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1. Instrucþiuni de siguranþa

1.1 Gama de aplicaþii
Servomotoarele multitura AUMA sunt proiectate pentru acþionarea vanelor
industriale, de exemplu: vane sferice, stavile, vane fluture.
Pentru alte aplicaþii va rugam sa ne consultaþi. AUMA nu raspunde de even-
tualele defecþiuni rezultate in urma folosirii in alte aplicaþii decat cele enume-
rate. Acest risc intra in responsabilitatea totala a utilizatorului.
Observaþiile cuprinse in aceste “Instrucþiuni de Operare” sunt considerate ca
parte a proiectãrii servomotoarelor de acþionare.

1.2 Punerea in funcþiune (Conexiuni electrice)
Funcþionarea in mediu potenþial exploziv este subiectul unor reglementari spe-
ciale (standarde naþionale) care trebuie sa fie cunoscute.
Lucrul la deschiderea acþionarii sub tensiune trebuie executat dupã asigurarea
ca, pe timpul lucrãrii, nu este pericol de explozie. In timpul funcþionarii electrice,
inevitabil, anumite parþi electronice sunt purtatoare a unei tensiuni periculoase.
Lucrul cu sisteme sau echipamente electrice poate fi facut de un electrician
calificat sau de personal special calificat sub controlul si supravegherea unui
electrician si conform cu regulile inginereºti in domeniu.

1.3 Mentenanþa
Instrucþiunile de mentenanþa (vezi pag. 51) trebuiesc citite, altfel, funcþionarea
sigura a servomotoarelor nu mai poate fi garantatã

1.4 Diagrame si note
Ne luarea in considerare a diagramelor de conexiuni si a notelor referitoare la
acestea poate cauza defecþiuni importante. Personalul calificat trebuie mai
intai sa studieze foarte bine diagramele de conexiuni.
Transportul corect, depozitarea in condiþii optime, montarea si instalarea, ca si
efectuarea legaturilor electrice corecte sunt esenþiale pentru a avea un servo-
motor ce va funcþiona farã probleme si in condiþii de siguranþã.
In timpul fucþionarii temperaturi de suprafaþa mai mari de 60°C pot
apare.Verificaþi prioritar temperatura suprafeþei pentru evitarea aprinderii.
Urmatoarele specificaþii trebuie sa atraga atenþia la cele mai importante proce-
duri din cadrul acestui manual. Fiecare este marcata printr-o pictograma.

Aceasta pictograma inseamna: IMPORTANT!
“IMPORTANT” subliniaza activitaþile sau procedurile care au o influenþa majora
intr-o operare corecta. Ne luarea in considerare a acestor note poate duce la
apariþia unor importante defecte.

Aceasta pictograma inseamna: Subansanble sensibile electrostatic!
Dacã aceastã pictograma este atasatã unui circuit electronic, inseamnã cã
anumite pãrti electronice pot fi deteriorate datoritã unei incãrcãri electrostatice.
Daca placa electronicã trebuie sa fie atinsã in timpul setarilor, masurãtorilor
sau schimbari acesteia trebuie sa se asigure o descãrcare electrostaticã prin
atingere cu partea metalica a acþionarii.

Aceasta pictograma inseamna: ATENÞIE!
“ATENÞIE” marcheaza activitati sau proceduri care neindeplinite corect pot
afecta siguranþa personalului sau a materialului.

4

Servomotoare multiturã SAExC 07.1 – SAExC 16.1/ SARExC 07.1 – SARExC 16.1
cu panou de comandã integrat AUMA MATIC AMExC 01.1 Instrucþiuni de Operare



2. Scurta descriere

Servomotoarele multitura AUMA tipul SAExC 07.1 – SAExC 16.1/ SARExC
07.1 – SARExC16.1 sunt acþionate de un motor electric si operate prin panou
de comanda integrat AM ExC01.1 ,care este inclus.
O roata de mana este disponibila pentru manevrarea manuala.

Limitarea cursei este realizata prin intrerupatoare in ambele poziþii de capat de
cursa. Setarea momentului de actionare este de asemenea posibil pentru
ambele capete de cursa. Tipul de setare este indicat de producatorul vanei.

Atat servomotoarele de acþionare cat si panourile de comanda si control au o
proiectare modulara, astfel incat sunt proiectate in conformitate cu principiile
sistemelor de constructie modulare.
Aceasta inseamna ca fiecare servomotor de acþionare sau panou de comanda
si control este manufacturat individual si este destinat pentru automatizarea
unui anumit tip de vana. De aceea fiecarui servomotor comandat i se atribuie
un numar de comanda COMM NR. ce devine unic pentru acel servomotor de
acþionare si este tiparit pe placuta de identificare montata pe corpul acestuia.
Acest numar poate fi folosit pentru a descarca de pe adresa de internet a
AUMA : htpp://www.auma.com – diagrame de conexiuni, fiºele de inspecþie
si alte informaþii.

Punerea in funcþiune
Se va þine cont ca pentru versiunea de temperaturi scazute (–50 °C) panourile
de comanda si control necesita un TIMP DE INCÃLZIRE.
Acest timp de incãlzire este aplicabil servomotoarelor de acþionare ºi panouri-
lor de comandã si control care nu funcþioneazã sau au fost rãcite mai jos de
temperatura ambientalã. In cazul in care punerea in funcþiune trebuie facutã in
aceste condiþii, urmãtorii timpi de incãlzire se vor avea in vedere:

60 min la – 50 °C
80 min la – 60 °C
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3. Date Tehnice

Protecþie antiexplozivã Standard: II2G EEx de IIC T4
II2G c IIC T4

Opþional: II2G EEx d IIC T4
II2G c IIC T4

Tipuri de protecþie Compartimentul motorului: d capsulare antideflagrantã EEx d
Compartimentul întrerupatoarelor: d capsulare antideflagrantã EEx d
Carcasa panou comanda: d capsulare antideflagrantãg EEx d
Compartimentul de cuplare: e siguranþa marita EEx e

d (Opþional) d capsulare antideflagrantã EExd
Carcasa redactor: c construcþie sigura

EC tip certificare PTB 01 ATEX 1087
Tip de fucþionare1) Standard: SAExC Funcþionare scurta S2 - 15 min

SARExC Funcþionare intermitentã S4 - 25 %
Opþional: SAExC Funcþionare scurta S2 - 30 min

SARExC Funcþionare intermitentã S4 - 50 %
Motoare motoare asincrone AC, 3-faze, tip IM B9 conform cu IEC 34
Clasa de izolare F, tropicalizat
Protecþia motor Standard: SAExC: PTC termistori (conform cu DIN 44082)

SARExC: PTC termistori (conform cu DIN 44082)
Opþional: SAExC: termoîntrerupatoare NC

Autoblocare DA (pentru turatii de iesire de la 4 la 90 rpm)
Intrerupere la limitã Mecanism numãrãtor pentru pozitiile de capãt de cursa INCHIS ºi DESCHIS pentru 1 la

500 rotaþiii pe cursa (opþional pentru 1 la 5000 turaþii pe cursa)
Standard: Limitator simplu (1 NC si 1 NO) pentru fiecare poziþie de capãt de cursã)
Optionen: Intrerupator tandem (2 NC si 2 NO) pentru fiecare poziþie de capãt de cursã;

întrerupatoare izolate galvanic.
Intrerupator triplu (3 NC si 3 NO) pentru fiecare poziþie de capãt de cursã;
întrerupatoare izolate galvanic.
Intrerupator pentru poziþia intermediara (limitator DUO) reglabile pentru orice
poziþie intermediara.

Intrerupere la moment Intreruperea la moment este ajustabilã pentru direcþiile DESCHIS si INCHIS
Standard: Intrerupator simplu (1 NC si 1 NO) pentru fiecare direcþie
Optionen: Intrerupator tandem (2 NC si 2 NO) pentru fiecare poziþie de capãt de cursã;

întrerupãtoare izolate galvanic.
Semnal analog de feedback
pentru poziþie (opþiune)

Potenþiometru in 0/4 – 20mA
Pentru mai multe detalii consultaþi fiºe tehnice separate

Indicator mecanic al poziþiei
(opþiune)

Indicare continua, cu disc indicator reglabil pentru pozitiile DESCHIS si INCHIS

Indicarea funcþionarii Transmitãtor blinker
Incãlzitor incintã Standard: rezistenþã 5 W, 24 V DC

Opþiuni: regulator PTC, 5 – 20 W
24 – 48 V AC/DC, 110 – 250 V AC/DC sau 380 – 400 V AC

Incãlzitor motor (opþiune) SAExC/ SARExC 07.1 – 10.1: 12,5 W
SAExC/ SARExC 14.1 – 16.1: 25 W

Operare manualã Operare manualã pentru operaþiunile de setare si de urgenþã. Roata de manã nu se învarte in
timpul funcþionarii electrice.
Opþional: Roata de manã blocabilã

Conecatare la panoul de
comandã si control

Fiºa priza AUMA

Tipuri de arbori de ieºire A, B1, B2, B3, B4 conform EN ISO 5210
A, B, D, E conform DIN 3210
C conform DIN 3338
Arbori speciali: AF, AK, AG, IB1, IB3

Tensiune de alimentare Pentru tensiunile ºi frecvenþele standard se va face referire la placuþele de identificare de pe
panourile de comandã ºi de pe motoarele servomotoarelor de acþionare
Variatia permisa a tensiunii de alimentare ± 10 %
Variatia permisa a frecventeiz: ± 5 %
Curentul consumat de motor: conform cu placuþa indicatoare de pe acesta
Curentul consumat de panoul de comandã este dependent de valoarea tensiunii de alimentare:
100 bis 120 V AC = max. 600 mA
208 bis 240 V AC = max. 300 mA
380 bis 500 V AC = max. 150 mA

Alimentare externa a subansanblelor
electronice (opþiune)

24 V DC + 20 % / – 15 %,
Se va observa curentul consumat de panoul de comandã ºi control

1) La 200 °C temperatura ambientalã ºi o încarcare constantã conform cu datele tehnice pentru SAExC sau SARExC.
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Puterea motorului Conform cu placuþa indicatoare
Nota: Panourile de comandã si control sunt in funcþie de puterea motorului

Categoria de supravoltaj Categoria III
Partea de distribuþie Standard: Contactori reversibili2) (interblocaþi mecanic ºi electric) pentru puteri de motoare

panã in 1.5kW
Opþional: Contactori reversibili2) (interblocaþi mecanic ºi electric) pentru puteri de

motoare panã in 7.5kW
Control Standard: Intrare 24 V DC, DESCHIS – STOP – INCHIS (prin opto-izolator cu un comun),

curent consumat aprox: 10mA pe intrare. Se va avea in vedere duratã minima
a unui impuls pentru comanda de reglaj

Opþional: Intrare 220V AC, DESCHIS – STOP – INCHIS (prin opto-izolator cu un
comun), curent consumat aprox: 15mA pe intrare

Semnale de ieºire Standard: 5 relee de ieºire cu contacte aurite:
4 potenþial liber, NO contact cu un comun

max. 250V AC, 0.5A (incãrcare rezistivã)
Configurare standard:
Poziþia de capat DESCHIS, poziþia de capat INCHIS; poziþie selector
LA DISTANÞA (REMOTE); poziþia selector LOCAL
1 potenþial liber incãrcare peste curent, max 250 V AC, 0.5 A
(incãrcare rezistivã) pentru semnale colective de fault
Configurare standard:
Depãsire moment; faza greºita; protecþia motor actionatã

Tensiuni de ieºire Standard: tensiune auxiliarã 24 V DC, max. 50 mA pentru alimentarea intrãrilor de control,
izolatã galvanic din tensiunea de alimenatre internã

Opþional: tensiune auxiliara 115 V AC, max. 30 mA pentru alimentarea intrãrilor de
control3), izolatã galvanic din tensiunea de alimenatre internã

Control local Standard: Selector LOCAL – OFF – REMOTE (blocabil in cele trei poziþii)
Butoane OPEN – STOP - CLOSE
3 becuri indicatoare:
Poziþia de capat INCHISA (galben); Semnal de eroare colectiv (roºu)
Poziþia de capat DESCHIS (verde)

Opþional: Capac protector, blocabil
Funcþiuni Standard: Mod de oprire la capat de cursã – ajustabil

Reglare la limita sau pe moment pentru poziþiile DESCHIS sau INCHIS
Protecþie la supraincãrcare impotriva unor momente excesive in timpul cursei.
Momentul excesiv (eroare de moment) poate fi exclusa din semnalele colective
de eroare
Eroare de fazã monitorizatã cu corectare automatã de fazã
In poziþia REMOTE operarea se face prin þinerea apasatã a butonului sau prin
apãsarea acestuia o singura data (self-retaining)
In poziþia LOCAL operarea se face prin þinerea apasatã a butonului sau prin
apãsarea acestuia o singura data (self-retaining)
Transmiþatorul de semnal BLINKER poate fi conectat ON sau OFF (opþiune)

Opþiune: Posiþioner4):
Valoarea nominala a poziþiei prin semnal analog de intrare E1 = 0-4 – 20mA
Comportament ajustabil la pierderea de semnal
Ajustarea sensibilitaþii (bandã moartã) ºi a timpului de pauza
Funcþionarea in trepte

Evaluarea protecþie motorului Standard: Monitorizarea temperaturii motorului prin dispozitiv PTC de declanºare în
combinaþie cu termistori PTC

Opþiune: Releu adiþional de supraincãrcare în panoul de comandã ºi control în
Combinaþie cu termoîntrerupatoarele din motor

Conectarea electricã Standard: Conector fiºa/priza Ex AUMA cu conectare tip KP
Opþiune: FiºaEx in conexiune KES

Conexiune electricã proiectatã in construcþie antiexplosivã EEx d (KE)
Carcasã pentru montarea pe perete
Acoperire de protecþie pentru compartimentul fiºei , cand aceasta este scoasã

Filete pentru presetupe Standard: Filet Metric
Opþiune: Filet Pg; Filet NPT; Filet G

Diagrama de conexiuni Corepunzãtoare cu fiecare comandã
Alte optiuni pentru versiunea cu RWG in servomotor
Feedback al pozitiei (optiune) Iesire analog E2=0/4-20mA 9 (încãrcare max. 500 Ω)

2) Timpul de viaþa garantat de producator atinge 2 milioane de cicluri.
3) Nu este posibil in combinaþie cu dispozitivul PTC
4) Necesitã transmitãtor electronic de poziþie (potenþiometru sau RWG) în servomotorul de acþionare.
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Condiþii de funcþionare
Protecþia electrica conform cu
EN 605295)

Standard: IP 67
Opþional: IP 68
Pentru ambele protecþii (IP67 si IP68) compartimentul terminale este etanºat suplimentar
(Dublu etanºat = compartiment terminale etanºat adiþional)

Protecþia la coroziune Standard: KN potrivita pentru instalaþii din unitaþi industriale, In apa sau centrale electrice
cu o concentraþie scazuta a elementului poluant

Opþional: KS potrivitã pentru instalaþii aflate ocazional sau permanent in atmosferã
agresiv poluantã cu o concentraþie redusa a elementului poluant
(ex: staþii de tratare a apei, industria chimicã)

KX potrivitã pentru instalaþii ce functioneaza in atmosfere extrem de agresive
Cu o concentraþie ridicatã a elementului poluant

KX-G ca si KX, cu parþile exterioare din aluminiu.
Acoperirea de suprafaþa Standard: doua componente, combinaþie
Culoare Standard: gri-argintiu (DB 702, similar cu RAL 9007)

Opþional: alte culori sunt posibile la cerere
Temperatura ambientalã6) Standard: – 20 °C la + 40 °C

Opþional: – 40 °C la + 40 °C, (temperaturã joase)
– 50 °C la + 40 °C, (temperaturã joase,include system de incãlzire)

Rezistenþa la vibraþiit7)

Conform cu IEC 60 068-2-6
1 g de la 10 Hz la 200 Hz
(numai acþionare+panou comanda , nu este valabil in combinaþie cu reductor)

Timp de viaþa SAExC 07.1 – 10.1: 20 000 operaþii (OPEN-CLOSE-OPEN) cu 30 rotaþii/cursã
SAExC 14.1 – 16.1: 15 000 operaþii (OPEN-CLOSE-OPEN) cu 30 rotaþii/cursã
SARExC 07.1 – 10.1: 5 milioane operaþii/porniri8)

SARExC 14.1 – 16.1: 3,5 milioane operaþii/porniri8)

Greutate Servomotor multiturã: Consultaþi fiºele tehnice pentru SAExC/SARExC
Panourile de control: aprox. 12kg (cu fiºa priza AUMA cu placa terminalã)

Accesorii
Brida pentru montaj pe perete9) AUMA MATIC montatã separat de servomotor, incluzand fiºa priza. Cablurile de legaturã la

cerere.
Recomandat pentru temperaturi ambientale mari, acces dificil, sau in cazul de vibraþii ridicate
in timpul funcþionarii.

