (bornele 2/3).
3. Cu ajutorul potenţiometrului Δ E [P9] reglaţi zona moartă:

→ Reducerea zonei moarte (mărirea sensibilităţii): Rotiţi potenţiometrul
în sens antiorar.

→ Mărirea zonei moarte (reducerea sensibilităţii): Rotiţi potenţiometrul în
sens orar.

Ajustare fină Informaţie: Ajustarea fină face sens numai la turaţii ale motorului <16 1/min.
La motoare cu curent alternativ nu este posibilă ajustarea fină.

4. Reduceţi mai departe zona moartă cu până la 0,25 % (mărirea sensibilităţii):
Potentiometer sens [P7] rotiţi în sens antiorar.

Setarea timpului mort 5. Cu potenţiometrul t-off [P10] Setarea timpului mort:
→ Reducerea timpului mort: Rotiţi potenţiometrul t-off [P10] în sens an-

tiorar.
→ Mărirea timpului mort: Rotiţi potenţiometrul t-off [P10] în sens orar.

10.7 Comandă URGENŢĂ (DESCHIDERE DE URGENŢĂ/ÎNCHIDERE DE URGENŢĂ)
— (opţiune) —
Intrarea URGENŢĂ (a se vedea schema electrică) trebuie racordată printr-un contact
deschizător (NC) la tensiunea de alimentare (principiu curent permanent). La o
comandă de URGENŢĂ (pierderea semnalului = deschizătorul este acţionat) motorul
se deplasează în poziţia de capăt indicată:
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● Intrare ÎNCHIDEREDEURGENŢĂ: Servomotorul se deplasează în poziţia finală
ÎNCHIS.

● Intrare DESCHIDERE DE URGENŢĂ: Servomotorul se deplasează în poziţia
finală DESCHIS.

Comanda de deplasare urgentă este activă în toate cele trei poziţii ale selectorului
(LOCAL, OPRIT, DISTANŢĂ).

La pornire, sistemul de acţionare poate demara imediat!
Pericol de vătămări corporale sau avarieri ale armăturii.
→ Asiguraţi-vă că la pornire semnalul Urgenţă nu este aprins.
→ Dacă sistemul de acţionare demarează neaşteptat: apăsaţi imediat butonul

Stop .

Anulare comandă UR-
GENŢĂ

Imagine 56: Placa de acoperire la opţiunea existentă URGENŢĂ - DESCHIS
/URGENŢĂ - ÎNCHIS

[B1] Punte existentă: ÎNCHIDERE DE URGENŢĂ
[B2] Punte existentă: DESCHIDERE DE URGENŢĂ

1. Îndepărtaţi placa de acoperire.
2. Separaţi puntea [B1] resp. [B2].

10.8 Închiderea comenzii

Pericol de coroziune cauzată de deteriorarea vopselei!
→ După efectuarea de lucrări la aparat, remediaţi eventualele deteriorări ale stra-

tului de vopsea.

1. Curăţaţi suprafeţele de etanşare de pe capac şi de pe carcasă.
2. Verificaţi dacă garnitura inelară [3] este în ordine, iar dacă este deteriorată în-

locuiţi-o cu una nouă.
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3. Ungeţi garnitura inelară cu un strat subţire de lubrifiant care nu conţine acid (de
ex. vaselină) şi introduceţi-o în mod corect.

4. Aşezaţi capacul [1] pe compartimentul mecanismului de comutare.
5. Strângeţi şuruburile [2] uniform, în cruce.
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11. Eliminare defecţiunii

11.1 Erori la punerea în funcţiune

Tabel 11: Erori la punerea în funcţiune

RemediereCauze posibileDescrierea erorii
Înlocuiţi reductorul cu un altul cu raport de
reducere corespunzător numărului rotaţii/cur-
să a vanei.

Cuplajul reductor nu se potriveşte cu numărul
de rotaţiile/cursa acţionării electrice.

Indicarea mecanică a poziţiei nu
poate fi setată.

Calcularea mişcării datorită inerţiei: Mişcarea
datorită inerţiei = drumul parcurs de la de-
conectare până la oprire.
Reglaţi din nou limitatorul de poziţie luând în
considerare defazarea (rotiţi roata de mână
înapoi cu valoarea defazării).

La setarea limitatorului de cursă nu a fost
luată în calcul mişcarea datorită inerţiei.
Mişcarea datorită inerţiei este cauzată de
masa de rotaţie a acţionării electrice şi a va-
nei, precum şi de deconectarea întârziată a
sistemului de comandă.

Eroare în poziţia finală.
Acţionarea electrică multitură se
deplasează până la opritorul final,
deşi limitatoarele de cursă funcţio-
nează în mod corespunzător.

Verificaţi setarea, după caz setaţi din nou
poziţiile finale.
→ Verificaţi comutatorul, dacă este necesar
înlocuiţi-l.

