
Reductoare sfert de tură

GS 50.3 – GS 250.3

Montare, punere în funcţiuneManual de utilizare



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

Scopul documentului:

Acest document conţine informaţii pentru personalul de instalare, punere în funcţiune, deservire şi revizie. Ajută
la instalarea şi punerea în funcţiune a aparatului.
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1. Instrucţiuni de siguranţă
1.1. Instrucţiuni de bază referitoare la siguranţă

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

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

Instrucţiuni de
siguranţă/Avertizări

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

Calificarea personalului Montajul, racordurile electrice, punerea în funcţiune, deservirea şi întreţinerea pot fi
efectuate doar de către personal de specialitate calificat, autorizat de utilizatorul sau
producătorul instalaţiei.

Înainte de deservirea acestui produs personalul trebuie să fi citit şi înţeles acest
manual, să cunoască şi să respecte reglementările recunoscute referitoare la protecţia
muncii.

Deservirea în Ex-domeniu se află sub incidenţa prevederilor deosebite care trebuiesc
respectate. Pentru respectarea şi supravegherea acestor prevederi, norme şi legi
este răspunzător utilizatorul sau constructorul instalaţiei.

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

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

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

instrucţiunile din acest manual.
● Defecţiunile şi deteriorările trebuiesc anunţate şi eliminate imediat.
● Trebuiesc respectate reglementările recunoscute de protecţia muncii.
● Trebuiesc respectate reglementările naţionale.
● În timpul funcţionării carcasa se încălzeşte putând rezulta temperaturi ridicate

ale suprafeţei. Ca protecţie contra unor posibile arsuri recomandămmăsurarea
temperaturii suprafeţei cu un aparat de măsură adecvat înainte de începerea
deservirii şi dacă este nevoie purtaţi mănuşi de protecţie.

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

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

Modificări la servomotor sunt permise doar cu acordul producătorului.

1.2. Domeniu de utilizare
Transmisiile elicoidale AUMA sunt destinate acţionării armăturilor industriale, ca de
ex. clapete, robineţi cu bile şi valve.

Alte tipuri de utilizări sunt permise doar cu acordul explicit (scris) din partea
producătorului.
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Nu este permisă utilizarea de ex. pentru:
● Utilaje de transport uzinal conform EN ISO 3691
● Aparate de ridicat conform EN 14502
● Ascensoare pentru persoane conform DIN 15306 şi 15309
● Ascensoare de materiale conform EN 81-1/A1
● Scări rulante
● Funcţionare continuă
● Zone cu pericol de explozie în combinaţie cu lubrifiantul tip F21 (vezi plăcuţa

tehnică)
● Zone cu radiaţii în dispozitivele nucleare
În cazul utilizării necorespunzătoare sau neconformă destinaţiei produsului, nu se
acordă nici o garanţie.

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

1.3. Mesaje de avertizare

Pentru evidenţierea evenimentelor cu relevanţă pentru siguranţă, în acest manual
sunt valabile următoarele mesaje de avertizare care sunt marcate cu un cuvânt cheie
corespunzător (PERICOL, AVERTIZARE, ATENŢIE, INDICAŢIE).

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

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

Posibilă situaţie periculoasă cu risc scăzut. Nerespectarea avertizării poate
avea ca efect accidentări uşoare sau medii. Poate fi folosită şi în legătură cu
daune materiale.

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

Structura şi construcţia tipografică a mesajelor de avertizare

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

Semnalul de siguranţă avertizează contra pericolului de accidentare.

Cuvântul cheie (aici PERICOL) indică gradul de periculozitate.

1.4. Indicaţii şi simboluri

În acest manual sunt utilizate următoarele indicaţii şi simboluri:

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

Simbol pentru ÎNCHIS (vană închisă)

Simbol pentru DESCHIS (vană deschisă)

Cunoştinte importante înaintea pasului următor. Acest simbol indică cerinţele sau
pregătirile care trebuie făcute ori respectate pentru etapa următoare.
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< > Face trimitere la alte locuri din text.
Noţiunile care sunt puse în paranteze cu acest simbol fac trimitere şi la alte locuri
din text pe această temă. Aceste noţiuni se găsesc în index, în subtitluri sau în cuprins
putând fi astfel găsite rapid.
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2. Identificare
2.1. Plăcuţa indicatoare

Imagine 1: Dispunerea plăcuţelor indicatoare

[1] Plăcuţă indicatoare transmisie
[2] Plăcuţă suplimentară, de ex. plăcuţă KKS

Descrierea plăcuţei indicatoare transmisie

Imagine 2: Plăcuţă indicatoare transmisie (în exemplu - GS 250.3)

[1] Numele producătorului
[2] Adresa producătorului
[3] Model - Racord armătură (flanşă)
[4] Număr de comandă
[5] Număr de serie
[6] Demultiplicare
[7] Factor
[8] Moment de rotire maxim armătură (moment de antrenare)
[9] Tip lubrifiant
[10] Temperatura admisă a mediului ambiant
[11] Varianta cu protecţie la explozii (opţional)
[12] Poate fi alocat în funcţie de dorinţa clientului
[13] Tip de protecţie
[14] Clasa de solicitare
[15] Execuţie
[16] Unghi rotire
[17] Cod DataMatrix

Denumirea tipului Imagine 3: Denumirea tipului (exemplu)

1. Tip şi mărime acţionare electrică
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2. Dimensiune flanşă pentru racordul la armătură
Tip şi dimensiune
Acest manual este valabil pentru următoarele tipuri de dispozitive:

Transmisie elicoidală tipul GS, dimensiuni constructive 50.3 – 250.3

Număr de comandă Pe baza acestui număr produsul poate fi identificat şi se pot determina datele tehnice
şi referitoare la comandă ale aparatului.

În caz de întrebări suplimentare referitoare la produs vă rugăm să menţionaţi
întotdeauna acest număr.

Pe internet, la adresa http://www.auma.com vă oferim un serviciu, prin intermediul
căruia un utilizator autorizat, după introducerea numărului de comandă, poate
descărca documente referitoare la aceasta, cum ar fi scheme electrice şi date tehnice
(în germană şi engleză), certificatul de verificare pentru recepţie, manualul de utilizare
şi alte informaţii referitoare la comandă.

Număr de serie
Descrierea numărului de serie (cu exemplul 0512CG12345)

CG123451505
Poziţia 1+2: Săptămână de montaj = săptămână calendaristică 0505
Poziţia 3+4: Anul fabricaţiei = 201515
Număr intern pentru identificarea clară a produsuluiCG12345

Reducţie Prin transmisia sfert de tură şi transmisia intermediară se reduc momentele de
antrenare necesare şi se măreşte timpul de răspuns.