Alte informaþii
Directiva EU Diectiva ATEX: (94/9EC)

Compatibilitatea electromagneticã (EMC): (89/336/EEC)
Directiva pentru tensiuni joase: (73/23/EEC)
Directiva maºinilor: (98/37/EC)

Documentaþie de referinþa Descrierea produsului “Servomotoare multiturã SAExC/SARExC”
Descrierea produsului “Controlul servomotoarelor AUMA MATIC”
Informaþii “Acþionari electrice si reductoare pentru vane in concordanþa cu ATEX”
Fiºa de dimensiuni “Dimesiunile servomotoarelor SAExC/SARExC cu panou de comandã
integrat AUMA MATIC”
Fiºa de date tehnice SAExC/SARExC
Fiºa de date tehnice AMExC 01.1
Fiºa de date electrice SAExC/SARExC

5) Pentru motoarele asincrone 3-fazice in clasa de protecþie IP68 este recomandatã protecþia la coroziune KS sau KX.
6) In condiþii certe panã la +60° e posibil. Versiunea cu RWG de la -40°C la max +40°C
7) Rezistenþa la vibraþii in cazul pornirilor si defectelor
8) Durata de viatã in ore de funcþionare (h) depinde de incãrcare si numãrul de porniri. O frecvenþã mare insemnã ca avem un proces de reglare. Pentru a obtine o

viaþa lungã, fãrã mentenanþã si fãrã erori de funcþionare, numãrul de porniri ales trebuie sa fie atat de mic cat permite procesul.
9) Lungimea cablului dintre servomotor ºi AUMA MATIC max 100m. Nu este disponibil pentru versiunile cu potenþiometru in servomotor. In locul potenþiometrului, se

va folosi un RWG in servomotor.
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4. Informaþii suplimentare privind legenda diagramei de conexiuni

Informaþia A:
Indicare a funcþionarii este posibilã dacã transmiþatorul blinker (S5) este insta-
lat (deschiderea si inchiderea unui contact)
Direcþia INCHIS: Conectorul XK 6 – XK 7
Direcþia DESCHIS: Conectorul XK 6 – XK 8
Contactele raman inchise in poziþia de capãt de cursã .
Cand ne conectãm la un PLC extern, semnalul de la blinker poate fi scos prin
întrerupatoarele DIP (Tabelul 4, pagina 33).

Informaþia B:
Tipul de setare pentru închiderea la capãt de cursã este determinat de produ-
catorul vanei. Setarea este facuta prin întrerupatoarele S1 – 2 ºi S3 – 2 (vezi
pagina 33). Atingerea momentului setat intr-o pozitie intermediara face ca sã
fie acþionat întrerupatorul de moment, servomotorul se opreºte si este dat un
semnal de eroare.
Limitatoarele de capãt de cursã sunt utilizate ca semnalizatoare cand oprirea
se face pe moment. Ele trebuiesc sã fie setate astfel incat intrerupãtorul apro-
piat este acþionat uºor dupã atingerea poziþiei de capãt de cursã. Dacã limit-
atorul de moment este acþionat inaintea celui de capat de cursã vom avea un
semnal de eroare.
Pentru alte posibilitaþi de programare (ex.: singura –reþinere in modul de ope-
rare REMOTE, vezi tabelul 4, pagina 33).

Informaþia D:
Urmãtoarele semnale de eroare sunt generate ºi pot fi transmise in camera de
comandã ca un semnal potenþial-liber de erori comune.

- Eroare de putere
- Eroare de faza
- Protecþia motorului este acþionatã
- Limitatorul de moment este acþionat

Acest semnal poate fi scos din placa logicã, vezi tabelul 4 pagina 33.

Informaþia E:
Semale de intrare conform cu DIN 19 240.
Valoarea nominala a curentului la intrãrile XK2; XK3 s XK4 ating valorile
10-15mA. Dacã tensiunea internã de 24V DC este utilizatã pentru comanda de
la distantã poate fi conectat numai prin semnale libere de potenþial.

Informaþia F:
In cazul unei secvenþe greºite de faza, eroare de rotaþie este automat ajustatã.
In cazul unei erori de fazã servomotorul este automat oprit. Semnalul este indi-
cat prin LED V14 pe placa de interfaþa (vezi pagina 32). Pentru semnale colec-
tive de eroare, vezi informaþia D.

Informaþia G:
Contactele libere de potenþial sunt disponibile pentru semnale. Tensiune
interna de control (XK11 / 24V si XK5/ -24V) nu trebuiesc a fi folosite pentru
becuri externe, relee, etc.
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5. Transport, depozitare si împachetare

5.1. Transport .Pentru transportul la locul instalarii folosiþi numai ambalajul original..A nu se lega cu franghii sau bride cu scopul de a al ridica.Daca servomotorul multiturã este montat pe vanã, rãngile sau bridele se vor
ataºa vanei ºi nu servomotorului.

Motarea roþii de manã:
Numai la transport, roþile de manã cu diametre mai mari de 400mm sunt furni-
zate separat.

Cuplarea mecanismului manual este prioritar montãrii roþii de
mana. Dacã mecanismul de acþionare manualã nu este cuplat,
se pot produce defecþiuni in momentul manevrãrii servomoto-
rului..Cuplaþi mecanismul de acþionare manualã (figura 2):

Ridicaþi de parghia roºie a mecanismului si rotiþi uºor stanga-dreapta panã
ce mecanismul manual este acþionat. Mecanismul de acþionare manualã
este corect cuplat daca parghia roºie este ridicatã cu aprox 85°

Forþa mainii este suficienta pentru acþionarea parghiei. Dacã
folosim o forþã suplimentara putem distruge mecanismul.

. Introdu roata de manã (fig. 3)..Asigurã roata de manã cu siguranþa furnizata.

5.2. Depozitare .Depozitare in camere uscate ºi puternic ventilate..Protejaþi de umezeala pardoselii prin depozitarea pe un palet din lemn..Acoperiþi pentru a il proteja contra prafului si murdãriei..Aplicaþi o soluþie de protecþie la coroziune pe suprafeþele lucioase

Daca servomotorul multitura urmeazã a fi depozitat o perioadã mare de timp
(mai mult de 6 luni) urmãtoarele specificari urmeazã a fi respectate:.Prioritar pentru depozitare: Protejaþi suprafeþele lucioase, in mod special ale

cuplei de ieºire ºi suprafaþa de montare cu agent anti-coroziv..Verificati protecþia la coroziune la aprox. 6 luni. La primele semne de apariþie
ale acesteia aplicaþi o noua protecþie la coroziune.

Dupa montare, conectaþi imediat servomotorul la sistemul
electric pentru ca încalzitorul de incinta sa previnã formarea
condensului.

5.3. Impachetare
Produsele noastre sunt protejate pentru transport in ambalaje speciale. Mate-
rialele folosite la împachetare pot fi usor scoase si folosite la reciclare.
Noi folosim urmãtoarele materiale pentru împachetare: lemn, carton; hartie si
folie de polietilena. Pentru depozitarea ºi distrugerea ambalajelor recomandam
centrele de reciclare si colectare.

10

Servomotoare multiturã SAExC 07.1 – SAExC 16.1/ SARExC 07.1 – SARExC 16.1
cu panou de comandã integrat AUMA MATIC AMExC 01.1 Instrucþiuni de Operare

85°

Figura 2 Figura 3



6. Montarea pe vana / reductor

. In primul rand se va verifica servomotorul multiturã de even-
tualele defecte. Parþile defecte trebuie inlocuite numai cu
piese de schimb originale..Dupa montarea pe vana/ reductor retuºeaza o eventualã
degradare a vopselei..Mãrirea temperaturii la montarea pe flanºa vanei sau pe axul
vanei:
Daca creºterea temperaturii peste 40°C este de aºteptat la mon-
tarea pe flanºa sau axul vanei, va rugãm consultaþi AUMA. Tem-
peraturile peste 40°C nu sunt considerate periculoase la
acþionarile care nu sunt antiexplozive.

Servomotorul multiturã este livrat in mod obijnuit in poziþia de funcþionare
INCHIS.

.Verifica daca flanºa de montare este corespunzatoare vanei / reductorului.

Umãrul de centrare al flanºei trebuie sa se potriveasca uºor!

Cuplele de ieºire B1, B2, B3 sau B4 (figura 4) sunt livrate cu gaurã ºi nut de
panã interior (conform ISO 5210).

Pentru cupla de ieºire tipul A (figura 6), filetul trebuie sa fie corespunzãtor file-
tului arborelui vanei. Daca nu a fost comandat explicit cu filet, cupla este livratã
negãuritã sau cu o pre-gãurire. Pentru finisarea gãurii vezi pagina urmãtoare..Verificã dacã se potrivesc dimensiunile gãurii si ale nutului de panã ale cup-

lei cu cele ale arborelui vanei / reductorului..Degreseaza bine faþa de montare a servomotorului multiturã ºi a vanei /
reductorului..Aplicaþi o soluþie de protecþie la coroziune pe suprafeþele lucioase..Pune servomotorul pe vanã / reductor si strange cu ºuruburi. Dimensiunile
ºuruburilor calitatea 8.8 si momentul de strangere sunt conform Tabel 1.
Strange în cruce.
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Figura 4

Cupla B1/B2 Cupla B3/B4

Clasa 8.8 TA (Nm)

M 8 25
M 10 50
M 12 87
M 16 220

Tabel 1: Momentul de strangere pentru ºuruburi



Finisarea gaurii pentru cupla de antrenare tip A:

Flanºa de cuplare nu trebuie sa fie indepartatã de pe servomotor.

. Inlaturã inelul de fixare a lagãrului axial (80.2, figura 5) cu ajutorul unei chei..Scoate cupla (80.3) împreuna cu rulmentii (80.01) ºi reazemul lagãrului axial
80.02..Scoate inelele rulmenþilor de pe cupla..Gaureºte si fileteaza cupla..Curaþa cupla..Aplica vaselina pe bilele rulmenþilor ºi pe inele ºi monteazale pe cupla..Reintrodu cupla la locul ei. Asigurate cã canalele cuplei sunt introduse corect
in canalele arborelui.. Infileteaza. Introdu cateva picãturi de vaselinã

Tubul de protecþie pentru vanele cu tija ascendentã.Tubul de protecþie trebuie sã fie lejer. Infaºoara suprafaþa filetului cu banda
de teflon.. Inºurubeaza tubul de protecþie in filetul corespunzãtor ºi strange ferm.. Impinge in jos etanºarea 2 pe carcasã..Verificã ºi corecteaza eventualele defecte ale vopseli..Verificã dacã capãtul 3 este disponibil si fãrã defecte.
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Cupla A 07.2 A 10.2 A 14.2 A 16.2
Cant.1) 1,5 g 2 g 3 g 5 g
1) Pentru o unsoare cu densitatea de 0,9 kg/dm3

Tabel 2: Cantitatea de unsoare pentru ungerea rulmentilor

3

1

2

Figura 6: Tubul de protecþie pentru vanele cu tija ascendentã

Figura 5

80.3

80.2

Cupla de antrenare tip A
Filet interior

80.01/80.02



7. Poziþii de montaj pentru panoul de comandã integrat

Poziþiile de montaj pentru panoul de comanda si control integrat sunt proiec-
tate in conformitate cu comanda beneficiarului. Daca dupa montarea servomo-
torului de acþionare sau a reductorului suplimentar se constatã ca panoul de
comandã si control este intr-o poziþie nedoritã poziþia de montaj poate fi
schimbatã cu uºurinta.

Patru poziþii de montaj sunt posibile.

Schimbarea poziþiei de montaj

.Echipament antiexploziv. Inainte de demontare verificã ca nu
este gaz exploziv ºi nu este tensiune.. Invarte panoul de comandã cu max. 180°!.Asigurãte cã cablurile nu sunt încurcate sau strivite.

.Deºurubeaza cele 4 suruburi ºi scoate panoul de comandã.. Invarte panoul de comandã intr-una din cele patru poziþii posibile ºi mon-
teaza-l la loc..Curata feþele de etanºare ale carcasei si capacului..Verificã integritatea inelelor de etanºare O..Asigurã un strat neacid pe suprafeþele de etanºare..Pregateºte suprafaþa contactelor cu un agent împotriva coroziunii.

Echipament antiexploziv. Luaþi capacul si celelalte piese cu
grijã. Suprafeþele de contact nu trebuiesc degradate sau
murdãrite in nici un fel..Monteaza capacul de protecþie si strange ºuruburile.
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Figura 7: Poziþia de montaj A

Actuator

Figura 8: Poziþia de montaj B

Actuator

Figura 9: Poziþia de montaj C

Actuator

Figura 10: Poziþia de montaj D

Actuator



8. Conectarea electricã

.Cand se lucreaza in medii potenþial explosive , examinaþi
Standardele Europene EN60079-14 “Instalaþii electrice in
zone de risc” si EN60079-17 “Inspectare si mentenanþã in
zone de risc”..Lucrul pe sistemul electric sau echipament trebuie facut de
un electrician calificat sau personal specializat sub controlul
unui electrician in concordanþa cu regulile ingineriei electrice..Vedeti placuþele indicatoare de pe acþionare:

Diagrama de conexiuni
Diagrama de conexiuni a fiecarui servomotor este ataºatã de roata de manã
împreunã cu manualul de operare. In cazul in care nu aveþi diagrama, aceasta
poate fi obþinuta de la AUMA (comm. no. de pe placuþa) sau downloaded de
pe internet (www.auma.com).