Comutatorul defect sau setat greşit.Limitatorul de poziţie şi/sau comu-
tatorul momentului de rotaţie nu
se cuplează.

Verificarea comutatoru-
lui Cu ajutorul butoanelor roşii de test [1] şi [2] comutatoarele pot fi acţionate manual:

1. Rotiţi butonul de test [2] în direcţia indicată de săgeata DSR: comutatorul mo-
mentului de rotaţie ÎNCHIS declanşează.
Lumina de semnalizare roşie (Defecţiune) luminează la poziţia locală de coman-
dă.

2. Apăsaţi butonul DESCHIS pentru a elimina defecţiunea (Lumină de semnalizare)
prin deplasare în direcţia opusă.

3. Rotiţi butonul de test [2] în direcţia indicată de săgeata DÖL: comutatorul mo-
mentului de rotaţie DESCHIS declanşează.

4. Apăsaţi butonul ÎNCHIS pentru a elimina defecţiunea (Lumină de semnalizare)
prin deplasare în direcţia opusă.

Dacă în acţionarea electrică multitură este montat un limitator de poziţie DUO
(opţional), cu comutatoarele momentului de rotaţie se pot acţiona simultan şi
comutatoarele poziţiilor intermediare WDR şi WDL.

1. Rotiţi butonul de test [1] în direcţia indicată de săgeata WSR: limitatorul de
cursă ÎNCHIS declanşează.

2. Rotiţi butonul de test [2] în direcţia indicată de săgeata WÖL: limitatorul de
cursă DESCHIS declanşează.

11.2 Siguranţe

11.2.1 Siguranţe în comanda servomotorului

Siguranţele sunt accesibile prin extragerea poziţiei de comandă locale.

Tensiune periculoasă!
Este posibilă curentarea.
→ Înainte de deschidere trebuie oprit curentul electric.
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Imagine 59: Acces la siguranţe

[1] Poziţie locală de comandă
[2] Platină de semnalizare şi comandă
[3] Element de reţea

F1/F2 Siguranţe primare element de reţea

AUMA nr. art.F1/F2Siguranţă G
6,3 x 32 mmDimensiune

K002.2771 A T; 500 VContactoare reversibile
Alimentare cu tensiune ≤ 500 V

K002.6652 A FF; 690 VContactoare reversibile
Tensiune de alimentare > 500 V

K001.18516 A FF; 500 VTiristori pentru puterea motorului până la 1,5 kW

F3 Alimentare internă 24 V DC

AUMA nr. art.F3Siguranţă G conform IEC 60127-2/III
5 x 20 mmDimensiune

K001.183500 mA T; 250 VTensiune de ieşire (element de reţea) = 24 V
K001.183500 mA T; 250 VTensiune de ieşire (element de reţea) = 115 V

F4 Alimentare internă 24 V AC (115 V AC) pentru:
● încălzirea compartimentului mecanismului de comutare, comenzii contactorului

reversibil
● aparat de declanşare cu termistori
● la 115 V AC şi intrări de comandă DESCHIS – OPRIT – ÎNCHIS

AUMA nr. art.F4Siguranţă G conform IEC 60127-2/III
5 x 20 mmDimensiune

K004.831
K003.131

1,0 A T; 250 V
1,6 A T; 250 V

Tensiune de ieşire (element de reţea) = 24 V

K003.0210,4 A T; 250 VTensiune de ieşire (element de reţea) = 115 V

Informaţie Înlocuiţi siguranţele numai cu siguranţe de acelaşi tip şi cu aceeaşi valoare.

→ După schimbarea siguranţelor fixaţi la loc poziţia locală de comandă, prin
înşurubare.

Deteriorarea conductoarelor prin răsucire sau strivire!
Sunt posibile deranjamente de funcţionare.
→ Rotiţi poziţia locală de comandă cu max. 180°.
→ Asamblaţi cu grijă poziţia locală de comandă, pentru a eviza răsucirea cablurilor.
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11.2.2 Protecţia motorului (supraveghere termică)

Pentru protecţia contra supraîncălzirii şi contra unor temperaturi nepermis de ridicate
la suprafaţa servomotorului, în bobinajul motorului sunt integraţi termistori sau
termocontacte. Sistemul de protecţie al motorului se activează odată cu atingerea
temperaturii maxime permise bobinajului.

Servomotorul se opreşte şi pe comanda locală luminează lumina de semnalizare
roşie.

Înainte de continuarea cursei trebuie să se răcească motorul.

Execuţie cu termoíntrerupător (standard)

După răcirea motorului (lampa roşie de semnalizare se stinge) servomotorul poate
fi comandat din nou.