Factor Factorul de conversie mecanică pentru stabilirea momentului de antrenare:

Momentul de antrenare = momentul necesar de rotire al armăturii/Factor

Tip lubrefiant Denumirea AUMA pentru lubrifiantul utilizat în camera transmisiei.

Pericol de explozie dacă se utilizează lubrifianţi incorecţi în zone predispuse
exploziilor!
→ A nu se folosi tipul de lubrifiant F21 în zone predispuse exploziilor.
→ Nu combinaţi lubrifianţi de tipuri diferite.

Clasa de solicitare Clasa de solicitare determină domeniul de utilizare al unei transmisii având în vedere
fiabilitatea produsului în timp. Clasa de solicitare este indicată doar la transmisiile
din clasa A (cu funcţionare DESCHIS/ÎNCHIS).
● Clasa de solicitare 1: pentru transmisiile cu servomotor, corespunde cerinţelor

de fiabilitate EN 15714-2.
● Clasa de solicitare 2: pentru transmisiile vanelor cu servomotor care sunt

acţionate doar rareori sau foarte puţin, nedepăşind 1 000 de acţionări pe durata
lor de viaţă.

● Clasa de solicitare 3: destinată exclusiv transmisiilor cu acţionare manuală
cu până la 250 de acţionări pe toată durata de viaţă, corespunzătoare cerinţelor
de fiabilitate conforme normei EN 1074-2.

Informaţii suplimentare referitoare la clasa de solicitare şi la durata de viaţă a
produsului se găsesc în datele tehnice separate.

Variantă de execuţie Prima literă a variantei de execuţie indică poziţia arborelui melcat la roata melcată
(cu privire asupra arborelui de intrare).

A doua literă indică direcţia de rotaţie la partea antrenată (cu privire asupra capacului
carcasei) la rotirea spre dreapta a arborelui de intrare.
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Variante de execuţie: Poziţie arbore melcat şi direcţie de rotaţie parte antrenată GS 50.3 – GS 250.3
LRRLLLRR

Descrierea celor patru variante de execuţie diferite (cu privire asupra capacului carcasei):

Direcţia de rotaţie la partea antrenatăPoziţia arborelui melcatDirecţia de rotaţie la arborele de intrareDenumire
prescurtată

R = cu rotire spre dreaptaR = dreaptaCu rotire spre dreaptaRR
L = cu rotire spre stângaL = stângaCu rotire spre dreaptaLL
L = cu rotire spre stângaR = dreaptaCu rotire spre dreaptaRL
R = cu rotire spre dreaptaL = stângaCu rotire spre dreaptaLR

Cod DataMatrix Cu ajutorul AUMA Support App puteţi scana codul DataMatrix şi primi astfel, ca
utilizator autorizat, accesul direct la documente ce ţin de comandă pentru produsul
respectiv, fără a fi necesară indicarea numărului de comandă sau a numărului de
serie.

Imagine 4: Link către App-Store:

2.2. Descriere sumară

Tranmisia elicoidală AUMA are rolul de a converti în timpul funcţionării mişcarea de
rotaţie în mişcare elicoidală. Transmisiile melcate pot fi acţionate electric (cu un
servomotor) sau manual (de exemplu cu ajutorul roţii de mână). Datorită reducţiei
puternice din transmisie se demultiplică şi momentele de intrare necesare. La varianta
standard, blocatoarele încorporate limitează unghiul de rotire la maxim 100°.

Transmisia elicoidală există în diferite variante pentru a corespunde necesităţilor
variate de montaj şi sensuri de rotaţie.
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3. Transport, depozitare, ambalare

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

Sarcină suspendată!
Pericol de moarte sau de accidentare.
→ Este INTERZISĂ staţionarea sub sarcina suspendată.
→ Dispozitivul de ridicare se fixează de carcasă şi NU la roata de mână.
→ Verificaţi strângerea şuruburilor la carcasă (controlaţi adâncimea de înşurubare).
→ Respectaţi indicaţiile producătorului pentru fixarea dispozitivelor de ridicare

specifice.
→ Respectaţi greutatea totală a grupului (transmisia elicoidală, transmisia

intermediară, sistemul de acţionare).

Tabel 1:
Greutăţi umplute cu vazelină în camera transmisiei.

Varianta cu picior şi braţVariantă de execuţie standardTip
[kg][kg]1)

107GS 50.3
2312GS 63.3
2916GS 80.3
5833GS 100.3 (52:1/107:1)
6439GS 100.3 (126:1/160:1/208:1)
8940GS 125.3 (52:1)
9546GS 125.3 (126:1/160:1/208:1)
13980GS 160.3 (54:1)
15091GS 160.3 (218:1/442:1/880:1)
258140GS 200.3 (53:1)
278160GS 200.3 (214:1/434:1)
288170GS 200.3 (864:1/1 752:1)
467273GS 250.3 (52:1)
490296GS 250.3 (210:1/411:1)
502308GS 250.3 (848:1/1 718:1)

Greutate suplimentară dacă se montează şi flanşele de prelungire
18F30 pentru GS 125.3
33F35 pentru GS 160.3
48F40 pentru GS 200.3
75F48 pentru GS 250.3

Greutatea indicată nu conţine transmisia1)

3.2. Depozitare

Pericol de apariţie a coroziunii în cazul depozitării incorecte !
→ Depozitaţi în camere uscate, bine ventilate (umiditate maximă 70%).
→ Protejaţi faţă de umiditatea podelei prin depozitarea pe rastel sau pe un palet

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

Depozitare pe termen
lung

În cazul în care produsul se depozitează pe o perioadă mai lungă (peste 6 luni),
trebuiesc respectate în mod suplimentar următoarele puncte:
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1. Înainte de depozitare:
Protejarea suprafeţelor neizolate, în special a componentelor de antrenare şi
a suprafeţei de montaj prin substanţe anticorozive cu acţiune de lungă durată.

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

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

4.1. Poziţie de montaj
Reductoarele descrise aici se pot utiliza în orice poziţie de montaj dorită, fără nicio
restricţie.

4.2. Montarea roţii de mână
La reductoare pentru acţionare manuală roata de mână este livrată demontată.
Montarea se realizează la faţa locului conform imaginii .