Siguranþe externe
Pentru protecþia la scurt-circuit si pentru punerea in funcþiune a servomotorului
beneficiarul va avea siguranþele si releeele necesare.
Valoarea curentului absorbit va fi suma curentului motorului si a panoului de
comanda si control.
Curentul consumat de motor este inscris pe placuþa de identificare de pe
acesta.
Curentul consumat de panoul de comandã ºi control depinde de tensiunea de
alimentare:
100 la 120 V AC = max. 650 mA
208 la 240 V AC = max. 325 mA
380 la 500 V AC = max. 190 mA
Siguranþa maximã permisã pentru panoul de comandã ºi control pentru o
putere a motorului de 1.5kW este 16A (gL/ gG), si pentru puteri de 7.5kW de
32 A (gL/ gG).

Instalarea cablurilor în conformitate cu EMC
Cablurile de semnal ºi de bus pot interfera.
Cablurile de motor interfereaza cu sursa..Cableazã cablurile la o distanþa suficientã ca sa nu interfereze cu sursa.. Imunitatea la interferenþã a cablurilor de semnal sau de bus creºte cu cat

sunt cablate mai aproape de potenþialul la pamant..Daca este posibil înainte de cablare asigurã-te ca ele vor fi instalate in zone
cu interferenþe minime..Feriþi-va de un parcurs paralel al cablurilor prea lung , putand fi altã cauzã de
interferenþã..Pentru conectare a transmiþatorului electronic de poziþie (potenþiometru sau
RWG) trebuiesc utilizate cabluri ecranate.
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Incãlzitor incintã
Standard, unitatea de control din servomotorul de acþionare este echipatã cu
un incãlzitor de incintã pentru a preveni fenomenul de apariþie a condensului în
servomotor. Dacã nu este comandat in alt mod, incãlzitorul de incintã va fi ali-
mentat intern. Ca opþiune, incãlzitorul de incintã poate fi alimentat de la o sursa
exterioarã.
Unele servomotoare sunt opþional dotate cu un incãlzitor pentru incinta moto-
rului. Acesta va fi întotdeauna alimentat de la o sursa externã si va fi conectat
in conformitate cu diagrama.

Panoul de comandã montat pe o brida de perete (accesoriu)

Pentru versiunea de montare pe brida de perete se va avea in vedere urma-
toarele:

.Versiunea cu potenþimetru in servomotor nu se recomandã pentru aceastã
versiune. Pentru aceasta trebuie montat ºi placa RWG în servomotor.Lungimea cablului max. între servomotor si panoul de comandã este de
100m..Sunt disponibile la comandã cabluri prefabricate de AUMA.
In cazul in care sunt folosite alte cabluri , sa se þina seama de.Se vor folosi numai cabluri flexibile..Conectaþi cablurile respectand secvenþa de fazã corectã. Verifcaþi direcþia de
rotire înainte de punerea in funcþiune (pagina 25).

Dupã montarea panoului de comanda pe acþionare
In cazul in care actionarea si panoul de comanda au comm.. no. diferite (de pe
placuþe) desemnarea planului terminal ºi a diagramelor (KMS…) se va face
pentru ambele echipamente.
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Figura 11: AMExC01.1 pe brida pe perete



8.1 Conectarea cu terminal board AUMA (KP). Inainte de alimentarea cu tensiune ,verifica tipul de curent, tensiunea de ali-
mentare si frecvenþa in conformitate cu datele motorului (inscrise pe placuþa
de identificare de pe acesta)

Deschiderea compartimentului terminalelor.Deºurubeaza ºuruburile (1) si scoate capacul (figura 12).
Compartimentul legãturilor este proiectat pentru protecþie antiexploziva EEx e
(construcþie sigura). Compartimentul capsulare antideflagrantã (tip protecþie
EExd )rãmane închis.. Introduceþi presetupele cu autorizare EEx e ºi a parþii pentru

conectarea cablurilor.
(Protecþia incintei este pe placuþa de nume este asiguratã
numai dacã se folosesc presetupele necesare)..Etanºeaza intrarile de cabluri nefolosite.

Conectarea cablurilor. Indepartaþi armarea cablului pe o lungime de 120-140mm.
Fire dezvelite: panou comanda 8mm, motor 12mm..2 fire pentru fiecare conexiune sunt permise..Conectarea cablurilor se va face conform cu diagrama de conexiuni.
Secþiunea cablurilor:
- Cablu de forþa (U1, V1, W1, U2, V2, W2) si
legatura la pamant (simbol: ) = 2,5 – 6 mm2 cablu flexibil sau cablu solid

- Cablu de control (1 la 50) = 0,75 – 1,5 m2 (flexibil sau solid).Pentru cablurile standard folositi o clema conform cu DIN 46228..Dupa conectare asigurativa ca toate presetupele si ºuruburile fiºelor sunt
montate strans si etanº.

Inchiderea capacului terminalelor.Curata suprafeþele de etanºare de pe capac ºi corp..Verifica integritatea inelelor O..Aplica un strat subþire de vaselina pe suprafetele de etanºare..Monteaza capacul ºi strange ºuruburile (1) in cruce..Strange presetupele cablurilor cu forþa necesara ce asigura protecþia interna.
Deconectarea de la reþea fara indepartarea cablurilor
Daca acþionarea trebuie scoasã de pe vana pentru service, ea poate fi separatã
fãrã îndepartarea cablurilor (figura 13). Pentru acest scop ºuruburile 2 sunt
scoase ºi conectorii fiºa/ priza sunt traºi afarã. Capacul ºi panoul terminal rãman
împreunã

Echipament antideflagrant ! Inainte de deschidere verificaþi cã
nu existã gaz sau tensiune.

Inainte de a monta conectorii fiºa/ priza:.Curaþiþi supafeþele carcasei ºi a capacului..Verificaþi dacã inelele O sunt în bunã stare..Aplica un strat subþire de vaselinã pe suprafeþele de etanºare..Conservaþi suprafeþele de îmbinare cu o substanºa anticorozivã.

Echipament antideflagrant. Manevraþi capacul si parþile
carcasei cu grijã. Suprafeþele de imbinare nu trebuie deterio-
rate sau murdãrite. Nu striviþi capacul în timpul montajului..Montati conectorii fiºa/priza ºi strangeþi cele 4 suruburi în cruce.

Dispozitiv de parcare – protecþie a fiºei priza (accesoriu)
Pentru a proteja contactele în momentul în care fiºa priza este demontatã se
poate livra ca accesoriu un dispozitiv de parcare-protecþie a fiºei priza. Comp-
artimentul terminal deschis poate fi închis folosind un capac de protecþie (nu
este ilustrat).
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Figura 12: Conectare

Capac

(1)

Placa terminala

Figura 13: Deconectarea de la reþea

Capac

Placa terminala

(2)

Figura 14: Dispozitiv de parcare

Dispozitiv de parcare



8.2 Conectarea cu fiºa Ex in conexiune terminalã (KES). Inainte de alimentarea cu tensiune, verificã tipul de curent, tensiunea de ali-
mentare si frecvenþa în conformitate cu datele motorului (înscrise pe placuþa
de identificare de pe acesta)

Deschiderea compartimentului terminalelor.Deºurubeaza ºuruburile (1) si scoate capacul (figura 15).
Compartimentul legãturilor este proiectat pentru protecþie antiexploziva EEx
e (construcþie sigurã). Compartimentul capsulat antideflagrantã (tip protecþie
EExd) rãmane închis.. Introduceþi presetupele cu autorizare EEx e ºi a pãrþii pentru

conectarea cablurilor.
(Protecþia incintei inscrisã pe plãcuta de nume este
asiguratã numai daca se folosesc presetupele necesare)..Etanºeaza intrãrile de cabluri nefolosite.

Conectarea cablurilor.Conectarea cablurilor se va face conform cu diagrama de conexiuni.
Sectiunea max a cablurilor:
- Cablu de forþa (U, V, W) si
legãtura la pãmant (simbol ) = max. 10 mm2

- Cablu de control (1 la 50) = max 2,5 mm2 flexibil , max 4 mm2 solid.Pentru cablurile standard folosiþi o clema conform cu DIN 46228.Dupa conectare asiguraþi-va cã toate presetupele ºi ºuruburile fiºelor sunt
montate strans ºi etanº.

Inchiderea capacului terminalelor.Curaþã suprafeþele de etanºare de pe capac ºi corp..Verificã integritatea inelelor O..Aplicã un strat subþire de vaselinã pe suprafeþele de etanºare..Monteaza capacul ºi strange ºuruburile (1) în cruce..Strange presetupele cablurilor cu forþa necesarã ce asigurã protecþia internã.

Deconectarea de la reþea fãrã îndepãrtarea cablurilor
Daca acþionarea trebuie scoasã de pe vanã pentru service, ea poate fi separatã
fãrã îndepartarea cablurilor (figura 16). Pentru acest scop ºuruburile 2 sunt
scoase si conectorii fiºã/ prizã sunt traºi afarã. Capacul si panoul terminal rãman
împreunã.

Echipament antidefladrant! Inainte de deschidere verificaþi ca
nu existã gaz sau tensiune.

Inainte de a monta conectorii terminali:.Curaþiþi supafeþele carcasei ºi a capacului...Verificaþi daca inelele O sunt în buna stare.Aplica un strat subþire de vaselinã pe suprafeþele de etanºare..Conservaþi suprafeþele de îmbinare cu o substanþã anticorozivã.

Echipament antideflagrant. Manevraþi capacul ºi parþile
carcasei cu grija. Suprafetele de imbinare nu trebuie deterio-
rate sau murdãrite. Nu striviþi capacul in timpul montajului.

Montaþi conectorii terminali si strangeþi cele 4 suruburi în cruce.
Dispozitiv de parcare – protecþie a fiºei priza (accesoriu)
Pentru a proteja contactele in momentul în care fiºa prizã este demontatã
se poate livra ca accesoriu un dispozitiv de parcare-protecþie a fiºei prizã
(figura 17).
Compartimentul terminal deschis poate fi inchis folosind un capac de protecþie
(nu este ilustrat).
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Figura 15: Conectarea

Capac

Carcasa

(1)

Figura 16: Deconectarea de la reþea

Capac

Carcasa (2)

Figura 17: Dispozitiv de parcare

Dispozitiv de parcare



9. Operare Manualã

Acþionarea poate fi acþionatã manual pentru setarea limitatorilor ºi în cazul în
care tensiunea picã.
Operarea manualã este posibilã cu ajutorul unui mecanism intern de trecere
pe operarea manualã.

.Ridicã de piedica mecanicã aflatã în centrul roþii de manã panã la un unghi
de max. 85°; cu cealaltã manã trage uºor de roata de manã, în ambele sen-
suri, panã ce mecanismul pentru acþionarea manualã cupleazã (figura 18).

Forþa de acþionare cu ajutorul mainii este suficientã pentru
acþionare. Folosirea unei extensii sau altceva pentru ajutor nu
este permis. O forþa excesivã poate cauza distrugerea meca-
nismului de acþionare manualã.

.Elibereazã piedica mecanicã (aceasta ar trebui sa revinã in poziþia iniþialã
datoritã unui arc). Dacã piedica mecanicã nu revine in poziþia iniþiala,
împinge uºor cu mana panã revine in poziþia iniþialã.

Operarea manualã ramane în funcþiune panã la pornirea moto-
rului (fig 20). In momentul pornirii motorului cuplarea acestuia
se va face in mod automat.

.Roteºte roata de manã in sensul dorit (figura 21).

Decuplarea din operarea manualã
Operarea manualã este automat decuplatã cand motorul este pornit.
Roata de manã nu se roteºte in timpul funcþionãrii.
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Figura 18 Figura 19

Figura 20 Figura 21



10. Operarea ºi indicarea la panoul de comandã ºi control

Poziþiile selectorului

Poziþia OFF (0):
- Nu putem face comenzi de la distanþa
- Nu putem face comenzi locale
- Servomotorul va furniza doar semnale
(alimentarea cu tensiune este menþinuta)

Poziþia control LOCAL (I):
Servomotorul poate fi manevrat numai prin butoanele
OPEN-STOP-CLOSE.

Poziþia control REMOTE (II):
Servomotorul poate fi manevrat numai prin comenzi de la
distanþa, din camera de comanda.

Poziþia TEST (III):
Testarea dispozitivului PTC (vezi pagina 26).
Disponibila numai in combinaþie cu motoarele ce au ca
protecþie termistori PTC.
Becul ROSU va fi aprins.

Poziþia RESET (III):
Resetarea semnalului de eroare (becul ROSU aprins) dupa
ce a fost cuplata protecþia motorului (vezi pagina 49).
Disponibila numai in combinaþie cu tiristori PTC de protecþie
a motorului.
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Figura 22: Panoul de comandã ºi control

Poziþiile selectorului

Butoane Becuri
indicatoare

Reset

� ��

���

0

Test

���

Reset

� ��

���

0

Test

���

Reset

� ��

���

0

Test

���

Reset

���
Test

���

� ��
0

Test

���
Reset

� ��

���

0



Butoane
Daca selectorul este pe poziþia LOCAL se pot utiliza butoanele OPEN – STOP
– CLOSE pentru a manevra servomotorul prin comenzi locale.

DESCHIS (OPEN): Servomotorul funcþioneaza in direcþia
DESCHIS

STOP: Oprirea servomotorului

INCHIS (CLOSE) : Servomotorul funcþioneaza in direcþia
INCHIS

Comenzile de DESCHIS – INCHIS pot fi folosite ca apasa ºi funcþioneazã sau
apasã ºi rãmane apãsat.
In apasã ºi funcþioneazã, servomotorul va funcþiona atat timp cat butonul este
apãsat.
In apasã ºi rãmane apãsat: servomotorul funcþioneaza panã cand este datã
altã comandã. (vezi pag. 33).
Pentru mai multe informatii de programare, vezi pag. 33.

Becurile indicatoare
Cele 3 becuri indicatoare furnizeaza urmãtoarele semnale (indicaþii standard)

Iluminat (VERDE): Servomotorul este in poziþia de capãt
de cursã DESCHIS (OPEN)

Semnale colective de eroare (ROSU)

Iluminat (GALBEN): Servomotorul este in poziþia de capãt
de cursã INCHIS (CLOSE)

Semnalizari colective de Eroare:
Semnalizarile colective de eroare (becul rosu aprins) va fi activ dacã unul din-
tre urmatoarele evenimente a avut loc:.Eroare de Moment, ex. daca momentul setat (pag. 24) a fost depãºit înainte

de a ajunge la capãt de cursã..Protecþia motorului a fost anclanºata (vezi pag. 49), ex. dacã temperatura
motorului este crescutã..Eroare de fazã (pentru motoarele 3-fazice) a apãrut.Testarea dispozitivului PTC.