Execuţie cu termoîntrerupător şi releu termic de supracurent suplimentar în
comandă (opţiune)

Înaintea continuării trebuie resetat mesajul de eroare (lumina de semnalizare roşie).
Resetarea se face prin releul de supracurent montat ín comanda servomotorului.
Pentru aceasta trebuie să deschideţi comanda de pe capac şi trebuie să apăsaţi
releul. Releul se află pe contactori.

Execuţie cu termistori (opţiune)

Înaintea continuării trebuie resetat mesajul de eroare (lumina de semnalizare roşie).
Resetarea se realizează prin poziţia comutatorului selectorReset al comenzii locale.
Imagine 60: Comutator selector pe poziţia de comandă locală
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12. Întreţinere şi revizie

Defecţiuni cauzate de revizie necorespunzătoare!
→ Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează doar de personal de specialitate

calificat, autorizat de beneficiarul sau producătorul instalaţiei. Pentru astfel de
proceduri vă recomandăm să contactaţi service-ul nostru.

→ Lucrările de întreţinere şi revizie se efectuează doar cu aparatul oprit.

AUMA
Service & Support AUMA oferă o paletă largă de servicii, cum ar fi întreţinerea, revizia şi chiar

şcolarizarea clienţilor. Adresele de contact se găsesc în acest document la <Adrese>
şi pe internet (www.auma.com) .

12.1 Măsuri preventive de întreţinere şi funcţionare sigură

Pentru asigurarea funcţionării perfecte a produsului în timpul utilizări sunt necesare
următoarele măsuri:

6 luni după punerea în funcţiune şi pe urmă anual

● Efectuarea unui control vizual:
Verificaţi intrările şi îmbinările de cabluri, dopurile de închidere ş.a.m.d. dacă
sunt fixe şi etanşe.
Respectaţi cuplurile indicate de producător.

● Verificaţi dacă şuruburile de fixare dintre acţionarea electrică şi vană/cuplaj
sunt bine strânse. Dacă este necesar, strângeţi-le cu momentele de strângere
indicate în capitolul<Montaj> .

● În cazul acţionării rare: Efectuaţi un mers de probă.

La tip de protecţie IP68

După o inundare:
● Verificaţi acţionarea electrică.
● În cazul pătrunderii apei, identificaţi locurile neetanşe şi reparaţi-le, lăsaţi apa-

ratul să se usuce în mod adecvat şi verificaţi buna funcţionare a acestuia.

12.2 Întreţinere

Lubrifiere ● În fabrică compartimentul cuplajului a fost umplut cu lubrifiant.
● Schimbarea lubrifiantului se realizează în cadrul reviziei

- În regim de reglare de regulă după 4 – 6 ani.
- La acţionarea mai frecventă (regim de control) de regulă după 6 - 8 ani.
- La acţionarea mai rară (regim de control) de regulă după 10 - 12 ani.

● La schimbarea lubrifiantului vă recomandăm şi schimbarea garniturilor.
● În timpul funcţionării nu este necesară o lubrifiere suplimentară a camerei cu-

plajului.

12.3 Eliminare şi reciclare
Aparatele noastre sunt produse cu o lungă durată de viaţă. Însă şi pentru acestea
vine momentul în care vor trebui înlocuite. Aparatele sunt construite în module şi din
acest motiv pot fi separate şi sortate în funcţie de material, adică:
● Deşeuri electronice
● Diferite metale
● Materiale plastice
● Grăsimi şi uleiuri
În general sunt valabile următoarele:
● Grăsimile şi uleiurile sunt de regulă substanţe periclitante pentru apă şi nu au

voie să ajungă în mediul înconjurător.
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● Materialul demontat trebuie introdus într-un sistem de colectare reglementat
respectiv într-o unitate de reciclare separată a materialelor.

● Trebuiesc respectate prevederile naţionale privind salubrizarea.
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13. Date tehnice

Informaţie În tabelele următoare sunt indicate pe lângă modelele standard şi opţiunile. Modelul
exact este prezentat în fişa tehnică anexată comenzii. Fişa tehnică aferentă comenzii
o găsiţi pe pagina de internet http://www.auma.com, de unde poate fi descărcată
în limbile engleză şi germană (este necesară indicarea numărului de comandă).

13.1 Echiparea şi funcţiile acţionării electrice

Standard:
● SQ: Funcţionare de scurtă durată S2 - 15 min
● SQR: Funcţionare intermitentă S4 - 25 %
Opţiuni:
● SQ: Funcţionare de scurtă durată S2 - 30 min
● SQR: Funcţionare intermitentă S4 - 50 %
● SQR: Funcţionare intermitentă S5 - 25 %.