Imagine 5: Roată de mână

[1] Inel de siguranţă arbore de antrenare (parţial necesară)
[2] Arbore de intrare reductor
[3] Şaibă de distanţare (parţial necesară)
[4] Roată de mână
[5] Şaibă de distanţare (parţial necesară)
[6] Inel de siguranţă
[7] Mâner sferic

1. În cazul arborilor de intrare cu nut: montaţi inelul de siguranţă [1] pe arborele
de intrare [2].

2. Montaţi şaiba de distanţare [3] dacă este necesar.
3. Introduceţi roata de mână [4] în arborele de intrare.
4. Montaţi şaiba de distanţare [5] dacă este necesar.
5. Asiguraţi roata de mână [4] cu inelul de siguranţă alăturat [6].
6. Montaţi mânerul cu bilă [7] pe roata de mână.

4.3. Transmisii elicoidale cu servomotor

Montajul servomotorului la transmisiile elicoidale este descris în manualul de utilizare
de la fiecare servomotor.

În acest capitol sunt cuprinse informaţii de bază şi indicaţii generale care trebuiesc
avute în vedere suplimentar faţă de manualul de utilizare.

Şuruburile servomotorului

Şuruburile demontaj pentru servomotoarele AUMA se livrează împreună cu şuruburile
transmisiei. Şuruburile pot fi prea lungi sau prea scurte (adâncime de înşurubare
prea mică) la alte tipuri de servomotoare.
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Desprinderea angrenajului prin ruperea şuruburilor incorecte.
Pericol de moarte sau de accidentare.
→ Controlaţi lungimea şuruburilor.
→ A se utiliza doar şuruburi din clasa de rezistenţă recomandată.

Şuruburile trebuiesc să pătrundă suficient de adânc în filetul interior pentru a face
faţă la solicitarea servomotorului şi a putea să preia mişcarea de rotire de la momentul
de rotire.

Dacă şuruburile sunt prea lungi pot ieşi prin carcasă, existând astfel pericolul ca
servomotorul să se rotească radial faţă de transmisie. Acest lucru poate duce la
forfecarea şuruburilor.

4.3.1. Poziţii de montaj transmisii elicoidale cu servomotor

Poziţiile de montaj A-D pentru servomotorul cu transmisie elicoidală
Variantele GS RR/RL

DC1)BA

Variantele GS LL şi RL
DCBA1)

Atenţie: Nu este posibil montajul în poziţia C în cazul servomotoarelor SA/SAR 14.2 şi 14.6 cu GS 125.3, sau în poziţia A la variantele
LL şi LR.

1)

Pentru alegerea poziţiei de montaj vă rugăm să luaţi în considerare spaţiul disponibil
de la locul de utilizare.

Poziţiile de montaj pot fi modificate ulterior uşor.

Până la dimensiunea constructivă GS 125.3 combinaţia servomotor multitură-reductor
se livrează în poziţia de montaj comandată. De la dimensiunea constructivă GS
160.3 din motive tehnice de ambalare servomotorul şi reductorul sunt livrate separat.

4.3.2. Montarea flanşei
Pentru montajul servomotorului este necesară o flanşă de racordare. În funcţie de
varianta constructivă, flanşa este montată din fabrică.
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Tabel 2:
Flanşa de racordare potrivită

Flanşă pentru montajul servomotoruluiArbore de intrareDemultiplicareReductor
DIN 3210EN ISO 5210[mm]

G0F07, F101651:1GS 50.3

G0F07, F10
2051:1

GS 63.3
2082:1

G0F07, F10
2053:1

GS 80.3
2082:1

G1/2 (G0)F14 (F10)30/2052:1

GS 100.3
G1/2 (G0)F14 (F10)30107:11)

G0F1030126:11)

G0F1030260:11)

G0F1030208:11)

G1/2F143052:1

GS 125.3
(G0)F14 (F10)30/20126:11)

(G0)F14 (F10)30/20160:11)

G0F10, F1420208:11)

G3 (G1/2)F16 (F14)3054:1

GS 160.3
G1/2 (G0)F14 (F10)30/20218:11)

G0F1020442:11)

G0F1020880:11)

(G3)F25 (F16)4053:1

GS 200.3
G1/2F14301)

G1/2 (G0)F14 (F10)30/20434:11)

G0F1420864:11)

G0F10201 752:11)

–F30 (F25)5052:1

GS 250.3
G3 (G1/2)F16 (F14)40/30210:11)

G1/2F1430411:11)

G1/2 (G0)F14 (F10)30/20848:11)

G0F10201 718:11)

Cu transmisie intermediară respectiv treaptă planetară pentru reducerea momentului de antrenare.1)

Paşi de montaj 1. Curăţaţi suprafeţele de contact, degresaţi.
Imagine 6: Exemplu de montaj, flanşă de racordare la reducţie cu transmisie
intermediară

[1] Reductor cu transmisie intermediară
[2] Ştift cilindric
[3] Flanşă de racordare

2. Montaţi ştiftul cilindric [2]
3. Aşezaţi flanşa de racordare [3] şi fixaţi-o cu şuruburile.
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4. Strângeţi şuruburile în cruce cu momentul de rotaţie conform tabelei.

Tabel 3:
Momente de strângere pentru şuruburi (pentru montajul transmisiei rotative şi a flanşei de
racordare)

Moment de strângere [Nm]Filet
Clasa de duritate A2-80
24M8
48M10
82M12
200M16
392M20

5. Montaţi servomotorul AUMA conform indicaţiilor de montaj.

4.4. Montarea transmisiei la vană

Montarea transmisiei la vană se face fie prin intermediul unui racord (standard), fie
prin intermediul unei manete. Pentru montarea la vană în versiunea cu picior şi
manetă există un manual separat.

4.4.1. Forma de cuplare a racordului

Utilizare ● Pentru armături cu racord conform EN ISO 5211
● Pentru flanşe pivotante

Montaj Imagine 7: Racord vană prin cuplaj

[1] Arborele melcat al transmisiei cu dinţi interiori
[2] Racord cu dantură cu caneluri triunghiulare drept legătură cu tija armăturii
[3] Arbore de intrare (exemplu cu nut şi feder)

4.4.1.1. Montajul transmisiei cu racord la vană
Racordurile fără alezaje, resp. racordurile prealezate trebuie ajustate pentru arborele
transmisiei înainte de montaj (de exemplu: cu alezaj şi canelură, alezaj pătrat sau
dublu)

Informaţie Asamblaţi vana şi acţionarea electrică în aceeaşi poziţie finală. Transmisia se livrează
standard cu opritorul în poziţia ÎNCHIS.
● Poziţia de montaj recomandată la clape: poziţie finală ÎNCHIS.
● Poziţia de montaj recomandată la robineţii cu bile: poziţie finală DESCHIS.