Becurile indicatoare clipesc:
Daca servomotorul este echipat cu BLINKER, becurile indicatoare pot fi folo-
site ca indicatoare ale funcþionãrii.
Dacã transmiþatorul blinker este activ (pagina 33), becurile indicatoare vor clipi
in timpul funcþionãrii.
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11. Accesul la compartimentul întrerupatoarelor

Pentru a avea acces la compartimentul întrerupatoarelor trebuie scos capacul
protector ºi dacã este cazul ºi discul indicatorului mecanic de poziþie (dacã dis-
cul existã).

Acest reglaj este valabil pentru “sensul orar” de rotire pentru a inchide vana.

Cand lucreazã in mediu potenþial antiexploziv trebuie avute in
vedere standardele europene EN 60079-14 ,,Instalaþii electrice
in medii de risc“ si EN60079-17 ,,Inspecþii ºi mentenanþã în
medii de risc”. Lucrul la echipamentele sau sistemele electrice
se va efectua numai de personal autorizat ºi specializat, dupa
regulile ingineriei electrice.

11.1 Scoaterea capacului protector

Echipament antiexploziv. Înainte de deschidere asiguraþi-vã cã
nu avem gaz exploziv ºi tensiune.

.Deºurubati cele 4 ºuruburi si scoateþi capacul protector al compartimentului
întrerupatoarelor (figura 23 sau figura 25).

11.2 Soaterea indicatorului mecanic de poziþie (opþiune)

.Daca este montat, scoateþi afarã discul indicator utilizand pe post de levier o
cheie fixã cu deschiderea de 14mm.
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Figura 23: Capac cu geam pentru
indicator

DSR

WDR

Figura 25: Scoaterea discului indicator

Disc indicator

Figura 24: Capac fara geam pentru
indicator



12. Setarea întrerupatoarelor de capãt de cursã

12.1 Setarea poziþiei de limitã – INCHIS (secþiunea neagrã)

.Roteºte roata de manã in sens “orar” panã cand vana este inchisã..Roteºte roata de manã inapoi aproximativ o jumãtate de turã. In timpul testu-
lui verificaþi rotirea ºi dacã este cazul corectaþi setarea limitatorilor..Cu ajutorul unei ºurubelniþe (5mm), apasã ºi roteste axul A (figura 26) in
direcþia sageþii, observã în continuu indicatorul B. Se va auzi si simþii
miºcarea unui mecanism de clichet iar indicatorul B se va miºca in continuu
la 90°. Cand indicatorul B este la 90° faþã de punctul marcat C, se va
continua miºcarea de rotaþie in mod uºor. Cand indicatorul B ajunge din nou
pe punctul C, incetaþi miºcarea de rotaþie ºi scoateþi ºurubelniþa. In cazul in
care s-a continuat miºcarea de rotaþie, aceasta se va continua panã cand se
va atinge din nou punctul C.

12.2 Setarea poziþiei de limita – SFARªIT (secþiunea albã)

.Roteºte roata de mana in sens “antiorar” panã cand vana este in poziþia
DESCHIS ºi apoi roteste in sens “orar” aproximativ ½ tura..Cu ajutorul unei ºurubelniþe (5mm), apasa si roteºte axul D (figura 26) in
direcþia sageþii, observã in continuu indicatorul E. Se va auzi ºi simþi
miºcarea unui mecanism de clichet iar indicatorul E se va misca in continuu
la 90°. Cand indicatorul E este la 90° faþã de punctul marcat F, se va conti-
nua miºcarea de rotaþie in mod uºor. Cand indicatorul E ajunge din nou pe
punctul F, incetaþi miºcarea de rotaþie ºi scoateþi ºurubelniþa. In cazul in care
s-a continuat miºcarea de rotaþie, aceasta se va continua panã cand se va
atinge din nou punctul F.

12.3 Verificarea setarii limitelor
Butoanele de test roºii, T si P (figura 26) servesc pentru acþionarea
microintrerupãtoarelor de moment si capãt de cursã.

.Roteºte T in direcþia sageþii LSC (WSR) ºi verificã dacã limitatorul de INCHIS
este reglat. Becul GALBEN de pe unitatea de control va fi aprins cat timp
butonul de test este rotit în jos..Roteºte P in direcþia sageþii LSO (WÖL) si verificã dacã limitatorul de
DESCHIS este reglat. Becul ROªU (de eroare) va fi aprins..Dupa verificare, lampile roºii ale indiatorului de eroare sunt aprinse ºi trebu-
iesc resetate apãsand butoanele de comandã în sensul opus (DESCHIS sau
INCHIS).
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Figura 26: Unitatea de control
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13. Setarea intrerupatoarelor de limita DUO (optiune)

Orice aplicatie poate fi intrerupta prin doua intrerupatoare intermediare de
pozitie. Functia intrerupatorului ON / OFF este realizata prin inchiderea celui
mai apropiat contact NC (normal inchis) si NO (normal deschis).

Pentru setarea punctului de intrerupere (pozitie intermediara)
acesta trebuie atins din aceeasi directie ca si cum s-ar efectua
o actionare electrica.

13.1 Setarea pe directia INCHIS (sectiunea neagra).Actioneaza vana spre pozitia intermediara dorita..Cu ajutorul unei surubelnite (5mm), apasa si roteste axul G (figura 27) in
directia sagetii, observa in continuu indicatorul H. Se va auzi si simti misca-
rea unui mecanism de clichet iar indicatorul H se va misca in continuu la 90°.
Cand indicatorul H este la 90° fata de punctul marcat C, se va continua mis-
carea de rotatie in mod usor. Cand indicatorul H ajunge din nou pe punctul
C, incetati miscarea de rotatie si scoateti surubelnita. In cazul in care s-a
continuat miscarea de rotatie, aceasta se va continua pana cand se va
atinge din nou punctul C.

13.2 Setarea pe directia DESCHIS (sectiunea alba).Actioneaza vana spre pozitia intermediara dorita..Cu ajutorul unei surubelnite (5mm), apasa si roteste axul K (figura 27) in
directia sagetii, observa in continuu indicatorul L. Se va auzi si simti misca-
rea unui mecanism de clichet iar indicatorul L se va misca in continuu la 90°.
Cand indicatorul L este la 90° fata de punctul marcat F, se va continua mis-
carea de rotatie in mod usor. Cand indicatorul L ajunge din nou pe punctul F,
incetati miscarea de rotatie si scoateti surubelnita. In cazul in care s-a conti-
nuat miscarea de rotatie, aceasta se va continua pana cand se va atinge din
nou punctul F.

13.3 Verificarea setarii limitatorului DUO
Butoanele de test rosu T si P (figura 27) sunt folosite pentru operarea manuala
a limitatorului DUO.

.Roteste T in directia sagetii TSC (DSR)-verifica daca directia este INCHIS.
Limitatorul de MOMENT este actionat in acelasi timp..Roteste P in directia sagetii TSO (DOL)-verifica daca directia este
DESCHIS. Limitatorul de moment DESCHIS este actionat in acelasi timp..Dupa verificare, lampile rosii ale indiatorului de eroare sunt aprinse si trebu-
iesc resetate apasand butoanele de comanda in sensul opus (DESCHIS sau
INCHIS).
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Figura 27: Unitatea de control
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14. Setarea întrerupãtorului de moment

14.1 Setarea .Setarea momentului trebuie sa fie corespunzãtor vanei..Cand servomotorul multiturã este livrat de un producator de
vane, setarea a fost facutã in timpul testelor de funcþionare..Aceasta setare poate fi schimbatã numai cu aprobarea
producatorului de vanã!

.Slabeºte ambele ºuruburi de fixare O de pe placuþa indicatoare de moment
(figura 28)..Roteºte placuþa indicatoare de moment la valoarea doritã a momentului
(1 da Nm = 10 Nm)
Exemplu:
Figura 28 aratã urmãtoarea setare: 3,5 da Nm = 35 Nm pentru direcþia

INCHIS
4,5 da Nm = 45 Nm pentru direcþia
DESCHIS. Inºurubeaza ºuruburile O.

.De asemenea , în operarea manualã, pot fi acþionate ºi între-
rupatoarele de moment.. Intrerupatorul de moment acþioneaza ca protecþie la
supraincãrcarea peste cursa completã chiar ºi cand, în
poziþia de capat este acþionat întrerupatorul de limitã.

14.2 Verificarea setarii întrerupãtoarelor de moment
Butoanele de test roºii T ºi P (figura 26) sunt utilizate pentru operarea manualã
a întrerupatoarelor de moment:

.Roteºte T in direcþia sageþii TSC (DSR) ºi trebuie sa fie anclanºat limitatorul
de moment pentru poziþia INCHIS. Becul roºu de EROARE se va aprinde..Roteºte P in direcþia sageþii TSO (DOL) ºi trebuie sa fie anclanºat limitatorul
de moment pentru poziþia DESCHIS. Becul roºu de EROARE se va aprinde..Daca un limitator DUO este instalat în servomotor, poziþia intermediarã de
oprire va fi anlanºata in acelaºi timp..Dupa efectuarea verificãrilor pentru a elimina eroarea semnalizatã prin aprin-
derea becului roºu se va folosi panoul de comandã dand comenzi in direcþia
contrarã efectuarii testului.
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Figura 28: Capeteleîintrerupatoarelor de moment
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15. Test de funcþionare

Lucrul la deschiderea acþionarii sub tensiune poate fi facutã
dacã suntem siguri cã pe aceasta duratã nu este pericol de
explozie.

15.1 Verificarea direcþiei de rotire
Acest test este necesar dacã AM este montat pe brida de perete. Cand AUMA
MATIC este montat direct pe servomotor corecþia de fazã se va face automat.

.Dacã este prevãzut monteazã discul indicator.
Direcþia de rotire a discului indicator (figura 29) indica direcþia de ieºire din
servomotor..Daca nu avem disc indicator se poate observa direcþia de ieºire la arborele
de ieºire. Pentru aceasta se va scoate capacul filelat (figura 27) (figura 30).

.Manevreazã manual servomotorul la o poziþie intermediarã..Mutã selectorul pe poziþia “LOCAL CONTROL” (I) (figura 31).

.Alimenteazã cu tensiune..Apasã butonul INCHIS (CLOSE) (figura 32) ºi observã direcþia de rotire:
Dacã discul indicator se roteºte in sens antiorar atunci direcþia de rotire este
corectã.

Daca direcþia de rotire este greºitã opreºte imediat.
Folosind butonul STOP sau rotind ambele butoane de test T si P in
orice direcþie.
Corecteazã secvenþa de faze verificand legãturile.
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Figura 29: Disc indicator

INCHIS DESCHIS

Figura 30: Desfacerea capacului filetat
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Figura 31: Selector pe panoul frontal
al AM

Figura 32: Butonul CLOSE (INCHIS) Figura 33: Butonul STOP



15.2 Verificaea setarii întrerupãtoarelor de limitã.Pune selectorul pe poziþia OFF (0) (figura 34).

Tensiunea de control din contactoaele reversibile este OFF.
Tensiunea de alimentare este menþinuta.

.Roteºte servomotorul manual la ambele poziþii de capãt de cursã.Verificã dacã limitatorul de capãt de cursã este setat corect pentru ambele
capete de cursã.

Cand limitatorii de capãt de cursã sunt setaþi corect:.Pune selectorul pe loziþia LOCAL CONTROL (I) (figura 31)..Executã testul de funcþionare apãsand pe DESCHIS-STOP-INCHIS.

15.3 Verifica tipul de setare
Setarile pe capãtul de cursã indicate de cãtre producatorul de vana pot fi: pe
limitatorul de capãt de cursã sau pe limitatorul de moment la capãt de cursã..Pentru verificarea setarii, vezi pagina 33, paragraf 20.2.

15.4 Verificarea dispozitivului de protecþie motor PTC (opþiune).Selecteaza întrerupatorul de pe panoul frontal pe poziþia TEST (fig. 35).
Dacã dispozitivul PTC functioneazã corect, anclanºarea protecþiei motorului
va fi semnalizatã prin aprinderea lãmpii de EROARE-ROSU.

.Pune selectorul pe poziþia RESET (fig.36):
Semnalul de Eroare va fi resetat dacã dispozitivul funcþioneazã corect.

In cazul in care pe aceastã poziþie nu se initializeazã un semnal de eroare
selectorul ºi diagrama de conexiuni trebuie verificate de service-ul AUMA.

Dacã alte opþiuni nu cer setarea (cap. 16. si 18.). Inchide compartimentul limitatorilor (vezi pag. 31, cap. 19.).
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Figura 34: Selectorul de pe panoul
frontal al AM in poziþia OFF

Figura 35: Selectorul pe poziþia TEST

Figura 36: Selectorul pe poziþia RESET



16. Setarea potenþiometrului (opþiune)

.Adu vana in poziþia INCHIS..Roteºte potenþiometrul (E2) in sens orar cãtre poziþia iniþialã.
Poziþia INCHIS corespunde cu 0%, poziþia DESCHIS la 100%..Roteºte potenþiometrul (E2) uºor înapoi.

In timpul rotirii reductorului transmiþatorului de poziþie, gama
completã de rezistenþã nu este întotdeauna utilizatã pentru
intreg ciclul. In acest caz va fi folositã o posibilitate de reglare
(potenþiometru de setare).

.Se va face un reglaj fin al punctului de “zero” la potenþiometrul extern.
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Figura 37: Unitatea de control
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17. Setarea transmiþãtorului electronic de poziþie RWG (opþiune)

— Pentru monitorizarea funcþionarii sau comanda externã —

Dupa montarea servomotorului pe vanã, verificã setarea prin mãsurarea valorii
curentului de ieºire la punctul desemnat de mãsurare (vezi paragraful 17.1 sau
17.2).

Placa transmiþãtorului (figura 38) este localizatã sub capacul de protecþie
(figura 39).
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Schema de
legãturi KMS TP_ _ 4 / _ _ _

3-/ 4-fire

KMS TP _ 4 _ / _ _ _
KMS TP _ 5 _ / _ _ _

2-fire

Curent de ieºire Ia 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 4 – 20 mA
Tensiune de
alimentare

Uv
24 V DC, ± 15 %

Netezit
14 V DC + (I x RB),

max. 30 V
Curent maxim
de intrare

I 24 mA la 20 mA
Curent de iesire

20 mA

Incarcare max. RB 600 � (Uv - 14 V) / 20 mA

Tabel 3: Date tehnicen RWG 4020

Figura 38: Placa transmiþa torului de poziþie

S1



17.1 Setarea pentru sistemul cu 2-fire 4 – 20 mA si 3- /4-fire 0 – 20mA

.Conecteazã tensiunea pentru transmiþãtorul de poziþie..Adu vana in pozitia INCHIS..Conecteazã ampermetrul pentru mãsurarea 0 – 20mA (figura 39).

Circuitul (incarcarea exterioarã) trebuie sa fie conectat
(observã încarcarea Max.ext, RB), sau conectorii fiºei prizã
trebuie sa fie cuplaþi (a se vedea schema de legaturi KMS
TP …) altfel nu poate fi mãsurata nici o valoare.

. Invarte potenþiometrul (E2) în sens orar cãtre poziþia initialã panã la stop.. Invarte potenþiometrul (E2) uºor inapoi.