Regim de funcţionare1)

Vezi plăcuţa de fabricaţie a acţionării electriceIntervalul cuplului de rotaţie
Vezi plăcuţa de fabricaţie a acţionării electriceTimp de acţionare
Standard: Motor asincron trifazat, tip constructiv IM B9 conform IEC/EN 60034 Partea 1Motor
Vezi plăcuţa indicatoare motor
Oscilaţie admisă a tensiunii de reţea: ±10 %
Oscilaţia admisă a frecvenţei de reţea: ±5 %

Tensiunea şi frecvenţamotorului

Standard: F, rezistent la climă tropicală
Opţiune: H, rezistent la climă tropicală

Clasa materialelor izolante

Standard: Termocontact (NC)
Opţiune: Rezistor (PTC conform DIN 44082)

Protecţia motorului

Tensiuni: 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC sau 400 V AC (alimentat extern)
Putere dependentă de dimensiunea instalaţiei 12,5 – 25 W

Încălzirea motorului (opţiune)

Standard: 75° până la < 105° reglabil fără trepte
Opţiuni: 15° până la < 45°, 45° până la < 75°, 105° până la < 135°

Unghi pivotare

Blocare automată
Acţionările electrice sfert de tură se blochează automat dacă prin efectul momentului de rotaţie
vanele nu se pot deplasa din poziţia de repaus.

Blocare automată

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

Regim de funcţionare manual

Mesaj regim de funcţionare manual activ/inactiv prin comutator (1 contact de comutare)Semnalizare regim funcţionare
manual (Opţiune)

Racord tip ştecher circular AUMA cu racord cu şuruburiConectarea la panoul de coman-
dă

Standard: Cuplaj fără alezaj
Opţiuni: Cuplaj finisat cu alezaj şi nut, locaş pătrat sau locaş diedru conform EN ISO 5211

Cuplaj

Dimensiuni conform EN ISO 5211Racord pentru armături
Unitate de comandă electromecanică

Mecanism de comutare cu role de numărare pentru poziţiile finale DESCHIS şi ÎNCHIS
Standard: Comutator simplu (1 NC şi 1 NO; neseparat galvanic) pe fiecare poziţie finală
Opţiuni:
● Comutator în tandem (2 NC şi 2 NO) pe fiecare poziţie finală, comutator separat galvanic
● Comutator cu trei poziţii (3 NC şi 3 NO) pe fiecare poziţie finală, comutator separat gal-

vanic
● Comutator de poziţii intermediare (limitator de cursă DUO), reglabil arbitrar

Limitatoare de cursă

Comutatorul de moment de rotaţie pentru direcţia de deplasare DESCHIS şi ÎNCHIS reglabil
fără trepte
Standard: Comutator simplu (1 NC şi 1 NO) pe fiecare direcţie, neseparat galvanic
Opţiuni: Comutator în tandem (2 NC şi 2 NO) pe fiecare direcţie, comutator separat galvanic

Comutator demoment de rotaţie

Potenţiometru sau 0/4 – 20 mA (RWG)Mesaj de răspuns de poziţie,
analogic (opţiune)
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Afişaj continuu, cadran reglabil cu simbolurile DESCHIS şi ÎNCHISIndicarea mecanică a poziţiei
Semnalizator (la SA standard, la SAR opţiune)Indicator de parcurs
Standard: încălzire cu rezistenţă cu 5 W, 24 V DC (alimentată intern)Încălzitor de incintă în comparti-

mentul mecanismului de comu-
tare

La tensiune nominală, o temperatură a mediului ambiant de 40 °C şi o solicitare medie cu 35 % din cuplul maxim, conform datelor teh-
nice separate. Nu este admisă depăşirea toleranţelor admise ale regimului de funcţionare

1)

Date tehnice pentru limitator de cursă şi cuplu
2 x 106 cicluri de comutareDurata mecanică de utilizare

Contacte argintate:
30 V AC/DC.U min.
250 V AC/DC.U max.
20 mAI min.
5 A la 250 V (sarcină ohm).
3 A la 250 V (sarcină inductivă, cos phi = 0,6).

I max. curent alternativ

0,4 A la 250 V (sarcină ohm).
0,03 A la 250 V (sarcină inductivă, L/R = 3 µs).
7 A la 30 V (sarcină ohm).
5 A la 30 V (sarcină inductivă, L/R = 3 µs).

I max. curent continuu

Contacte aurite:
5 VU min.
30 VU max.
4 mAI min.
400 mAI max.

Date tehnice comutator semnalizare optică
107 cicluri de comutareDurata mecanică de utilizare

Contacte argintate:
10 V AC/DC.U min.
250 V AC/DC.U max.
3 A la 250 V (sarcină ohm).
2 A la 250 V (sarcină inductivă, cos phi ≈ 0,8).