Paşi de montaj 1. Dacă este necesar, rotiţi transmisia cu roata de mână în aceeaşi poziţie finală
ca armătura.

2. Curăţaţi suprafeţele de contact, degresaţi.
3. Gresaţi uşor arborele vanei [2].

15

GS 50.3 – GS 250.3
Montaj



4. Aşezaţi cuplajul [1] pe arborele vanei [2] şi asiguraţi-l împotriva alunecării axiale
cu ajutorul unui ştift filetat [3], respectiv cu şurub şi şaibă [4]. Respectaţi
dimensiunile X, Y resp. L (a se vedea figura şi tabelul <Poziţii de montaj ale
racordului>).
Imagine 8: Exemple: Aşezarea racordului

[1] Racord
[2] Arbore vană
[3] Ştift filetat
[4] Şurub cu şaibă

Imagine 9: Poziţii de montaj racord

Tabel 4:
GS 125.3GS 100.3GS 80.3GS 63.3GS 50.3Dimensiuni

[mm]
F301)F25F16F16F14F14F12F12F10F10F05EN ISO 5211
35171722222313107146X max.
02735813518131855Y max.
12612612312388787673616161L max.

Flanşă de prelungire, este necesar racord prelungit1)

Tabel 5:
GS 250.3GS 200.3GS 160.3Dimensiuni

[mm]
F481)F40F35F401)F35F30F35F301)F25EN ISO 5211
20138444419303015X max.
50800190011Y max.
220230220160190160130140130L max.
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Flanşă de prelungire, este necesar racord prelungit1)

5. Gresaţi bine dinţii cuplului (de exemplu cu Gleitmo de la firma Fuchs) cu vaselină
fără acizi.

6. Parctica o dovedeşte că şuruburile sau piuliţele M30 şi mai mari pot fi strânse
foarte greu cu momentul de strângere recomandat. De aceea există pericolul
ca transmisia elicoidală să se deplaseze radial faţă de flanşa armăturii. Pentru
îmbunătăţirea aderenţei dintre armătură şi reductor recomandăm aplicarea
Loctite 243 (sau adezivi similari) pe suprefeţele de contact ale şuruburilor sau
piuliţelor de la dimensiunea M30 în sus.

7. Aşezaţi transmisia. Dacă este necesar, rotiţi uşor transmisia până când se
fixează dinţii cuplajului.
Imagine 10:

Informaţie Atenţie la centrare (dacă există) şi la aşezarea completă a flanşei.

8. Atunci când alezajele de pe flanşă nu corespund filetelor:
8.1 Rotiţi uşor roata de mână până când alezajele se aliniază.
8.2 Eventual decalaţi reducţia cu un dinte pe cuplu.

9. Fixaţi reducţia cu şuruburile.
Informaţie: Pentru a preveni coroziunea de contact vă recomandăm să aplicaţi
pe şuruburi material de etanşare pentru filete.

10. Strângeţi şuruburile în cruce cu momentul de rotaţie conform tabelei.

Tabel 6:
Moment de strângere pentru şuruburi

Moment de strângere [Nm]Filet
Clasa de reizstenţă

A2-80/A4-80A2-70/A4-70
108M6
2418M8
4836M10
8261M12
200150M16
392294M20
1 422564M30
2 4812 098M36
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5. Afişaje
5.1. Indicator mecanic de poziţie/indicator de parcurs

Indicatorul mecanic de poziţie:
● indică neîntrerupt poziţia armăturii.

(Capacul indicatorului [2] se roteşte împreună cu armătura)
● indică dacă funcţionează servomotorul (indicator de parcurs)
● indică atingerea poziţiilor finale

(Marcajul indicatorului de pe capac [3] indică simbolul DESCHIS [4] sau ÎNCHIS
[5])

Imagine 11: Indicator mecanic de poziţie

[1] Capac carcasă
[2] Capacul indicatorului
[3] Marcaj indicator
[4] Simbol pentru poziţia DESCHIS
[5] Simbol pentru poziţia ÎNCHIS
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6. Punerea în funcţiune

6.1. Opritoarele finale ale transmisiei
Opritoarele finale interne limitează unghiul de pivotare. Ele protejează armătura
contra suprasarcinii.

Reglajul opritoarelor finale se efectuează de obicei de către producătorul vanei,
înaintea montării ei în conductă.

Piese rotative, accesibile (clapete/robinete) la vană!
Zgârieturi şi alte stricăciuni ale vanei.
→ Reglarea opritoarelor se efectuează doar de către personal calificat.
→ Reglaţi opritoarele finale astfel încât în regimul normal de lucru să NU se ajungă

până la ele.

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

final ÎNCHIS.
● Recomandare dacă vana este echipată cu robinete: mai întâi reglaţi opritorul

final DESCHIS.

Informaţie ● Transmisiile cu un unghi >190° sunt de regulă rotative (fără opritor final), la
acestea nu este posibilă reglarea poziţiei finale. Din această cauză armătura
nu poate fi protejată.

● De regulă trebuie reglat doar un opritor final (fie ÎNCHIS, fie DESCHIS), unghiul
de pivotare fiind deja reglat din fabricaţie.

6.1.1. Reglarea opritorului final ÎNCHIS

Imagine 12: Opritor final (stânga: până la 125.3, dreapta: de la 160.3)

[1] Şuruburi
[2] Opritor final
[3] Carcasă

1. Îndepărtaţicele patru [1] de la opritorul final [2].

Armătura nu mai are protecţie la suprasarcină dacă se desface opritorul final!
→ Utilizarea în timpul funcţionării motorului: Se opreşte cursa din timp, înainte de

a ajunge la opritor (atenţie la inerţie).
→ Realizaţi ultima parte a cursei de poziţionare neapărat în regim manual.

2. Comutaţi vana în poziţia finală ÎNCHIS, folosind roata manuală. Verificaţi dacă
opritorul final [2] se învârte concomitent.
→ Dacă nu: Rotiţi opritorul [2] în sensul acelor de ceasornic până la capăt.
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3. În cazul transmisiilor cu servomotor (nu este necesar pentru cele cu roată de
mână): rotiţi înapoi opritorul final (2) cu 1/4 de rotaţie în sens contrar acelor de
ceasornic.

➥ Prin aceasta se asigură că opritorul final nu este lovit în cazul operării cu
servomotor şi că armătura poate să închidă etanş când deconectarea este
dependentă de momentul de rotaţie.