. Invarte potenþiometrul (O) în sens orar panã cand curentul incepe sã
creascã.. Invarte înapoi potenþiometrul (O) panã cand sunt atinse urmãtoarele valori:
Pentru sistemele cu 3- sau 4- fire: aprox. 0.1 mA
Pentru sistemele cu 2- fire: aprox. 4.1 mA.
Aceasta asigurã ca semnalul sa nu disparã în punctul de zero..Adu vana in poziþia DESCHIS..Seteazã potenþiometrul la valoarea max. 20 mA..Apropiete de poziþia INCHIS din nou si verificã valoarea minima (0,1 mA
sau 4,1 mA). Daca este necesar corecteaza setarea fãcutã iniþial.

Daca valoarea maximã nu poate fi atinsa, trebuie verificatã
selectarea reductorului.
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Figura 39

“0” (0/4 mA) “max.” (20 mA)

Punct masurare
(+) 0/4 – 20 mA

Punct masurare
(–) 0/4 – 20 mA

Placa acoperire E2



17.2 Setarea pentru sistemul cu 3- / 4-fire 4 – 20 mA

.Conecteazã tensiunea pentru transmiþãtorul de poziþie..Adu vana in pozitia INCHIS..Conecteazã ampermetrul pentru mãsurarea 0 – 20mA (figura 40).

Circuitul (incarcarea exterioarã) trebuie sa fie conectat
(observã încarcarea Max.ext, RB), sau conectorii fiºei prizã
trebuie sa fie cuplaþi (a se vedea schema de legaturi KMS
TP …) altfel nu poate fi mãsurata nici o valoare.

. Invarte potenþiometrul (E2) în sens orar cãtre poziþia initialã panã la stop.. Invarte potenþiometrul (E2) uºor inapoi.

. Invarte potenþiometrul (O) în sens orar panã cand curentul incepe sa
creascã.. Invarte înapoi potenþiometrul (O) panã cand un curent rezidual de aprox.
0,1 mA este atins..Adu vana in poziþia DESCHIS..Seteazã valoarea de sfarºit – 16 mA – cu potenþiometrul..Adu vana in poziþia INCHIS..Seteazã potenþiometrul (O) de la 0,1 mA la valoarea iniþiala 4 mA.
Ca rezultat gama de mãsurare este acum 4 -20mA..Apropiete de ambele poziþii de capãt si verificã setarea. Dacã este cazul,
refã setãrile.

Dacã valoarea maximã nu poate fi atinsã, trebuie verificatã
selectarea reductorului.
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Figura 40

“0” (0/4 mA) “max.” (20 mA)

Punct masurare
(+) 0/4 – 20 mA

Punct masurare
(–) 0/4 – 20 mA

Placa acoperire E2



18. Setarea indicatorului mecanic de poziþie (opþiune)

.Pune discul indicator pe arborele corespunzãtor..Adu vana in poziþia INCHIS.. Invarte indicatorul de jos panã (figura 41) ce simbolul INCHIS este
aliniat cu indicatorul de pe capac (figura 42)..Adu vana in poziþia DESCHIS..Þine indicatorul de jos în pozitie ºi învarte discul superior cu simbolul
DESCHIS panã ce acesta este aliniat cu indicatorul de pe capac.

Discul indicator se roteºte aproximativ 180° la 230° pentru o cursa completã
DESCHIS la INCHIS sau invers.
Un reductor corespunzãtor este instalat in servomotor. Dacã numãrul de rotaþii
pe cursã este schimbat la o altã valoare trebuie schimbat de asemenea ºi
acest reductor.

19. Inchide compartimentul întrerupãtoarelor

.Curaþã suprafaþa de montare ºi capacul corespunzãtor..Verificã integritatea inelului O de etanºare..Aplicã un strat subþire de unsoare..Monteazã capacul protector pentru compartimentul întrerupãtoarelor.

Echipament antiexploziv . manuiþi capacul si pãrtile carcasei
cu grijã. Suprafetele de contact nu trebuiesc deteriorate si
murdarite. Nu striviþi capacul la montare.

.Repuneþi capacul compartimentului limitatorilor si strangeþi ºuruburile în
cruce.

Dupa operaþiunile de punere in funcþiune verificã integritatea
vopselei. Dacã au apãrut mici defecte trebuiesc a fi inlãturate
pentru a preintampina apariþia coroziunii.

31

Servomotoare multiturã SAExC 07.1 – SAExC 16.1/ SARExC 07.1 – SARExC 16.1
Instrucþiuni de Operare cu panou de comandã integrat AUMA MATIC AMExC 01.1

Figura 41

Disc indicator

Figura 42

Semn



20. Panoul de comandã ºi control AUMA MATIC

In timpul lucrului la panoul de comandã respectaþi:

Lucrul la deschiderea acþionarii sub tensiune trebuie facutã
numai dupã ce v-aþi asigurat cã pe durata lucrului nu existã
pericol de explozie.

20.1 Funcþiunile ledurilor de diagnozã de pe placa de interfaþã (versiunea standard)

V14 iluminat: Eroare de fazã ºi/sau protecþie motor anclanºata.
In combinaþie cu termistor de protecþie motor (opþiune):
Resetare prin punerea selectorului pe poziþia III

V15 iluminat: Eroare de Moment. Limitatorul de moment a acþionat în timpul
Cursei.

Ledurile STOP; INCHIS (CLOSE); DESCHIS (OPEN) indicã corectitudinea
comenzilor date (numai daca selectorul este pe poziþia REMOTE).
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Figura 43: Poziþionarea plãcilor

Placã cronometrica
(optiune)

Placã acoperire
Placã de interfaþa

Plãci logice

Capac

Placã poziþioner
(optiune)

Figura 44: Placa de faþa a placii de interfaþa



20.2 Programarea plãcii logice

Tipul de setare – limita sau moment – (întrerupãtorul S1-2 ºi întrerupãtorul
S3-2 figura 45) trebuie sã fie determinat de producãtorul vanei.

.Setarea programãrii dorite se face conform tabel 4 pentru întrerupãtorul
S2-2.
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Poziþia 1 :
Setarea limitatorilor de cursã
în pozþia de capãt de cursã
DESCHIS

Poziþia 2:
Setarea limitatorilor de moment
în poziþia de capãt de cursã
DESCHIS

Poziþia 1:
Setarea limitatorilor de cursã în
poziþia de capãt de cursã
ÎNCHIS

Poziþia 2:
Setarea limitatorilor de mo-
ment în poziþia de capãt de
cursã ÎNCHIS

S3-2

S1-2

S2-2

Figura 45: Logik-Platine A2

Întrerupãtor DIP S2-2 Programare
(ON = apasat)

Direcþia ÎNCHIS Direcþia DESCHIS

Poziþia DISTANTA

Apasã funcþioneazã DISTANTA

Poziþia LOCAL

Apasã funcþioneazã LOCAL

Transmiþãtor Blinker (optiune)

activat dezactivat

Semnal eroare de moment: Între-
rupatorii de moment declanºeazã
(în mijlocul cursei) conþinînd sem-
nalul eroare colectivã

inclus neinclus

Tabel 4



20.3 Semnal DESCHIDERE URGENTA si INCHIDERE URGENTA (optiune)

(Al 5-lea digit în diagrama de conexiuni MSP … C, D sau P)

Cand o comanda de URGENÞA este datã, servomotorul va “conduce” vana
cãtre poziþia de capãt predeterminatã (indiferent de poziþia selectorului
LOCAL, OFF, REMOTE).

. Intrarea la terminalul XK1 (referindu-ne la diagramã) trebuie sã fie conectat la
un contact NC (inchide circuitul principal) la + 24 V DC..Dacã semnalul DESCHIDERE URGENTA sau INCHIDERE URGENTA este
în mod general nedorit: Scoate capacul de protecþie ºi deconecteaza
legãtura B1 (pentru INCHIDERE URGENTA) ºi B2 (pentru DESCHIDERE
URGENTA).
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Figura 46: Capacul protector pentru opþiunile DESCHIDERE URGENTÃ
Sau INCHIDERE URGENTA

LED pentru
comenzi URGENTE

B2

B1

Legaturi: B1 (INCHIDERE URGENTÃ)
B2 (DESCHIDERE URGENTÃ



21. Poziþioner electronic (opþiune)

21.1 Date tehnice

21.2 Programarea
Poziþionerul montat in panoul de comandã integrat AUMA MATIC este progra-
mat conform cu datele primite in comanda beneficiarului ºi cu caracteristicile
servomotorului.
Dacã datele de reglaj ale sistemului sunt diferite se va face o reajustare a
potenþiometrului. Inainte de aceasta se recomandã notarea datelor iniþiale pro-
gramate.

.Verificã programarea plãcii logice conform cu paragraf 20.2

Funcþia de comandã “reþinere” (vezi table 4) trebuie pusã în
pozitia OFF in conjucþie cu poziþionerul.

.Scoate capacul de protecþie (figura 47) ºi efectueaza programarea plãcii de
poziþioner (figura 48) corespunzãtor cu tabelele 6 ºi 7.

La setare, prioritar se va asigura ca circuitul pentru posiþioner
feedback E2 (vezi diagrama de conexiuni) sa fie inchis. Dacã
semnalul E2 lipseºte ledul (V10) “E1/E2<4 mA” (figura 47) este
ON ºi poziþionerul nu raspunde.
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Semnal comandã (semnal intrare E1,
valori setate) 0/4 – 20 mA (Opþional: 0 – 5 V)

Reacþie (feedback) (semnal intrare E2,
valori actuale) 0/4 – 20 mA (Opþional: 0 – 5 V)

Sensibilitate (banda moarta) ∆E (P9) 0,5 % – 2,5 %
Reglaj fin “Sens” (P7) (valabil pentru viteze
de iesire mai mici de 16rpm) min 0,25 %

Timp pauza (t-off) (P10) 0,5 – 10 s
Rezistenþa intrare 250 Ohm
Serviciul de reglare cu modul în trepte (nu este cerut pentru setarile de reglare):
Timp functionare “t-on” (P8)
efectiv pana la o eroare mai mica sau egala
cu 25% , apoi valoarea setatã este automat
redusa de 3.

0,5 – 15 s

Tabel 5: Date tehnice pentru poziþioner

Figura 47: Capacul placii poziþioner

V10 (rot)

P10

P8

Eticheta cu indicarea semnalelor
(In exemplul nostru: E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20mA)



21.2.1 Setarea tipului de semnal

Tipul de semnal (semanl in curent sau volþi) a valorii nominale E1 ºi valoarea
actuala E2 este setatã în fabricã ºi este marcatã printr-o etichetã lipitã pe
capacul plãcii poziþioner (figura 47).
Dacã setarea se doreºte a fi modificatã acest marcaj de asemenea se
recomandã a fi modificat. Din aceastã cauzã ºi diagrama de conexiuni se
modificã (vezi pagina 56).
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Figura 48: Placa poziþioner A7

V28
V27
V18
V10

P10
MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
MP1(–)

S1-7

P9 (∆E)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)

S2-7

S3-7

E1{
E2{

Punct ma-
surare :

Programat

Semnal comanda
Punct setat E1

Reacþie (Valoare
actuala E21)

DIP întrerupator S1-7
(vezi figura 48)

4 – 20 mA
0 – 20 mA

4 – 20 mA
0 – 20 mA

4 – 20 mA
0 – 20 mA 0 – 5 V

0 – 5 V 4 – 20 mA
0 – 20 mA

0 – 5 V 0 – 5 V

0 – 10 V 4 – 20 mA
0 – 20 mA

0 – 10 V 0 – 5 V

1) Semnale pentru reacþia internã:
0/4-20mA de la transmiþãtorul electronic de poziþie
Sau 0 – 5V de la potenþiometrul de pozitie 5K�

Tabel 6: Posibile setari



21.2.2 Setarea comportarii servomotorului la pierderea de semnal

In cazul pierderii semnalului E1 sau a valorii actuale E2, reacþia servomotorului
poate fi programatã prin intrerupatorul S2-7. Gama completã de alegeri este
disponibilã numai pentru semnale 4-20mA.

Urmãtoarele reacþii sunt posibile:
EROARE – RÃMANERE PE POZIÞIE:
Servomotorul se opreºte imediat si rãmane pe poziþie.
EROARE- INCHIDERE:
Servomotorul va acþiona vana cãtre poziþia de capãt INCHIS.
EROARE- DESCHIDERE:
Servomotorul va acþiona vana cãtre poziþia de capãt DESCHIS.
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Comportare la pierderea semnalului Conditie necesara1) Programare

E1 E2 Semnal comandã
Punct setat E1

Reacþie(Feedback)
Valoare actuala E22)

pt DIP întrerupator S2-7
(vezi fig. )

Cadere lucru 4 – 20 mA 4 – 20 mA

Cadere inchis
4 – 20 mA 4 – 20 mA

0 – 20 mA
0 – 5 V 4 – 20 mA

Cadere deschis
4 – 20 mA 4 – 20 mA

4 – 20 mA 0 – 20 mA
0 – 5 V

Cadere lucru Cadere deschis 4 – 20 mA 0 – 5 V

Cadere inchis Cadere deschis

4 – 20 mA
0 – 20 mA 0 – 5 V

0 – 20 mA 4 – 20 mA

0 – 20 mA
0 – 5 V
0 – 10 V

0 – 20 mA
0 – 5 V

Cadere inchis Cadere lucru
0 – 20 mA 4 – 20 mA

0 – 10 V 4 – 20 mA

1) În timpul pierderii semnalului, semnale de la 0-20mA sau 0-5V pot fi interpretate greºit din E1 sau E2 (fara nici o eroare)
pot fi <4mA (pozitia de capat de cursa INCHIS -0mA sau 0V) cand lucreazã corect

2) Semnale pentru reacþia internã:
0/4-20mA din transmiþãtorul electronic de pozitie sau 0-5V din potenþiometrul de precizie 5kk �

Tabel 7: osibile setari (setarile recomandate sunt colorate in gri)



21.3 Reglarea poziþionerului pentru capãtul de cursã INCHIS (versiune standard)

Inainte de a începe setarea poziþionerului, asiguraþivã cã între-
rupatorele de limitã de cursã ºi moment din servomotor ca ºi
feedback au fost setate (paragraful 16 ºi 17).

.Pune selectorul de pe panoul frontal in poziþia LOCAL..Miºca servomotorul apãsand butonul catre poziþia CLO.SE (INCHIS)..Furnizeazã semnalul E1 la 0 sau 4 mA (vezi diagrama). Invarte potenþiometrul “t-off” (P10) in sens antiorar panã la stop (figura 49).

Lipsa semnalelor E1/E2 sau polaritate greºita sunt indicate de
ledul (V10) “ E1/E2<4mA” (figura 47 sau 49).