I max. curent alternativ

0,25 A la 250 V (sarcină ohm).I max. curent continuu

Date tehnice pentru comutator activarea roţii de mână
106 cicluri de comutareDurata mecanică de utilizare

Contacte argintate:
12 V DCU min.
250 V ACU max.
3 A la 250 V (sarcină inductivă, cos phi = 0,8).I max. curent alternativ
3 A la 12 V (sarcină ohm).I max. curent continuu
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13.2 Echiparea şi funcţiile panoului de comandă integrat

Tensiunea şi frecvenţa de reţea vezi plăcuţele indicatoare la comandă şi motor.
Oscilaţia admisă a tensiunii de reţea: ±10 %
Oscilaţia admisă a frecvenţei de reţea: ±5 %
Opţiune: Oscilaţie admisă a tensiunii de reţea: –10 %

Alimentarea cu curent, frecvenţa
reţelei

Consumul de curent al motorului: vezi plăcuţa indicatoare motor.
Consumul de curent al comenzii în funcţie de tensiunea de reţea:
100 până 120 V AC = max. 575 mA.
208 până 240 V AC = max. 275 mA.
380 până 500 V AC = max. 160 mA.

Consum de curent

24 V DC+20 % / –15 %.
Consum de curent: Execuţie de bază cca. 200 mA, cu opţiuni până la 500 mA

Alimentare externă a electronicii
(opţiune)

Sistemul de comandă este proiectat pentru puterea nominală a motorului, vezi plăcuţa indi-
catoare a motorului.

Putere nominală

Categoria III conform IEC 60364-4-443.Categoria de supratensiune
Standard:
24 V DC ±5 %, max. 50 mA pentru alimentarea intrărilor de comandă, potenţial separat faţă
de alimentarea internă cu curent.
Opţiune:
Tensiune auxiliară 115 V AC ±10 %, max. 30 mA pentru alimentarea intrărilor de comandă1),
potenţial separat faţă de alimentarea internă cu curent

Ieşire tensiune auxiliară

Standard:
Intrări comandă 24 V DC, DESCHIS - OPRIT - ÎNCHIS - URGENŢĂ ( prin şină de cuplare,
potenţial de referinţă comun), consum de curent: cca. 10 mA per intrare Respectaţi durata
minimă a impulsului pentru servomotoarele de reglare
Opţiune:
Intrări comandă 115 V AC, DESCHIS - OPRIT – ÎNCHIS – URGENŢĂ ( prin şină de cuplare,
potenţial de referinţă comun), consum de curent: cca. 15 mA per intrare
Suplimentar intrări de deblocare pentru direcţia DESCHIS şi ÎNCHIS

Comandă.

Standard:
5 relee de mesaje cu contacte din aur:
● 4 contacte închizătoare fără potenţial, cu potenţial de referinţă comun, max. 250 V AC,

0,5 A (sarcină ohm).
- Alocare standard: Poziţie finală DESCHIS, poziţie finală ÎNCHIS, comutator selectiv

DISTANŢĂ, comutator selectiv LOCAL
● 1 contact de comutare fără potenţial, max. 250 V AC, 0,5 A (sarcină ohm)

- Alocare standard: Evidenţă mesaje defecţiuni (eroare moment de rotaţie, cădere fază,
activare protecţie motor)

Opţiuni:
● Mesaje legate de poziţioner:

- Poziţie finală DESCHIS, poziţie finală ÎNCHIS (necesită comutator ín tandem ín ser-
vomotor) comutator selector TELECOMANDĂ, comutator selector LOC prin comutator
selector nivel 2.

● 1 contact de comutare fără potenţial, max. 250 V AC, 0,5 A (sarcină ohm)
- Alocare standard: Evidenţă mesaje defecţiuni (eroare moment de rotaţie, cădere fază,

activare protecţie motor)

Mesaje privind starea

Ieşire analogică cu potenţial separat E2 = 0/4 – 20 mA (sarcină max. 300 Ω)(opţiune)
Standard:
● Comutator selectiv LOCAL - ÎNCHIS – DISTANŢĂ (se închide în toate cele trei poziţii).
● Buton DESCHIS, STOP, ÎNCHIS
● 3 lumini de mesaje:

- Poziţia finală ÎNCHIS (galben), mesaj de eroare global (roşu), poziţia finală DESCHIS
(verde)

Opţiuni:
● Culori speciale pentru cele 3 lumini de mesaje
● Capac de închidere, încuiabil.
● Capac de protecţie cu vizor, blocabil.

Poziţie locală de comandă
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Standard:
● Regim de decuplare setabil:

- dependent de cursă sau de momentul de rotaţie pentru poziţia finală DESCHIS şi
poziţia finală ÎNCHIS.