4. În cazul în care cele patru alezaje din opritorul final [2] nu se suprapun cu cele
patru 4 găuri cu filet interior din carcasă [3]: trageţi opritorul final [2] încât să se
desprindă din alezajele dinţate şi aşezaţi-l din nou în poziţia corectă.

5. Fixaţi şuruburile [1] în cruce cu moment de rotire conform tabelului <Momente
de rotire pentru şuruburile de la opritorul final>.

Tabel 7:
Momente de strângere pentru şuruburile de la opritorul final

Moment de strângere TA [Nm]Şuruburi [1]Transmisie
10M6GS 50.3
24M8GS 50.3 – GS 80.3
82M12GS 100.3 – GS 125.3
48M10GS 160.3
82M12GS 200.3
200M16GS 250.3

Alte reglări la racord:
● Dacă transmisia este echipată cu capac indicator: verificaţi dacă marcajul

corespunde cu simbolul ÎNCHIS. Vezi capitolul <Ajustarea indicatorului mecanic
de poziţie>.

● Dacă transmisia este asamblată cu servomotor după reglarea descrisă mai sus
se poate regla imediat deconectarea în poziţia finală ÎNCHIS: vezi capitolul
<Oprirea în poziţiile finale cu servomotor>.

6.1.2. Reglarea opritorului final DESCHIS

Imagine 13: Opritor final (stânga: până la 125.3, dreapta: de la 160.3)

[1] Şuruburi
[2] Opritor final
[3] Carcasă

1. Îndepărtaţi toate şuruburile [1] de la opritorul final [2].

Armătura nu mai are protecţie la suprasarcină dacă se desface opritorul final!
→ Utilizarea în timpul funcţionării motorului: Se opreşte cursa din timp, înainte de

a ajunge la opritor (atenţie la inerţie).
→ Realizaţi ultima parte a cursei de poziţionare neapărat în regim manual.

2. Comutaţi vana în poziţia finală DESCHIS, folosind roata de mână. Verificaţi
dacă opritorul final [2] se învârte concomitent.
→ Dacă nu: Rotiţi opritorul [2] contra acelor de ceasornic până la capăt.
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3. În cazul transmisiilor cu servomotor (nu este necesar pentru cele cu roată de
mână): Rotiţi înapoi opritorul final (2) cu 1/4 de rotaţie în sensul acelor de
ceasornic.

➥ Prin aceasta se asigură că opritorul final nu este lovit în cazul operării cu
servomotor şi că armătura poate să închidă etanş când deconectarea este
dependentă de momentul de rotaţie.

4. În cazul în care cele patru alezaje din opritorul final [2] nu se suprapun cu cele
găuri cu filet interior din carcasă [3]: Trageţi opritorul final [2] încât să se
desprindă din alezajele dinţate şi aşezaţi-l din nou în poziţia corectă.

5. Fixaţi şuruburile [1] în cruce cu moment de rotire conform tabelului <Momente
de rotire pentru şuruburile de la opritorul final>.

Alte reglări la racord:
● Dacă transmisia este echipată cu capac indicator: Verificaţi dacă marcajul

corespunde cu simbolul DESCHIS. Vezi capitolul <Ajustarea indicatorului
mecanic de poziţie>.

● Dacă transminis este asamblată cu servomotor, după reglarea descrisă mai
sus se poate regla imediat deconectarea în poziţia finală DESCHIS: vezi capitolul
<Oprirea în poziţiile finale cu servomotor>.

6.2. Oprirea în poziţiile finale cu servomotor
În acest capitol sunt cuprinse informaţii de bază şi indicaţii generale care trebuiesc
avute în vedere suplimentar faţă de manualul de utilizare.
● Producătorul vanei stabileşte dacă aceasta va fi deconectată dependent de

deplasare sau momentul de rotaţie.
● Oprirea în poziţiile finale trebuie ajustată conform instrucţiunilor de utilizare

pentru versiunile cu servomotor.
● Setarea comutării momentului de rotaţie în servomotorul multitură nu trebuie

să depăşească pentru ambele direcţii momentul de intrare maxim admisibil
(vezi Date tehnice sau plăcuţa indicatoare).

● Pentru protejarea armăturii de daune, comutarea momentului de rotaţie în
servomotorul multitură trebuie setat la următoarele valori:
Momentul decuplării = momentul de rotire al armăturii/Factor (vezi plăcuţa
indicatoare)

● În cazul în care unghiul pentru deschiderea şi închiderea armăturii reglat din
fabricaţie nu este suficient: vezi <Unghiul de pivotare>.

6.2.1. Decuplarea în poziţia finală ÎNCHIS

1. Deplasaţi vana în poziţia finală ÎNCHIS.
Informaţie: realizaţi ultima parte a cursei de poziţionare neapărat în regim
manual.

2. Decuplarea dependentă de parcurs în poziţia finală ÎNCHIS:
2.1 Rotiţi armătura înapoi din poziţia finală până la începutul parcursului inerţial

stabilit.
2.2 Reglaţi din nou limitatorul de cursă pentru poziţia finală ÎNCHIS conform

manualului de utilizare.
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3. Decuplarea dependentă de momentul de rotire în poziţia finală ÎNCHIS:
3.1 Reductor fără transmisie intermediară: învârtiţi înapoi roata de mână cu

circa 4 – 6 rotaţii din poziţia finală.
3.2 Reductor cu transmisie intermediară: învârtiţi înapoi roata de mână cu

circa 10 – 15 rotaţii din poziţia finală.
3.3 Verificaţi comutarea momentului de rotire pentru poziţia finală ÎNCHIS în

conformitate cu manualul de utilizare, eventual ajustaţi la valoarea
necesară.

3.4 Reglaţi din nou limitatorul de cursă pentru poziţia finală ÎNCHIS conform
manualului de utilizare pentru servomotor.

6.2.2. Decuplarea în poziţia finală DESCHIS

1. Deplasaţi vana în poziţia finală DESCHIS.
Informaţie: realizaţi ultima parte a cursei de poziţionare neapărat în regim
manual.

2. Decuplarea dependentă de parcurs în poziţia finală DESCHIS:
2.1 Rotiţi armătura înapoi din poziţia finală până la începutul parcursului inerţial

stabilit.
2.2 Reglaţi din nou limitatorul de cursă pentru poziţia finală DESCHIS conform

manualului de utilizare.
3. Decuplarea dependentă de momentul de rotire în poziţia finală DESCHIS:

3.1 Reductor fără transmisie intermediară: învârtiţi înapoi roata de mână cu
circa 4 – 6 rotaţii din poziţia finală.

3.2 Reductor cu transmisie intermediară: învârtiţi înapoi roata de mână cu
circa 10 – 15 rotaţii din poziţia finală.

3.3 Verificaţi comutarea momentului de rotire pentru poziţia finală DESCHIS
în conformitate cu manualul de utilizare, eventual ajustaţi la valoarea
necesară.