.Conecteaza voltmetrul în punctele de mãsurare MP3 ºi MP4 (figura 49) pen-
tru a mãsura valoarea nominalã (0 – 5V).
Pentru valoarea nominalã E1 al 0 mA voltmetrul va arata 0 V.
Pentru valoarea nominala E1 al 4 mA voltmetrul va arata 1 V.
In cazul in care valorile nominale (0V sau 1 V) nu sunt corecte:
Corecteazã valoarea nominalã a semnalului din camera de comandã..Conecteazã voltmetrul la punctele de mãsurã MP2 si MP1 pentru a mãsura
valoarea actualã.
Pentru o valoarea actualã E2 de 0 mA voltmetrul va arãta 0 V.
Pentru a valoare actualã E2 de 4mA voltmetrul va arãta 1 V.
Daca valorile masurate nu sunt corecte:
Ajusteazã poziþia feedback conform cu paragrafele 16. si 17. ºi repeta “ ajus-
tarea potenþiometrului”.
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=

Posibila stare a ledurilor:
(se refera la figurile 49 si 50)

U
rm

ea
za

Cere poziþionare în capãtul de cursã ÎNCHIS:
(se refera la figurile 49 si 50)

Ledurile nu-s aprinse Învîrte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasornicului pîna cînd
ledul (V27 galben) se aprinde.

Ledul (V28 verde) aprins
Învîrte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasornicului pîna cînd
ledul (V28 verde) nu este prea mult timp aprins ºi ledul (Vgal-
ben) se aprinde.

Ledul (V27 galben) aprins

Învîrte potenþiometrul “0” (P3) în direcþia inverse acelor ceasornicului pîna
cînd ledul (V27 galben) nu este prea mult timp aprins.
Dupa aceea invîrte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasornicu-
lui pîna cînd ledul (V27 galben) se aprinde.

Tabel 8

Figura 49: Placa poziþioner A7

V28
V27
V18
V10

P10
MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
MP1(–)

S1-7

P9 (∆E)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)

S2-7

S3-7

E1{
E2{

Punct ma-
surare:



21.4 Ajustarea potenþiometrului pentru capãtul de cursã DESCHIS (versiunea standard)

.Puneþi în funcþiune servomotorul apãsand butonul pentru direcþia OPEN
(DESCHIS)..Conectaþi voltmetru la punctele de mãsurare MP2 ºi MP1 pentru a mãsura
valoarea actualã E2:
Cand poziþia de feedback este corectã, voltmetru indicã 5 V.
Daca mãsurarea valorii nu este corectã:
Ajustaþi poziþia feedback conform paragrafelor 16. ºi 17. ºi repetaþi..Conectati valoarea max. a semnalului (valoare nominala E1) = 20 mA.
Conectaþi voltmetru pentru a mãsura la punctele MP4 ºi MP3 valoarea nomi-
nala E1:
Pentru o valoarea nominalã de 20 mA, voltmetru aratã 5 V.
Daca valoarea masuratã nu este 5 V:
Verificaþi semnalul de comandã furnizat din exterior E1.

21.5 Setarea sensibilitaþii .Puneþi selectorul pe poziþia REMOTE..Setaþi semnalul de comandã E1 conform cu eticheta de pe placuþã (vezi
pagina 50.
Sensibilitatea (�E/ banda moartã) este setatã la valoarea max (2.5%) din
fabricã..Banda moartã poate fi maritã rotind potenþiometrul �E (P9) in sens orar.
Oprire in stanga = banda moarta micã (= sensibilitate mare). Pentru o setare
precisã a benzii moarte, este necesar un dispozitiv de setare ce sa aiba
opþiune de setare în 0.1mA..O sensibilitate bunã (�Emin= 0,25 %) poate fi atinsã rotind potenþiometrul P7
în sens orar.

Cand setãm �E, trebuie sa observãm urmãtoarele:
Dacã numarul de porniri este mare, aceasta va conduce la o
uzurã nedoritã a servomotorului. De aceea valoarea maximã
posibilã pentru banda moartã trebuie setatã pentru acest
proces.

Pentru a preveni creºterea peste numarul max.de starturi (conform cu fiºa
tehnicã a servomotorului de reglaj) în cazuri extreme, un timp de pauzã între
0.5s (stop stanga) ºi 10s (stop dreapta) poate fi setat cu potenþiometrul “t-off”
(P10).
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=

Posibila stare a ledurilor
(se refera la figurile 49 si 50)

U
rm

ea
za

Cere poziþionare în capatul de cursa DESCHIS:
(se refera la figurile 49 si 50)

Ledurile nu-s aprinse Învarte potenþiometrul “max” (P4) încet în direcþia inversã acelor ceasornicu-
lui pîna cînd ledul (V28 verde) se aprinde.

Ledul (V28 verde) aprins

Învarte potenþiometrul “max” (P4) în direcþia acelor ceasornicului pîna cînd
ledul (V28 verde) nu este prea mult timp aprins .
Dupa aceea învîrte potenþiometru “max” (P4) încet în direcþia inverse acelor
ceasornicului pîna ce ledul (V28 verde) este iluminat.

Ledul (V27 galben) aprins
Învarte potenþiometrul “max” (P4) încet în direcþia inverse acelor ceasornicu-
lui pîna cînd ledul (V27 galben) nu este prea mult timp aprins ºi ledul

(V28 verde) e iluminat.

Tabel 9
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Figura 50: Placa pozitioner

Eticheta cu indicarea semnalului
(in exemplul nostru E1 = 4 – 20 mA, E2 = 4 – 20 mA)

V28 (grün)
V27 (gelb)
V18 (rot)
V10 (rot)

P10

Figura 51: Placa poziþioner A7

V28
V27
V18
V10

P10
MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
MP1(–)

S1-7

P9 (∆E)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)

S2-7

S3-7

E1{
E2{

Punct
masurare:



21.6 Ajustarea potenþiometrului pentru poziþia capãt de cursã OPEN (DESCHIS) (operare inversã)

In versiunea standard, semnalul de intrare maxim(E1 = 20mA) însemna depla-
sare cãtre poziþia de capãt de cursã OPEN (DESCHIS)..Schimband poziþia microintrerupãtoarelor S3-7 (figura 52) pe poziþia “1”,

putem avea o inversare a definirii semnalului (operare inversã).. In cazul în care avem RWG (opþiune) instalat, conexiunea 7 (roºie) ºi 5
(neagrã) din placa de poziþioner (figura 38) din servomotor trebuie
schimbatã.. in cazul in care avem instalat potenþiometru conexiunea 21 (roºu) ºi 22
(neagrã) la XA (conexiunea servomotorului) trebuie sa fie interschimbatã.

Inainte de a incepe setarea potenþiometrului, trebuie sã ne
asigurãm ca întrerupatoarele de limitã de cursã ºi de moment
din servomotor ca ºi feedback sunt setate (paragraful 16. ºi 17.).

.Puneþi selectorul de pe panoul frontal al AM pe poziþia LOCAL..Puneti un funcþiune servomotorul apãsand butonul OPEN (DESCHIS)..alimentaþi cu valoarea nominala E1 de 0 sau 4 mA (vezi diagrama)..Rotiþi potenþiometrul “t-off” (P10) in sens antiorar panã la stop (figura 52)

Lipsa semnalului E1/E2 sau polaritate greºitã este indicatã de
LED (V10) “E1/E2 <4mA” (figura 50 sau 52).

.Conectaþi voltmetru la punctele de mãsurare MP3 ºi MP4 (figura 52) pentru
mãsurarea valorii nominale (0 – 5 V).
Pentru o valoare nominalã E1 la 0 mA voltmetru va arãta 0 V.
Pentru o valoare nominalã E1 la 4 mA voltmetru va arãta 1 V.
In cazul în care valorile nominale (0V si 1 V) sunt incorecte:
Corectaþi valoarea nominalã a semnalului din camera de comandã..Conectaþi voltmetru la punctele de mãsurare MP2 si MP1 pentru mãsurarea
valorii nominale (0 – 5 V)
Pentru o valoare nominalã E2 la 0 mA voltmetru va arãta 0 V.
Pentru o valoare nominalã E2 la 4 mA voltmetru va arãta 1 V.
In cazul in care valorile nominale (0V si 1 V) sunt incorecte:
Ajustaþi poziþia de feedback conform cu paragrafele 16. ºi 17. si reluaþi seta-
rea.
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=

Posibila stare a ledurilor:
(se refera la figurile 50 si 52)

U
rm

ea
za

Cere poziþionare în capatul de cursa DESCHIS:
(se refera la figurile 50 si 52)

LEDurile nu-s aprinse Învarte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasornicului pana
cand ledul (V28 verde) se aprinde.

Ledul (V27 galben) aprins
Învîrte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasornicului pîna cînd
ledul (V27galben) nu este prea mult timp aprins ºi ledul
(V28 verde) se aprinde.

Ledul (V28-verde) aprins

Învarte potenþiometrul “0” (P3) în direcþia inverse acelor ceasornicului pîna
cînd ledul (V28 verde) nu este prea mult timp aprins.
Dupa aceea învarte potenþiometrul “0” (P3) încet în direcþia acelor ceasorni-
cului pîna cînd ledul (V28 verde) se aprinde.

Tabel 10



21.7 Ajustarea potenþiometrului pentru poziþia capãt de cursa CLOSE (INCHIS) (operare inversã)

.Puneti un funcþiune servomotorul apãsand butonul CLOSE (INCHIS)..Conectaþi voltmetru la punctele de mãsurare MP2 ºi MP1 pentru mãsurarea
valorii actuale E2:
Dacã poziþia de feedback este corectã, voltmetru va arãta 5 V.
Dacã valoarea masuratã este incorecta:
Ajustaþi poziþia de feedback conform cu paragrafele 16. ºi 17. si repetaþi
setãrile..Conectaþi semnalul de comandã max (valoarea nominala E1) = 20mA.Conectaþi voltmetru la punctele de mãsurare MP4 ºi MP3.
Pentru o valoare nominalã de 20mA voltmetru aratã 5 V.
Dacã valoarea mãsuratã nu este 5V:
Verificã valoarea semnalului extern E1.
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=

Posibila stare a ledurilor
(se refera la figurile 50 si 52)

U
rm

ea
za

Cere poziþionare în capãtul de cursã ÎNCHIS:
(se refera la figurile 50 si 52)

Ledurile nu-s aprinse Învarte potentiometrul “max” (P4) incet in directia inversa acelor ceasornicului
pana cand ledul (V27 galben)se aprinde.

Ledul (V27 galben) aprins

Învîrte potenþiometrul “max” (P4) în direcþia acelor ceasornicului pîna cînd le-
dul (V27 galben) nu este prea mult timp aprins.
Dupa aceea învarte potenþiometru “max” (P4) încet în direcþia inverse acelor
ceasornicului pîna ce ledul (V27 galben) este iluminat.

Ledul (V28-verde) aprins
Învarte potenþiometrul “max” (P4) încet în direcþia inversã acelor ceasornicu-
lui pîna cînd ledul (V28 verde) nu este prea mult timp aprins ºi ledul

(V27 galben) e iluminat.

Tabel 11

Figura 52: Placa poziþioner A7

V28
V27
V18
V10

P10
MP4(–)
MP3(+)
MP2(+)
MP1(–)

S1-7

P9 (∆E)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)

S2-7

S3-7

Punct
masurare:



21.8 Poziþioner în versiunea in fracþiuni (opþiune)

Pentru aceasta este necesarã de o versiune modificatã de poziþioner.
Funcþionarea va fi posibilã numai prin dotarea cu RWG.

21.8.1 Versiunea in fracþiuni (descriere)

Exemplul tipic este o conductã cu baypass. Servomotorul montat pe bypass
lucreazã în gama micã (0 – 10mA)., Servomotorul montat pe vanã lucreazã în
gama mare (10 – 20mA). Alte valori ca 4 – 12 mA si 12 – 20mA pot fi setate de
asemenea.

21.8.2 Programarea

Microintrerupatorul DIP 5 (S1-7) trebuie sa fie in poziþia ON pentru aceastã
versiune.

Programarea urmatoare a poziþionerului funcþie de microintrerupatorul S2-7 ºi
S3-7 se face in acelaºi fel.

21.8.3 Ajustarea poziþionerului pentru versiunea in fracþiuni.Furnizaþi semnalul minim de comandã (valoarea nominala E1) pentru
poziþioner ºi verificã prin mãsurarea cu voltmetru la punctele MP3 ºi MP4
(figura 53).Conectaþi voltmetru între punctele de mãsura M3 ºi MP1
Calculaþi valoarea setatã:
Valoarea Iniþiala = E 1min [in Amperi] x 250 Ohm
Setaþi valoarea iniþiala cu potenþiometrul P5..Furnizaþi semnalul specific maxim (valoarea nominala E1) ºi verificã
mãsurand la punctele MP3 ºi MP4..Conectaþi voltmetru între punctele M9 ºi MP1. setati potentiometrul P6 la 5V..Furnizeazã semnalul de intrare E1 de la valoarea minimã la cea maximã ºi
verificã valoarea setatã 0 – 5 V prin mãsurare la punctul M9. Dacã este
necesar reajusteaza cu P5 sau P6..Aplicaþi aceeaºi procedurã pentru cel de-al doilea poziþioner de pe celãlalt
servomotor ºi seteaza conform cu valorile specificate pentru E1..Dupã setarea versiunii în Fracþiuni executaþi verificarea conform pag. 38.
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Programarea

Semnal comandã
Punct setat E1

Feedback (reactie)1)

Valoarea actualã E2
DIP întrerupator S1-7

(vezi fig. 53)

4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA

4 – 20 mA
0 – 20 mA

4 – 12/12 – 20 mA
0 – 10/10 – 20 mA 0 – 5 V

1) semnale pentru feedback intern:
0/4 – 20 mA de la transmiþãtorul electronic de poziþie
Sau 0 – 5 V de la potenþiometrul de precizie de 5k �

Tabel 12: Posibile setari pentru versiunea in fractiuni



Exemplu:
Doua servomotoare urmeazã a funcþiona in versiunea în fracþiuni. Servomo-
torul 1 trebuie sa fie in poziþia INCHIS, cu o valoare nominalã a semnalului E1
la 0 mA ºi in pozitia DESCHIS, cu o valoare a semnalului de 10 mA.
Servomotorul 2 trebuie sa fie in poziþia INCHIS cu o valoare nominalã a sem-
nalului de 10 mA ºi in poziþia DESCHIS, cu o valoare a semnalului de 20 mA

.Poziþionerul servomotorului 1:
Furnizezã E1 = 0 mA, seteazã cu P5= 0 V la M3 (mãsurare împotriva MP1)
Furnizezã E1 = 10 mA, seteazã cu P6= 5 V la M9 (mãsurare împotriva MP1).Poziþionerul servomotorului 2:
Furnizezã E1 = 10 mA, seteazã cu P5= 0 V la M3 (mãsurare împotriva MP1)
Furnizezã E1 = 20 mA, seteazã cu P6= 5 V la M9 (mãsurare împotriva MP1).Continuã ajustarea cu E2, etc. Cu alte cuvinte valoarea nominalã E1 poate fi
transmisã celor douã servomotoare (conectate in serie). Cand funcþionãm în
gama E1 = 0 – 10 mA, servomotorul 1 va funcþiona, servomotorul 2 va
ramane in poziþia INCHIS. Cand funcþionãm în gama E1 = 10 – 20 mA, ser-
vomotorul 2 va funcþiona iar servomotorul 1 va rãmane in poziþia DESCHIS.
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Figura 53: Placa poziþioner A7 pentru versiune în fracþiuni

Punct masurare

Punct masurare
E1{
E2{

P9 (∆E)
P7 (Sens)
P3 (0)
P4 (max)

P6
P5

S3-7

S2-7

S1-7

V10 (roºu)

P10

V18 (roºu)

V27 (galben)

V28 (verde)



22. Temporizator (opþiune)

Placa “Temporizator” este utilizatã pentru a creºte timpul de operare pentru
cursã sau pentru porþiuni de cursã.