● Protecţie contra suprasolicitării momentului de rotaţie pentru întregul traseu reglat
● Supraîncărcarea cuplulu (eroare cuplu) poate fi exclusă din mesajul de eroare global
● Supravegherea căderilor de fază cu corecţie automată de fază
● Regimul de funcţionare sau oprire automată în DISTANŢĂ
● Regimul de funcţionare sau oprire automată în LOCAL
● Afişajul funcţionării prin semnal intermitent poate fi pornit/oprit de la motor
Opţiuni:
● Regulator de poziţie

- Poziţie valoare nominală prin intrarea analogică E1 = 0/4 – 20 mA
- separare galvanică pentru valoarea nominală a poziţiei (0/4 – 20 mA) şi confirmarea

poziţiei (0/4 – 20 mA)
- Comportament reglabil la căderea semnalului
- Sensibilitate (bandă moartă) şi timp de pauză reglabile

● Reglator de poziţie pentru regimul Split Range

Funcţii

Standard:
Supravegherea temperaturii motorului în combinaţie cu termoîntrerupătoare în servomotor
Opţiuni:
● Releu termic de supracurent suplimentar în comandă în combinaţie cu termocomutatoare

în servomotor
● Aparat de declanşare cu termistori în combinaţie cu termistori în servomotor

Evaluarea protecţiei motorului

Standard:
Racord tip ştecher circular (S) AUMA cu racord cu şuruburi şi filet M.
Opţiuni:
● Filet Pg, filet NPT, filet G, filet special.
● Contacte de comandă acoperite cu aur (bucşe şi ştifturi).
● Cadru de susţinere pentru fixarea conectorului decuplat pe un perete.
● Capac de protecţie pentru compartimentul întrerupătoarelor (în cazul conectorului scos).

Racord electric

Vezi plăcuţa indicatoareSchema electrică.

Nu este posibil împreună cu aparatul de declanşare cu termistori1)

13.3 Condiţii de utilizare

Utilizarea este admisă în interiorul încăperilor şi în exteriorUtilizare
oricarePoziţie de montaj
≤ 2 000 m peste nivelul mării
la > 2 000 m peste nivelul mării, este necesar acordul firmei

Înălţimea de instalare

Standard:
● Regim de control: -25 °C până la +70 °C
● Regim de reglare: -25 °C până la +60 °C
Pentru modelul exact vezi plăcuţele de fabricaţie de pe acţionarea electrică/panoul de co-
mandă

Temperatura mediului încon-
jurător

Standard: IP68 cu motor trifazic/motor alternativ AUMA
Tipul de protecţie IP68 îndeplineşte conform stipulării AUMA următoarele cerinţe:
● Adâncimea apei: maxim 8 m coloană de apă
● Durata inundării cu apă: maxim 96 ore
● În cursul inundării până la 10 acţionări
● Regimul de reglare nu funcţionează în cursul inundării
Pentru modelul exact vezi plăcuţele de fabricaţie de pe acţionarea electrică/panoul de co-
mandă

Tip de protecţie conform EN
60529

Grad de murdărire 4 (în stare închisă) conf. EN 50178Gradul de murdărire
1 g, de la 10 până la 200 Hz
Rezistent contra oscilaţiilor şi vibraţiilor la pornire respectiv la defecţiuni ale instalaţiei. De
aici nu poate fi dedusă o rezistenţă în timp.

Rezistenţă la oscilaţii conform
IEC 60068-2-6
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Standard:
● KS: adecvat pentru montarea în instalaţii industriale, hidrocentrale sau uzine electrice cu

o atmosferă redus încărcată precum şi într-o atmosferă încărcată ocazional sau permanent
cu concentraţie moderată a substanţelor dăunătoare (de ex. în instalaţii de epurare, in-
dustria chimică)

Opţiuni:
● KX: adecvat pentru montarea într-o atmosferă extrem de încărcată cu umezeală ridicată

a aerului şi concentraţie ridicată a substanţelor toxice
● KX-G: ca şi KX, însă execuţie fără aluminiu (piese dispuse în exterior)

Protecţie contra coroziunii

Lac de pulverizareLac de acoperire
Standard: AUMA gri-argintiu (asemănător RAL 7037)Culoare
Acţionările electrice AUMA îndeplinesc, respectiv depăşesc cerinţele privind durata de utili-
zare stipulate de EN 15714-2. Informaţii detaliate puteţi primi la cerere.

Durata de utilizare

Vezi datele tehnice separateGreutate
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14. Lista pieselor de schimb
14.1 Acţionarea sfert de tură SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2
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Informaţie: La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul de comandă
(vezi plăcuţa indicatoare). Pot fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât
la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de răspundere. Desenele pieselor de schimb pot diferi de vari-
antele livrate.