3.4 Reglaţi din nou limitatorul de cursă pentru poziţia finală DESCHIS conform
manualului de utilizare pentru servomotor.

6.3. Unghi rotire
Unghiul de rotire trebuie modificat doar dacă intervalul de rotire nu este suficient
pentru reglarea opritoarelor finale.

Imagine 14: Plăcuţa tehnică cu unghiul de rotire

Versiuni Forma constructivă GS 50.3 – GS 125.3 = unghi de rotire ajustabil opţional

Forma constructivă GS 160.3 – GS 250.3 = unghi de rotire ajustabil standard

Precizie: Forma constructivă GS 50.3 – GS 125.3 = 0,6°

Forma constructivă GS 160.3 – GS 250.3 = 0,11° până la 0,14°

6.3.1. Ajustarea unghiului de rotire la transmisii până la forma constructivă 125.3

Ajustarea se realizează în poziţia finală DESCHIS.

Scule speciale: şurubelniţă specială pentru tensionare
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● Pentru GS 50.3 (AUMA Art.-Nr. V001.367-Pos.003)
● Pentru GS 63.3 – GS 80.3 (AUMA Art.-Nr. V001.367-Pos.002)
● Pentru GS 100.3 - GS 125.3 (AUMA Art.-Nr. V001.367-Pos.001)
Imagine 15: Opritor final (în imagine pentru dimensiunea constructivă 80.3)

[1] Capac de protecţie
[2] Opritor final
[3] Bucşa de fixare
[4] Piuliţă finală
[5] Set şaibe de siguranţă (pentru DESCHIS şi ÎNCHIS)

1. Deşurubaţi capacul de protecţie (1) la opritorul final (2).
2. Scoateţi prin lovire bucşa de fixare [3] cu scula specială.
3. Mărirea unghiului de rotire:

3.1 Rotiţi piuliţa finală [4] în sens contrar acelor de ceasornic..
Informaţie: deşurubarea piuliţei finale (4) este permisă doar atât cât bucşa
de fixare (3) să poată fi introdusă prin lovire în gaura longitudinală.

3.2 Deplasaţi armatura în regim de funcţionare manual în poziţia finală dorită
DESCHIS.

3.3 Rotiţi piuliţa finală [4] în sensul acelor de ceasornic până ce se aşează
strâns pe piuliţa opritoare.

4. Reducerea unghiului de rotire:
4.1 Deplasaţi armatura în regim de funcţionare manual în poziţia finală dorită

DESCHIS.
4.2 Rotiţi piuliţa finală [4] în sensul acelor de ceasornic până ce se aşează

strâns pe piuliţa opritoare.
Informaţie: bucşa de fixare (3) trebuie să rămână complet acoperită de
piuliţa finală (4).

5. Introduceţi prin lovire cu instrumentul de montaj bucşa de fixare (3).
→ În cazul în care fanta din piluliţa finală [4] nu se aşează în dreptul găurii

din arborele cotit: rotiţi piuliţa finală [4] în sens contrar acelor de ceasornic
până se suprapune cu fanta apoi loviţi bucşa de fixare [3] în locaş.

6. Verificaţi ca garnitura O să fie în regulă, iar dacă nu este, înlocuiţi-o.
7. Deşurubaţi capacul de protecţie [1].

Informaţie În cazul în care reductorul este dotat cu servomotor, limitatorul de cursă pentru poziţia
finală DESCHIS trebuie reglat din nou conform manualului de utilizare. Ţineţi cont
de funcţionarea inerţială.

6.3.2. Ajustarea unghiului de rotire la transmisii până la forma constructivă 160.3

Ajustarea se realizează în poziţia finală DESCHIS.
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Imagine 16: Opritor final (în imagine pentru dimensiunea constructivă 200.3)

[1] Şuruburi
[2] Capac de protecţie
[3] Şurub cu şaibă
[4] Bucşa de fixare
[5] Inel de ajustare
[6] Piuliţă finală
[7] Piuliţă opritoare
[8] Set şaibe de siguranţă (pentru DESCHIS şi ÎNCHIS)

1. Îndepărtaţi toate şuruburile [1] şi scoateţi capacul de protecţie [2].
2. Scoateţi şurubul cu şaibă [3] şi bucşa de fixare [4].
3. Scoateţi inelul de ajustare [5]
4. Mărirea unghiului de rotire:

4.1 Rotiţi piuliţa finală [6] în sens contrar acelor de ceasornic.
4.2 Deplasaţi armatura în regim de funcţionare manual în poziţia finală dorită

DESCHIS.
4.3 Rotiţi piuliţa finală [6] în sensul acelor de ceasornic până ce se aşează

strâns pe piuliţa opritoare [7].
5. Reducerea unghiului de rotire:

5.1 Deplasaţi armatura în regim de funcţionare manual în poziţia finală dorită
DESCHIS.

5.2 Rotiţi piuliţa finală [6] în sensul acelor de ceasornic până ce se aşează
strâns pe piuliţa opritoare [7].

6. Puneţi bucşa de ajustare [5] şi fixaţi-o împreună cu bucşa de fixare [4] şi cu
şurubul cu şaibă [3].

7. Verificaţi ca garnitura O să fie în regulă, iar dacă nu este, înlocuiţi-o.
8. Puneţi înapoi capacul [2] şi fixaţi şuruburile [1] în cruce cu moment de rotire

conform tabelului <Momente de rotire pentru şuruburile de la opritorul final>.

Informaţie În cazul în care reductorul este dotat cu servomotor, limitatorul de cursă pentru poziţia
finală DESCHIS trebuie reglat din nou conform manualului de utilizare.

6.4. Ajustarea indicatorului mecanic de poziţie

Poziţie finală ÎNCHIS 1. Închideţi vana în poziţia ÎNCHIS şi verificaţi setarea.
➥ Ajustarea este corectă dacă indicatorul se suprapune peste poziţia ÎNCHIS.
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2. Dacă poziţia indicatorului nu este corectă:
2.1 Slăbiţi puţin şuruburile [1] de la capacul indicatorului (până la modelul

125.3 două şuruburi, de la mărimea 160.3 patru şuruburi).
2.2 Rotiţi capacul indicatorului până în dreptul simbolului ÎNCHIS.
2.3 Strângeţi din nou cele şuruburile.