Exemplu:
Pentru a preintampina efectul de berbec în conducte, funcþionarea în mod în
trepte poate fi aleasã pentru orice porþiune a cursei totale.

.Temporizatorul este instalat in AUMA MATIC in locul plãcii de interfaþa..Temporizatorul electronic nu poate funcþiona in combinaþie cu poziþionerul.

22.1 Funcþiunile LED-urilor de diagnoza (temporizator)

V14 este aprins: Eroare de fazã ºi/sau protecþia motorului acþionata, se
reseteazã prin punerea selectorului de pe panoul frontal al
AM in poziþia III.

V15 este aprins: roare de moment: Momentul maxim a fost atins înainte
de a ajunge la capãt de cursã.

V21 este aprins: Funcþionare în trepte în direcþia INCHIS (CLOSE) este
selectatã.

V22 este aprins: Funcþionare în trepte în direcþia DESCHIS (OPEN) este
selectatã.
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Figura 54: Placa temporizatorului A 1.6



22.2 Setarea modului de funcþionare în trepte la inceput ºi sfarºit prin limitator DUO (opþiune)

Inceputul ºi sfarºitul modului de funcþionare în trepte poate fi setat de aseme-
nea prin întrerupatoare exterioare (folosind contacte libere de potenþial).

Directia DESCHIS: la inceput funcþionare normalã urmatã de funcþionare
în trepte.Se conduce vana cãtre DESCHIS la punctul dorit de incepere a funcþionãrii

în trepte..Apãsaþi în jos ºi rotiþi axul K (figura 55) cu o ºurubelniþã (5 mm) în direcþia
sageþii, observand in acelaºi timp LED V22 (figura 54).
Startul funcþionãrii în trepte in direcþia DESCHIS este setat corect dacã LED
se schimbã din OFF în ON (vezi schiþa din stanga).

Directia INCHIS: la inceput funcþionare normalã urmatã de funcþionare în
trepte.Se conduce vana in catre INCHIS la punctul dorit de incepere a funcþionarii

in trepte..Apasaþi în jos si rotiþi axul G (figura 55) cu o ºurubelniþa (5 mm) in direcþia
sageþii, observand în acelaºi timp LED V21 (figura 54).
Startul funcþionãrii în trepte în direcþia INCHIS este setat corect dacã LED se
schimbã din OFF în ON (vezi schiþa din stanga).

Directia DESCHIS: la inceput funcþionare in trepte urmatã de funcþionare
normalã.Se conduce vana in cãtre DESCHIS la punctul dorit de sfarºit al funcþionãrii

în trepte..Apãsaþi în jos ºi rotiþi axul K (figura 55) cu o ºurubelniþa (5 mm) în direcþia
sãgeþii, observand în acelaºi timp LED V22 (figura 54).
Sfarºitul funcþionãrii în trepte în direcþia DESCHIS este setat corect dacã
LED se schimbã din ON în OFF (vezi schiþa din stanga).

Directia INCHIS: la inceput funcþionare în trepte urmatã de funcþionare
normalã.Se conduce vana în cãtre INCHIS la punctul dorit de sfarºit al funcþionãrii în

trepte..Apasaþi în jos si rotiþi axul G (figura 55) cu o ºurubelniþã (5 mm) in direcþia
sãgeþii, observand in acelaºi timp LED V21 (figura 54).
Sfarºitul funcþionãrii în trepte in direcþia INCHIS este setat corect dacã LED
se schimba din ON în OFF (vezi schiþa din stanga).
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V 22 off V22 on

Operare normala Fracþionat

Start operare fractionate DESCHIS

V 21 on V21 off

Fracþionat Operare normala

Start operare fracþionate ÎNCHIS

Figura 55: Unitatea de control

G K

V 22 on V22 off

Fracþionat Operare normala

Start operare fracþionata DESCHIS

V 21 off V21 on

Operare normala Fracþionat

Start operare fracþionate ÎNCHIS



22.3 Setarea timpului ON ºi OFF

Timpii ON ºi OFF pot fi setaþi independent unul de altul între 1 – 30 secunde
de la cele 4 potenþiometre R10 la R13.

Rotire in sens orar: Creºterea timpului
Rotire in sens antiorar: Micºorarea timpului

R10 (t-off) : Timpul OFF in direcþia OPEN (DESCHIS)

R11 (t-on) : Timp de funcþionare in direcþia OPEN (DESCHIS)

R12 (t-off) : Timpul OFF in direcþia CLOSE (INCHIS)

R13 (t-on) : Timp de funcþionare in direcþia CLOSE (INCHIS)
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Figura 56: Placuþa pentru setarea timpului A 1.6

R 10
R 11

R 12
R 13



23. Siguranþe

.Echipament antiexploziv. Inainte de demontare asigurativã
cã nu existã gaz exploziv ºi este scos de sub tensiune..Cand schimbaþi siguranþele, se vor utiliza numai siguranþe
conform cu tabelul 13.

23.1 Siguranþe din panoul de comanda integrat AM

Siguranþele (fig. 58 si 57) sunt accesibile numai dupã scoaterea capacului.

F1/F2: Siguranþele de baza pe unitatea de alimentare
F3: Alimentare internã 24 V DC, RWG, placa logicã
F4: Alimentare internã 24 V AC (opþional: 115 V AC);

Incãlzitor incintã, modulul de declanºare al termistorilor
PTC, contactoarele reversibile..Dupa înlocuirea siguranþelor se va monta la locul ei unitatea de comanda ºi

control AM.ATENÞIE la introducerea cablurilor pentru a preveni posibili-
tatea gripãrii. Echipament antiexploziv. Manevraþi cu grijã
capacul ºi pãrþile carcasei. Suprafetele de îmbinare nu trebu-
iesc deteriorate sau murdãrite. Nu striviþi capacul la montaj.
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Figura 57: Siguranþe pe placa de alimentare

F3 F4

Aparatj electric de
conexiuni

Tensiune
alimentare
(tensiuni principale))

Tensiune ieºire G-Sigurante: (fig 58 si 57)

F 1/F 2
(placa A20, referitor
la schema electricã)

F 3*)

(plãci A2, referitor la
schema electricã)

F 4*)

(plãci A8, referitor la
schema electricã)

Contactori reversibili

≤ 500 V
24 V 1 A T; 500 V

AUMA article no:
K002.277

500 mA T; 250 V

1,6 A T; 250 V

115 V 0,4 A T; 250 V

> 500 V
24 V 2 A FF; 660 V

AUMA article no:
K002.665

1,6 A T; 250 V

115 V 0,4 A T; 250 V

Tiristori ≤ 500 V
24 V 16 A FF; 500 V

AUMA article no:
K001.189

1,6 A T; 250 V

115 V 0,4 A T; 250 V

Mãrime 6,3 x 32 mm 5 x 20 mm 5 x 20 mm

*) in concordanta cuIEC 60127-2/III

Tabel 13

Figura 58: Siguranþe pe placa de semnalizare ºi control

1F21F1



23.2 Protecþia motorului
Pentru a proteja motorul impotriva supraincãlzirii sau a expunerii servomotoru-
lui la temperaturi ridicate, în infãsurarea motorului sunt prevãzute PTC ter-
mointrerupatoare. Termointrerupatoarele se decupleazã de indatã ce se atinge
temperatura maximã permisã.
Servomotorul se opreºte ºi se aprinde lampa roºie de pe panoul frontal.
Motorul trebuie sa se raceascã inainte de a putea fi pornit din nou.

Versiunea cu termistori PTC
Operarea poate fi continuatã dupã ce mesajul de eroare (lampa roºie aprinsã)
a fost resetat. Mesajul de eroare este resetat prin punerea selectorului de pe
panoul frontal al AM pe poziþia RESET (figura 59).

Versiunea cu termointrerupatoare (opþiune)
Funcþionarea poate fi continuatã numai dupã ce semnalul de eroare (lampa
roºie) a fost resetat. Semnalul este resetat prin releul de supraîncãrcare mon-
tat în AM. Pentru aceasta se desface capacul (15.0, pagina 56) ºi se pune
parghia releului în pozitia jos. Releul este situat în contactoare (4.0)
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Figura 59: Wahlschalter RESET



24. Protecþia electrica IP 68 (opþiune)

Definire
In concordanþa cu EN 60 529, condiþiile pentru îndeplinirea cerinþelor protecþie
IP 68 trebuiesc sã fie agreate atat de producãtor cat ºi de beneficiar.
Servomotoare AUMA ºi panourile de comanda ºi control AM în clasa IP 68
îndeplinesc urmãtoarele cerinþe conform cu AUMA:.Durata de submersie în apa: max. 72 ore. Inalþimea coloanei de apã: 6 metri.Panã în 10 operãri în timpul submersiei..Funcþionarea în regim de reglaj nu este posibilã în timpul submersiei.

Protecþia IP 68 se referã la parþile interne ale servomotoarelor: motor; reductor;
compartimentul întrerupatoarelor, control; compartimentul terminalelor.

Inspecþia
Servomotoarele ºi panourile de comandã AUMA în clasa de protecþie IP 68
sunt supuse la un test de funcþionare în aceste condiþii in fabricã.

Presetupe.Pentru introducerea cablurilor de forþã si de comandã se vor folosi presetupe
adecvate protecþie IP68. Mãrimea presetupelor trebuie sã fie in concordanþã
cu dimensiunea exterioarã a cablului, recomandat de producatorul de prese-
tupe..Ca standard, servomotoarele ºi panourile de comandã ºi control nu sunt liv-
rate cu presetupe..La comanda se pot livra de catre AUMA presetupele necesare. Pentru ace-
asta trebuie sã fie comunicat diametrul exterior al cablurilor ce se vor utiliza..Presetupele trebuiesc etanºate cu O-ringuri faþa de carcasa ºi cabluri..La montaj este recomandat a se folosi un lichid de etanºare.

Punerea in funcþiune
La punerea in funcþiune se vor observa urmãtoarele:.Suprafeþele de etanºare din carcasa ºi capace sã fie curate.. Inelele O nu trebuie sã fie deteriorate..Se va aplica un strat subþire de unsoare pe feþele de etanºare..Capacele trebuiesc sa fie monatate ferm.

Dupa submersie.Verificã servomotorul.. In cazul in care a intrat apa în servomotor, se va usca bine servomotorul ºi
se va verifica pentru a avea o funcþinare corectã.

Ultimile note
Cand sunt utilizate cuple de ieºire de tipul A ºi AF nu se poate preveni intrarea
apei dea lungul arborelui de intrare. Poate apãrea ºi coroziunea. De aceea
servomotoarele cu cuple de ieºire A ºi AF nu vor fi utilizate în medii ce pot fi
supuse la submersie.
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25. Intreþinere

. Inspecþiile ºi întreþinerea (la intervale de min 3 ani) trebuie
fãcute de personal calificat ºi instruit în concordanþã cu
standardul European EN-60079-17 “Inspecþie ºi mentenanþã
în zone de pericol”..Cand lucraþi în medii potenþial exploziv tineþi seama de stan-
dardul European EN-60079-17 “Inspecþie ºi mentenanþã în
zone de pericol”..Lucru la deschiderea acþionarii sub tensiune poate fi fãcut
numai daca v-aþi asigurat cã pe timpul lucrului nu este peri-
col de explozie..Þineþi seama de reglementãrile naþionale.

.Verificaþi acþionarea visual. Asiguraþi-vã cã nu existã degradãri sau schimbari
vizibile.
Conexiunile electrice trebuie sã fie fãrã defecte ºi cablurile legate corect.
Retuseazã o posibilã degradare a vopselei pentru a preveni coroziunea.
Vopsea originalã in cantitãþi mici poate fi asiguratã de AUMA..Cablurile de intrare, presetupele, fiºele, etc. trebuie sa fie verificate pentru
compactitate ºi etanºeitate. Folosiþi momente in concordanþa cu
instrucþiunile producatorului.Dacã este necesar returnaþi componentele.
Folosiþi numai piese componente care au certificate de verificare..Verificaþi daca conexiunile sunt fixate corect..Aveþi grijã de eventualele decoloraþii ale terminalelor ºi firelor. Aceasta poate
insemna o creºtere a temperaturii..Pentru carcasele Ex aveþi o grijã deosebitã cu posibila colectare a apei. Ace-
asta se poate datora unor variaþii severe de temperaturã care poate distruge
etanºãrile, etc. Eliminaþi orice apa imediat..Verificaþi orificile echipamentului antiexplosiv împotriva mizeriei ºi coroziunii.
Dimensiunile de contact ale echipamentului antiexploziv este definit strict ºi
nu trebuie intervenit mecanic asupra lor. Suprafeþele de contact trebuie
curãþate chimic (cu Esso-Varsol). Inainte de montare suprafeþele de contact trebuiesc protejate cu o vaselinã
(Esso rust BAN397)..Asiguraþi-vã cã componentele carcasei sunt montate cu grija ºi etanºarile
sunt verificate..Toate cablurile ºi protecþia motorului trebuie verificate..Dacã defecte care afecteazã siguranþa sunt descoperite în timpul
mentenanþei , mãsurile de reparare trebuie luate fãrã întarziere..Orice suprafaþa de acoperire a suprafeþelor de contact nu este permisã..Cand schimbaþi piese, etanºari, etc. , numai componente originale pot fi folo-
site.

.Echipament antiexplosiv. Inainte de demontare asiguraþi-vã
cã nu existã gaz exploziv ºi este scos de sub tensiune..Echipament antiexploziv . Manuiþi capacul ºi piesele compo-
nente cu grijã. Suprafeþele de contact nu trebuie deteriorate
sau murdãrite în nici un fel. Suprafeþele de contact nu pot fi
prelucrate mecanic. Nu striviþi capacul in timpul montãrii.
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Noi recomandam suplimentar:

.Daca servomotorul este acþionat rar se va face un test de funcþionare la fie-
care 6 luni. Aceasta ne asigurã cã servomotorul este funcþionabil oricand..Aproximativ la 6 luni dupã punerea in funcþiune ºi apoi din an în an, verificã
strangerea ºuruburilor de fixare ale servomotorului cu vana / reductorul supli-
mentar. Daca este necesar, efectueazã strangerea conform momentelor de
strangere recomandate în tabelul 1, pagina 11..Pentru servomotoarele-multiturã ce au cupla de tipul A: la intervale de apro-
ximativ 6 luni mai aplica cateva picãturi de unsoare, cu ungatorul (pentru
cantitate vezi tabelul 2, pag. 12.