Art.DenumireNr.Art.DenumireNr.
ModulCuplaj525.0ModulCarcasă001.0
ModulŞurub de închidere539.0ModulArbore tubular cu roată dinţată elicoidală003.0
ModulRoată de mână cu mâner sferic542.0ModulArbore de antrenare005.0
ModulIndicarea mecanică a poziţiei553.0Cuplajul motorului arbore de antrenare005.1
ModulBucşă cu cablaj motor554.0Cuplaj manual005.3
ModulPotenţiometru pentru traductorul de poziţie556.0Roată dinţată elicoidală006.0
ModulPotenţiometru fără cuplaj de siguranţă cu

fricţiune
556.1ModulReductor planetar pe partea roţii de mână009.0

ModulÎncălzitor incintă557.0ModulManeta de prindere017.0
ModulComutator de semnalizare optică cu ştifturi

de contact (fără disc impulsuri şi placă
izolatoare)

558.0Segment dinţat018.0

ModulUnitate de comandă cu capete de măsu-
rare pentru limitatorul de moment şi comu-
tator

559.0-1Roată de coroană019.0

ModulUnitate de comandă cu traductor magnetic
de poziţie şi moment (WMG), pentru exe-
cuţie Non-intrusive în contact cu panoul
de comandă AUMATIC

559.0-2ModulCuplaj II pentru limitatorul de moment022.0

ModulPachet întrerupătoare pentru direcţia DE-
SCHIS

560.0-1ModulLimitator roata antrenată023.0

ModulPachet întrerupătoare pentru direcţia ÎN-
CHIS

560.0-2ModulRoată de acţionare pentru limitatorul de
cursă

024.0

ModulÎntrerupător de cursă/moment rotaţie560.1ModulTablă de siguranţă025.0
Cutie de comutare560.2ModulFascicul de cabluri pentru conductorul de

protecţie (ştift)
058.0

ModulTraductor electronic de poziţie RWG566.0ModulMotor (motor VD incl. nr. 079.0)070.0
ModulPotenţiometru pentru RWG (traductor

magnetic de poziţie şi moment) fără cuplaj
de siguranţă cu fricţiune

566.1ModulReductor planetar pe partea motorului
(SQ/SQR 05.2 — 14.2 la motor VD)

079.0

ModulPlacă conductoare RWG (traductor ma-
gnetic de poziţie şi moment)

566.2ModulCuplaj reductor155.0

ModulFascicul de cabluri pentru RWG (traductor
magnetic de poziţie şi moment)

566.3ModulCapac pentru compartimentul comutatoa-
relor

500.0

ModulCuplaj de siguranţă cu fricţiune pentru
potenţiometru/RWG (traductor magnetic
de poziţie şi moment)

567.1ModulBucşă (echipată complet)501.0

ModulCuplajul motorului pe partea motorului583.0ModulŞtift fără contacte pentru ştift502.0
Ştift pentru cuplajul motorului583.1ModulContact bucşă pentru comandă503.0

ModulArc de reţinere pentru cuplajul motorului584.0ModulContact bucşă pentru motor504.0
ModulFlanşă de antrenare cu opritor final596.0ModulContact ştift pentru comandă505.0
SetSet de garnituri, micS1ModulContact ştift pentru motor506.0
SetSet de garnituri, mareS2ModulCapacul ştecherului507.0
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14.2 Panoul de comandă integrat AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
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Informaţie:La fiecare comandă de piesă de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul servomotorului electric multitură
şi numărul de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea
altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de răspundere. Prezentarea pieselor de
schimb poate fi diferită în funcţie de livrare.

Art.DenumireNr
Carcasă001.0

ModulPoziţie locală de comandă002.0
ModulComutator selectiv.002.5
ModulPlatina poziţiei locale de comandă003.0

Siguranţă primară003.1
Capac siguranţă003.2
Suport004.0

ModulElement de reţea cu placă de montaj006.0
Siguranţă secundară F3006.1
Siguranţă secundară F4006.2

ModulPlatină de interfaţă008.0
Platină de interfaţă008.1
Platina de acoperire interfaţă008.2

ModulPlatină logică009.0
ModulPlatină adaptor013.0
ModulCapac500.0
ModulBucşă (echipată complet)501.0
ModulŞtift fără contacte pentru ştift502.0
ModulContact bucşă pentru comandă503.0
ModulContact bucşă pentru motor504.0
ModulContact ştift pentru comandă505.0
ModulContact ştift pentru motor506.0
ModulCapacul ştecherului507.0
ModulElement de putere508.0

Închiderea etrierului509.1
SetSet de garnituriS
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15. Certificate

15.1 Declaraţie de încorporare şi Declaraţie de conformitate CE
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	1 Instrucţiuni de siguranţă
	1.1 Instrucţiuni de bază referitoare la siguranţă
	1.2 Domeniu de utilizare
	1.3 Domeniu de utilizare în zona Ex 22 (opţional)
	1.4 Mesaje de avertizare
	1.5 Indicaţii şi simboluri