Poziţie finală DESCHIS 3. Închideţi vana în poziţia DESCHIS şi verificaţi setarea.
➥ Ajustarea este corectă dacă indicatorul se suprapune peste poziţia DESCHIS.

25

GS 50.3 – GS 250.3
Punerea în funcţiune



7. Întreţinere şi revizie

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

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

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

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

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

7.1. Măsuri preventive de întreţinere şi funcţionare sigură

● Verificaţi vizual înainte de utilizare dacă există scurgeri de lubrifiant sau urme
de coroziune.

● Rectificaţi eventualele deteriorări ale vopselei. În cantitate mică, vopseaua
originală poate fi livrată de către AUMA.

7.2. Intervale de revizie

Recomandări pentru instalaţii cu vibraţii puternice.
● La instalaţiile cu vibraţii puternice, prima data la 6 luni, apoi anual: Verificaţi

şuruburile de fixare dintre servomotor şi armătură/transmisie să fie strânse fix
şi corect. La nevoie strângeţi-le cu momentele de strângere indicate în
capitolul<Montaj> . Această măsură nu se aplică la şuruburile fiixate cu
substanţe de etanşeizare pentru filete.

Recomandare pentru schimbarea lubrifiantului şi a garniturilor:
● La transmisiile acţionate rareori (cum sunt cele montate în pământ) nu este

necesară revizia. Nu este necesară înlocuirea lubrifiantului sau lubrifierea
ulterioară.

● La transmisiile acţionate des (cum sunt cele cu funcţie regulatoare) se
recomandă schimbarea lubrifiantului şi garniturilor după 4 – 6 ani.

Defectarea angrenajului din cauza lubrifiantului incorect!
→ A se utiliza doar lubrifiant original AUMA.
→ Nu combinaţi lubrifianţii.

Indicaţie pentru utilizarea în zone cu pericol de explozie din categoriile M2,
2G, 3G, 2D şi 3D

● Respectarea temperaturilor mediului ambiant, a regimului de funcţionare şi a
intervalelor de funcţionare specificate în datele tehnice şi pe plăcuţa indicatoare
este absolut obligatorie.

● În special la utilizarea în zone în care există pericol de explozie din cauza
generării prafului, efectuaţi în mod regulat verificări vizuale pentru a identifica
acumulările de praf sau murdărie. Dacă este necesar, curăţaţi dispozitivele.

● Capacul indicatorului trebuie utilizat numai conform ATEX II2G c IIB T4 sau T3.
● În cazul folosirii comutatoarelor finale mecanice (opţional) trebuiesc respectate

indicaţiile de montaj şi de racordare ale producătorului.

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

voie să ajungă în mediul înconjurător.
● Materialul demontat trebuie introdus într-un sistem de colectare reglementat

respectiv într-o unitate de reciclare separată a materialelor.
● Trebuie respectate prevederile naţionale privind salubrizarea.
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8. Date tehnice

Informaţie În tabelele următoare sunt indicate şi opţiunile, pe lângă versiunea standard. Pentru
varianta de execuţie exactă trebuie consultată fişa tehnică aferentă comenzii. Fişa
tehnică aferentă comenzii este disponibilă pe pagina de Internet
http://www.auma.com, de unde poate fi descărcată în limbile engleză şi germană
(este necesară indicarea numărului comenzii).

8.1. Date tehnice angrenaj transmisie elicoidală

Informaţii generale
Acţionarea electrică sau manuală a vanelor (de ex. clapete şi robinete).
Pentru aplicaţii speciale, de exemplu dampere, clapete de evacuare a fumului, clapete de comutare cu manetă de tensionare şi ghilotină,
sunt necesare versiuni speciale. Pentru aplicaţii speciale sunt valabile datele tehnice specifice acestora. Versiunile speciale se pot livra la
cerere.

Echipare şi funcţii
Fontă cu grafit nodularRegim de

control:
Material roata dinţată elicoidală

BronzRegim de
reglare:

Cu rotire spre dreapta RR, la alegere spre stânga LLStandard:Execuţie
RL resp. LROpţiune:
Fontă cenuşie (GJL-250)Standard:Materialul carcasei
Fontă cu grafit nodular (GJS-400-15)Opţiune:

În condiţii normale de funcţionare reductoarele sunt autoblocante în stare de repaus; vibraţiile puternice
pot anula efectul de autoblocare. În timpul mişcării nu se asigură frânarea sigură. Dacă acest lucru este
necesar, trebuie aplicată o frână separată.

Blocare automată

Asamblare prin formă pentru ambele poziţii finale prin piuliţă mobilă, reglare finăOpritoare finale
Rezistenţă garantată a opritoarelor finale (în Nm) la acţionare pe partea de intrare

GS 100.3GS 80.3GS 63.3GS 50.3Tip
208:1160:1126:152:153:151:151:1Demultiplicare
2505006251350450450250[Nm]

GS 160.3GS 125.3Tip
880:1442:1218:154:1208:1160:1126:152:1Demultiplicare
25045090032002505006251350[Nm]

GS 200.3Tip
1752:1864:1434:1214:167:153:1Demultiplicare
250500100020002508000[Nm]

GS 250.3Tip
1718:1848:1411:1210:152:1Demultiplicare
250500100020008000[Nm]

Rezistenţa opritoarelor finale

Unghi fix între 10° şi max. 100°; fixat din fabrică la 92° dacă nu se doreşte la comandă un
alt unghi de rotire.

Standard:Transmisia elicoidală GS 50.3 –
125.3

reglabil în intervale de:
10° – 35°, 35° – 60°, 60° – 80°, 80° – 100°, 100° – 125°, 125° – 150°, 150° – 170°,170°
– 190°
Unghi de pivotare > 190°, vezi datele tehnice GS 50.3 – GS 250.3 pentru funcţionarea
normală şi timpi inactivi scurţi

Opţiuni:

Unghi fix între 80° şi max. 100°; fixat din fabrică la 92° dacă nu se doreşte la comandă un
alt unghi de pivotare.

Standard:Transmisia elicoidală GS 160.3 –
250.3

reglabil în intervale de:
0° – 20°, 40° – 60°, 60° – 80°, 90° – 110°, 110° – 130°, 130° – 150°, 150° – 170°,170° –
190°
Unghi de pivotare > 190°, vezi datele tehnice GS 50.3 – GS 250.3 pentru funcţionarea
normală şi timpi inactivi scurţi

Opţiuni:
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Echipare şi funcţii
Unghi fix între 80° şi max. 100°; fixat din fabrică la 92° dacă nu se doreşte la comandă un
alt unghi de pivotare.