26. Ungerea

. In interiorul servomotorului, reductorul este umplut cu unsoare..Schimbarea unsorii este recomandatã dupa modul de functionare, astfel:.Dacã functioneazã rar, dupã 10 – 12 ani..Dacã functioneazã frecvent: dupã 6 – 8 ani.

Ungerea arborelui vanei trebuie efectuatã separat.

27. Depozitare si reciclare

Servomotoarele AUMA au un timp de viata foarte lung. De aceea ele trebuie
sa fie inlocuite foarte rar.
Servomotoarele AUMA au o proiectare modularizatã ºi ca atare pot fi uºor
dezasamblate, separate ºi sortate conform cu materialele ca de ex:

.Parþi electronice.Variate metale.Plastic.Ulei ºi unsoare

Se vor aplica urmatoarele reguli generale:

.Colecteazã unsoarea ºi uleiul în timpul dezasamblãrii. Ca regulã, aceste
substanþe sunt periculoase pentru apa ºi nu trebuie impraºtiate in mediul
inconjurãtor..Materialele dezasamblate se vor depozita în locuri cu destinaþie specialã sau
vor fi trimise la centre de recilare..Se vor respecta regulile naþionale de depozitare.

28. Service

Ca reprezentanaþa in Romania a firmei AUMA , firma noastra SIALCO TRA-
DING SRL asigurã service ºi piese de schimb în perioada de garanþie ºi post
garanþie.
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Notiþe
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29. Lista de piese de schimb pentru servomotoarele multiturã SA (R)ExC 07.1 – SA (R)ExC 16.1
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Notiþe:
Cand se comanda piese de schimb se va indica de asemenea si numarul de comanda (COMM NR) înscris pe placuþa
de identificare de pe servomotor. Se vor folosi numai piese de schimb originale de la AUMA.

1) SAExC 16.1 cu turaþia de ieºire 32 la 180 rpm fara fiºa priza motor: motor direct cablat la fiºa prizã (no.52.0).
2) Nu este valabil pentru toate turaþiile de ieºire.
3) Nu este inclus în echipamentul standard

55

Servomotoare multiturã SAExC 07.1 – SAExC 16.1/ SARExC 07.1 – SARExC 16.1
Instrucþiuni de Operare cu panou de comandã integrat AUMA MATIC AMExC 01.1

Art. nr. Denumire

012 E ªtift crestat

019 E Bulon cu cap cilindric

020 E ªaibã de tensionare

053 E Bulon

1.0 B Carcasã

2.0 B Flanºã rulment

3.0 B Arbore gol (fãrã roatã melcatã)

5.0 B Arbore melcat

5.12 E ªtift cu filet

5.32 E ªtift de cuplare

5.37 B Frânghie pentru tracþiune

5.7 E Abreiaj motor

5.8 B Abreiaj de mânã

6 E Roatã melcatã

9.0 B Angrenaj cu planetare parte roatã manualã

10.0 B Flanºã de presiune rulment

14 E Pârghie de comutare

15.0 B Capac pentru spaþiul de logicã secvenþialã

17.0 B Pârghie de prindere

18 E Segment zimþat

19.0 B Roatã cu coronament

20.0 B Aripã batantã

22.0 B Ambreiaj II

23.0 B Roatã de angrenaj sistem de comutare de la
distanþã

24 E Roatã de angrenaj sistem de comutare de la
distanþã

24.0 B Roatã intermediarã sistem de comutare de la
distanþã

25.0 E Tablã de siguranþã

27 E Buºon filetat

30.0 B Roatã manualã cu mâner sferic

39 E Bulon de închidere

49.0 1) B Parte bucºã racord motor tip ºtecher

50.016 E Unghi final

52.0 B Parte ºtift (fãrã ºtifturi)

56.0 B Contact cu ºtift pentru sistemul de comandã

57.0 B Contact cu ºtift pentru motor

59.0 1) B
Contact cu ºtift ºi termostat
din racordul de tip ºtecher pentru motor

Art. nr. Denumire

60.0 B
Unitate de comandã fãrã capuri de mãsurare
pentru sistemul de comutare a momentului de
rotaþie ºi întrerupãtor

61.0 B Cap de mãsurare pentru comutarea
momentului de rotaþie

70.0 B Motor

70.1 1) B
Racord motor cu ºtift
(fãrã contacte cu ºtift)

79.0-1 2) B Angrenaj cu planetare partea motorului

79.0-2 2) B Angrenaj cu planetare partea motorului

79.0-3 2) B Flanºã intermediarã motor Ex

80.0 3) B
Deviere formã A
(fãrã filet în bucºa filetatã)

80.0013) E Rulment cu ace axial

80.3 3) E Bucºã cu filet (fãrã filet)

85.0 3) B Deviere B3

85.0013) E Inel de rezistenþã

90.0 3) B Deviere D

90.0013) E Inel de rezistenþã

100 B
Întrerupãtor pentru momentul deplasãrii ºi
pentru cel de rotaþie (inclusiv contacte cu ºtift)

105.0 3) B
Întrerupãtor care emite semnale luminoase
inclusiv contacte cu ºtift
(fãrã ºaibã pentru impulsuri ºi placã de izolare)

106.0 B Întrerupãtor bulon de distanþare

107 E Distanþator

151.0 B Încãlzire

152.1 3) B Potenþiometru (fãrã abreiaj cu frecare)

152.2 3) B Potenþiometru ambreiaj cu frecare

153.0 3) B Transductor de deplasare

153.1 3) B
Potenþiometru pentru transductorul de
deplasare
(fãrã ambreiaj cu frecare)

153.2 3) B Abreiaj cu frecare transductor de deplasare

153.3 3) B Placã conductoare transductor de deplasare

153.5 3) B Fascicul de cabluri pentru transductorul de
deplasare

155.0 3) B Angrenaj de reducþie

156.0 3) B Afiºaj poziþie mecanic

160.1 3) E Conductã de protecþie (fãrã clapã de protecþie
conductã)

160.2 3) E Clapã de protecþie conductã

S1 S Garniturã-de dimensiune micã

S2 S Garniturã-de dimensiune mare
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- Schemã de conectare
- Tensiune reþea / Tip protecþie
- Tensiune de comandã

AMExC 01.1 P:1.5kW
Com No.:1309533
No.: 2302MA04225
KMS: TP210/001
MSP:E310KC3—FF8EC
3 ~ 400V IP67
Control: 24V DC
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Notiþe:
Cand se comanda piese de schimb se va indica de asemenea ºi numarul de comanda (COMM NR) înscris pe placuþa
de identificare de pe servomotor. Se vor folosi numai piese de schimb originale de la AUMA.
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Art. nr. Denumire

1.0 E Carcasã

1.01 E ªurub cu cap cilindric

1.02 E Semering

2.0 B Capac buton

2.1 B Manetã de comutare

2.2 E Încuietoare cu bolþ

2.3 E Plãcutã

2.5 E Comutator preferenþial

3.0 B Platinã buton / releu

3.01 E Siguranþã primarã

3.02 E Capac siguranþã

3.03 E Lampã

4.0 B Piesã de putere sistem cu protecþii

4.1 E Contactor de reversie

4.2 E Suport

4.3 E Parte a bucºei (echipat complet)

4.4 E ªtift filetat

4.5 E Braþ RC

6.0 B Parte reþea

6.01 S Siguranþã secundarã

6.1 B Placã de montare pentru partea de reþea

8.0 B Platinã alimentare / evacuare

8.1 B Platinã alimentare / evacuare

8.2 E Platinã de acoperire sistem alimentare /
evacuare

9.0 B Platinã logicã

Art. nr. Denumire

10.0 B Generator de impulsuri

10.1 B Platinã generator de impulsuri

10.2 E Platinã de acoperire generator de impulsuri

11.0 B Regulator poziþie

11.1 B Platinã regulator de poziþie

11.2 E Platinã de acoperire regulator de poziþie

13.0 B Platinã adaptor

13.1 E Bulon de distanþare

15.0 B Capac

50.0 B Capac ºtecher

51.0 B Placã cu cleme

51.1 E ªurub pentru clemele de comandã

51.2 E ªaibã pentru clemele de comandã

51.3 E ªurub pentru clemele de putere

51.4 E ªaibã pentru clemele de putere

52.0 B Parte ºtift fãrã contacte ºtift

52.3 E Garniturã de siguranþã

54.0-2 B Execuþie de putere (racord de angrenaj)

54.2 E Garniturã de siguranþã

56.0 B Contact cu ºtift pentru sistemul de comandã

57.0 B Contact cu ºtift pentru motor

58.0 B Conductor de protecþie

S1 S Garniturã
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Notiþe:
Cand se comanda piese de schimb se va indica de asemenea ºi numarul de comanda (COMM NR) inscris pe placuþa
de identificare de pe servomotor. Se vor folosi numai piese de schimb originale de la AUMA.
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Art. nr. Denumire

1.0 E Carcasã

1.01 E Bulon cu cap cilindric

1.02 E Semering

2.0 B Capac taste

2.1 B Manetã de comutare

2.2 E Încuietoare cu bolþ

2.3 E Placã

2.5 E Comutator preferenþial

3.0 B Platinã taste / releu

3.01 E Siguranþã primarã

3.02 E Capac pentru siguranþã

3.03 E Lampã

4.0 B Piesã de putere cu protecþii

4.1 E contactor de reversie

4.2 E Suport

4.3 E Parte bucºã (echipat complet)

4.4 E ªtift filetat

4.5 E Braþ RC

6.0 B Parte reþea

6.01 S Siguranþã secundarã

6.1 B Placã de montare pentru partea de reþea

8.0 B Platinã sistem de alimentare / exhaustare

8.1 B Platinã sistem de alimentare / exhaustare

8.2 E Platinã capac sistem de alimentare /
exhaustare

9.0 B Platinã logicã

Art.. nr. Denumire

10.0 B Generator de impulsuri

10.1 B Platinã generator de impulsuri

10.2 E Platinã capac generator de impulsuri

11.0 B Regulator de poziþie

11.1 B Platinã regulator de poziþie

11.2 E Capac platinã regulator de poziþie

13.0 B Platinã capac

13.1 E Bulon de distanþare

15.0 B Capac

50.016 E Unghi final

50.020 E Cleme pentru sistemul de comandã

50.021 E Cleme pentru motor

50.023 E Capac pentru clemele de siguranþã

50.024 E Capac pentru clemele motorului

50.1 B Capac

50.2 B Cadru cleme (fãrã cleme)

51.16 B Cadru

52.0 B Parte ºtift fãrã contacte cu ºtift

54.0-1 B Execuþie putere (racord arbore client)

54.0-2 B Execuþie putere (racord angrenaj)

54.2 E garniturã de siguranþã

58.0 B Conductor de siguranþã

S1 S1 Set garnituri



18. Certificate PTB
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33. Declaraþia de Conformitate si Declaraþia de Incorporare
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funcþionare 45
Funcþinare în trepte-Timp
de pauzã 47

I
Incãlzitor incintã 15
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Singura-Reþinere 20,33

T
Temperatura ambientalã 8
Termistori PTC 49
Termointrerupatoare 49
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Pentru informatii suplimentare referitoare la produsele AUMA va rugam acesati adresa de internet:

www.auma.com

SIALCO trading srl str. Madrid , nr. 4
011785-Bucuresti
tel 004 021 2301328
fax 004 021 2307170
sialco@sialco.ro
www.sialco.ro

Y000.037/027/ro/2.06

Europe
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Factory Müllheim
DE-79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
riester@auma.com
www.auma.com

Factory Ostfildern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
riester@wof.auma.com

Service Centre Cologne
DE-50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 9000
Service@sck.auma.com

Service Centre Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Service@scm.auma.com

AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
office@auma.at
www.auma.at

AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon
Tel +41 566 400945
RettichP.ch@auma.com

AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-10200 Praha 10
Tel +420 272 700056
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

OY AUMATOR AB
FI-02270 Espoo
Tel +35 895 84022
auma@aumator.fi

AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cédex
Tel +33 1 39327272
stephanie.vatin@auma.fr
www.auma.fr

AUMA ACTUATORS Ltd.
GB- Clevedon North Somerset BS21
6QH
Tel +44 1275 871141
mail@auma.co.uk
www.auma.co.uk

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023 Cerro Maggiore (MI)
Tel +39 0331 51351
info@auma.it
www.auma.it

AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
office@benelux.auma.com
www.auma.nl

AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-310 Dabrowa Górnicza
Tel +48 32 26156 68
R.Ludzien@auma.com.pl
www.auma.com.pl

OOO Priwody AUMA
RU-141400 Moscow region for mail:
124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö
Tel +46 40 311550
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV
Tel +45 33 26 63 00
GS@g-s.dk
www.g-s.dk

IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid
Tel +34 91 3717130
iberoplan@iberoplan.com

D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13671 Acharnai Athens
Tel +30 210 2409485
info@dgbellos.gr

SIGURD SØRUM A. S.
NO-1301 Sandvika
Tel +47 67572600
post@sigurd-sorum.no

INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra
Tel +351 2 1910 95 00
jpalhares@tyco-valves.com

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06460 Övecler Ankara
Tel +90 312 472 62 70
megaendustri@megaendustri.com.tr

CTS Control Limited Liability Company
UA-02099 Kiyiv
Tel +38 044 566-9971, -8427
v_polyakov@cts.com.ua

Africa
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs
Tel +27 11 3632880
aumasa@mweb.co.za

A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 3599680 - 3590861
atec@intouch.com

America
AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com

AUMA Chile Respresentative Office
CL- Buin
Tel +56 2 821 4108
aumachile@adsl.tie.cl

LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires
Tel +54 11 4307 2141
contacto@loopsa.com.ar

Asvotec Termoindustrial Ltda.
BR-13190-000 Monte Mor/ SP.
Tel +55 19 3879 8735
atuador.auma@asvotec.com.br

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 5E9 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
troy-ontor@troy-ontor.ca

MAN Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
dorian.hernandez@manferrostaal.com
www.manferrostaal.com

PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito
Tel +593 2 292 0431
info@procontic.com.ec

IESS DE MEXICO S. A. de C. V.
MX-C.P. 02900 Mexico D.F.
Tel +52 55 55 561 701
informes@iess.com.mx

Corsusa S.A.C.
PE- Miralflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com

PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Passco@prtc.net

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
suplibarca@intercable.net.ve

Asia
AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4655
info@auma.co.in
www.auma.co.in

AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 329 1061
mailbox@auma.co.jp

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg

Al Ayman Industrial. Eqpts
AE- Dubai
Tel +971 4 3682720
auma@emirates.net.ae

PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
joeip@perfectcontrols.com.hk

DW Controls Co., Ltd.
KR-153-803 Seoul Korea
Tel +82 2 2113 1100
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com

AL-ARFAJ Eng. Company W. L. L.
KW-22004 Salmiyah
Tel +965 4817448
arfaj@qualitynet.net

Petrogulf W.L.L
QA- Doha
Tel +974 4350 151
pgulf@qatar.net.qa

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Australia
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
info@barron.com.au
www.barron.com.au
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