	2 Identificare
	2.1 Plăcuţa indicatoare
	2.2 Descriere sumară

	3 Transport, depozitare, ambalare
	3.1 Transport
	3.2 Depozitare
	3.3 Ambalare

	4 Montaj
	4.1 Poziţie de montaj
	4.2 Montarea roţii de mână
	4.3 Montarea acţionării electrice la vană
	4.4 Poziţii de montaj ale panoului de comandă integrat
	4.4.1 Modificarea poziţiilor de montaj


	5 Legarea la sursa electrică de alimentare
	5.1 Indicaţii de bază
	5.2 Conexiune cu ştecher rotund AUMA
	5.2.1 Deschiderea compartimentului de conectare
	5.2.2 Conectarea cablurilor
	5.2.3 Închiderea compartimentului de conectare

	5.3 Accesorii pentru racordul electric
	5.3.1 Panou de comandă montat separat de acţionarea electrică
	5.3.2 Cadru de susţinere
	5.3.3 Capac de protecţie
	5.3.4 Cadru intermediar dublu etanşat
	5.3.5 Legătură la pământ exterioară


	6 Deservire
	6.1 Regim de funcţionare manual
	6.1.1 Activarea regimului de funcţionare manual
	6.1.2 Dezactivarea regimului de funcţionare manual

	6.2 Funcţionarea cu motor
	6.2.1 Deservire locală
	6.2.2 Deservirea acţionării electrice de la distanţă


	7 Afişaje
	7.1 Lămpi de semnalizare
	7.2 Indicator mecanic de poziţie/indicator de parcurs

	8 Mesaje
	8.1 Mesaje feedback prin relee de mesaje (binar)
	8.2 Mesaje de răspuns (analogic)

	9 Punerea în funcţiune (reglările de bază)
	9.1 Perioada de preîncălzire la modelele pentru temperaturi joase
	9.2 Opritoarele finale din acţionarea sfert de tură
	9.2.1 Reglarea opritorului final ÎNCHIS
	9.2.2 Reglarea opritorului final DESCHIS

	9.3 Deschiderea compartimentul limitatoarelor de cursă
	9.4 Setarea pe moment
	9.5 Setarea pe cap de cursă
	9.5.1 Reglarea poziţiei finale ÎNCHIS (câmpul negru)
	9.5.2 Reglarea poziţiei finale DESCHIS (câmpul alb)

	9.6 Reglarea poziţiilor intermediare
	9.6.1 Reglarea cursei în direcţia ÎNCHIS (câmpul negru)
	9.6.2 Reglarea cursei în direcţia DESCHIS (câmpul alb)

	9.7 Funcţionare de probă
	9.7.1 Verificarea direcţiei de rotaţie
	9.7.2 Verificarea limitatoarelor de cursă
	9.7.3 Verificarea termistorului declanşator (opţiune)

	9.8 Reglarea potenţiometrului
	9.9 Reglarea traductorului electronic de poziţie RWG
	9.10 Setarea indicatorului mecanic de poziţie
	9.11 Închiderea compartimentului limitatoarelor de cursă

	10 Punerea în funcţiune - Setări în unitatea de comandă
	10.1 Deschiderea comenzii
	10.2 Setarea tipului de decuplare
	10.3 Setarea regimului cadenţat sau a autoblocării
	10.4 Pornirea/oprirea afişajului de funcţionare (semnal intermitent)
	10.5 Deconectare eroare cuplu în mesajul de eroare global
	10.6 Regulator de poziţie
	10.6.1 Zone de intrare (tip) pentru valoarea nominală şi reală
	10.6.2 Comportament în cazul pierderilor de semnal (reacţia motorului)
	10.6.3 Executarea compensării în poziţiile de capăt
	10.6.4 Setarea gradului de sensibiliatte

	10.7 Comandă URGENŢĂ (DESCHIDERE DE URGENŢĂ/ÎNCHIDERE DE URGENŢĂ)
	10.8 Închiderea comenzii

	11 Eliminare defecţiunii
	11.1 Erori la punerea în funcţiune
	11.2 Siguranţe
	11.2.1 Siguranţe în comanda servomotorului
	11.2.2 Protecţia motorului (supraveghere termică)


	12 Întreţinere şi revizie
	12.1 Măsuri preventive de întreţinere şi funcţionare sigură
	12.2 Întreţinere
	12.3 Eliminare şi reciclare

	13 Date tehnice
	13.1 Echiparea şi funcţiile acţionării electrice
	13.2 Echiparea şi funcţiile panoului de comandă integrat
	13.3 Condiţii de utilizare

	14 Lista pieselor de schimb
	14.1 Acţionarea sfert de tură SQ 05.2 – SQ 14.2/SQR 05.2 – SQR 14.2
	14.2 Panoul de comandă integrat AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1

	15 Certificate
	15.1 Declaraţie de încorporare şi Declaraţie de conformitate CE

	16 Indice alfabetic