Standard:Unghi de pivotare pentru ediţia
specială GS 200.3 - 67:1

reglabil în intervale de:
0° – 20°; 20° – 40°; 40° – 60°; 60° – 80°
Transmisia elicoidală > 100°, rotire completă fără opritoare finale, execuţia GSD, este
necesară comandă specială

Opţiuni:

Capac al indicatorului pentru afişarea continuă a poziţieiStandard:Indicare mecanică a poziţiei
● Capac al indicatorului etanşat pentru montaj orizontal în aer liber (nu pentru 50.3)

● Capac protecţie pentru montaj îngropat în loc de capac indicator (fără indicator mecanic
de poziţie)

● Capac indicator cu ventil de aerisire, indisponibil pentru GS 50.3

Respectaţi indicaţiile din manual referitoare la clasa de protecţie IP68 pentru transmisii
elicoidale

Opţiuni:

Cilindric cu arc de reglare conform DIN 6885-1Arbore de intrare

Acţionare
● cu servomotor multitură

● flanşă pentru montajul servomotorului

Funcţionare cu motor

Funcţionare de scurtă durată S2 - 15 min.
Clasa A conform EN 15714-2: DESCHIS-ÎNCHIS
Clasa B conform EN 15714-2: Comandă prin închideri succesive, poziţionare sau regim
de poziţionare.

Regim de
control:

Regim de funcţionare

Funcţionare intermitentă S4 - 25 %.
Clasa C conform EN 15714-2: Regim de reglare

Regim de
reglare:
Regim de reglare: 216 1/min
Regim de control:

GS 160.3GS 125.3Tip
880:1442:1218:154:1208:1160:1126:152:1Demultiplicare

216108216108Rotaţii antrenare
maxime [1/min]

25045090032002505006251350Timp de reglare
pentru 90° [s]

GS 100.3GS 80.3GS 63.3GS
50.3

Tip

208:1160:1126:1107:152:182:153:182:151:151:1Demultiplicare

216108108108108Rotaţii antrenare
maxime [1/min]

191191571171177Timp de reglare
pentru 90° [s]

GS 250.3GS 200.3Tip
1718:1848:1411:1210:152:11752:1864:1434:1214:153:1Demultiplicare

216108216108Rotaţii antrenare
maxime [1/min]

11959291571226030157Timp de reglare
pentru 90° [s]

Datorită geometriei dinţilor şi proprietăţilor mecanice ale bronzului, transmisiile intermediare cu roată
melcată din bronz pot transmite momente de rotire mai reduse.

Rotaţii şi timpi de reglare permise

Calcularea timpului de reglare pentru o mişcare de pendulare de 90°:

Calcularea timpului de reglare pentru o mişcare de pendulare de θ [°]:
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Acţionare
● Roată de mână din aluminiu cu protecţie anticoroziune

● Roată de mână cu mâner sferic

Standard:Regim de funcţionare manual

● Roată de mână din GJL-200 cu protecţie anticoroziune şi vopsea

● Roată de mână care poate fi închisă

● Pentru indicarea poziţiei şi a poziţiilor finale.

Opţiune:

Diametre roată de mână conform EN 12570, modelul selectat fiind în funcţie de momentul de antrenare:

GS 125.3GS 100.3GS
80.3

GS
63.3

GS
50.3

Tip

208:1160:1126:152:1208:1160:1126:152:153:151:151:1Demultiplicare

315
400

400
500

500
630
800

250
315

315
400

400
500

315
400

250
315

160
200
250

Roată de mână Ø
[mm]

GS 200.3GS 160.3Tip
1752:1864:1434:1214:167:153:1880:1442:1218:154:1Demultiplicare

250315400500
630800–250315400630

800
Roată de mână Ø
[mm]

GS 250.3Tip
1718:1848:1411:1210:152:1Demultiplicare

315400500
630800–Roată de mână Ø

[mm]

Redirecţionarea arborelui de intrare
Redirecţionarea arborelui de intrare 90°
Este posibilă combinarea cu transmisia intermediară GK direct pe GS sau pe treapta planetarei, vezi poziţiile de montaj la transmisiile cu
servomotor

Varianta cu picior şi manetă
Nu este adecvată pentru clasa de solicitare 3

Din fontă cu grafit nodular, disponibil pentru montare pe suprafaţă cu patru alezaje pentru şuruburile de
fixare.

Picior

Din fontă cu grafit nodular, cu două sau trei alezaje pentru fixarea unei tije. Braţul poate fi montat în
orice poziţie pe arborele de antrenare, ţinându-se seama de condiţiile exterioare.

Braţ

Două articulaţii sferice, adecvate braţului, inclusiv contrapiuliţe ca opţiune şi două capete pentru sudare,
potrivite pentru tub conform tabelei de dimensiuni.

Articulaţii sferice

Fără indicator de poziţie (capac de protecţie)Standard:Indicare mecanică a poziţiei
Capac al indicatorului în locul capacului de protecţie pentru afişarea continuă a poziţieiOpţiune:
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Racord pentru vane
Dimensiuni conform EN ISO 5211 Trebuiesc respectate momentele de antrenare maxime la flanşa de
fixare conform EN ISO 5211

Racord pentru vane

Se pot livra mai multe modele de flanşe Până la GS 125.3, înaintarea se realizează cu inele de centrare
De la GS 160.3 până la GS 250.3, înaintarea şi reculul sunt incluse direct în carcasă.

Centrarea

Două găuri dispuse la 180° pentru pinii de fixare Pinii de fixare nu sunt incluşi

GS 160.3GS 125.3GS 100.3GS 80.3Tip

F35F30F25F30F25F16F16F14F14F12Flanşă conform EN
ISO 5211

GJLGJLGJLGJLGJLGJLGJSGJSGJSGJSMaterialul carcasei

GS 250.3GS 200.3Tip

F48F40F35F40F35F30Flanşă conform EN
ISO 5211

GJLGJLGJLGJLGJLGJLMaterialul carcasei

Vezi schiţa U4.4135. La cerere se pot asigura şi găuri cu alte diametre şi adâncimi de găurire

Gaură pentru pini de fixare
(opţional)

● Fără alezaj, resp. cu găurire de la GS 160.3

● Transmisia elicoidală poate fi montată pe cuplu

Standard:Cuplaj cu dantură cu caneluri
triunghiulare ca legătură cu arborele
vanei

Prelucrat la cheie cu alezaş şi nut, locaş pătrat sau diedru cu cui cu filet pentru fixarea
arborelui.

Opţiuni:

Condiţii de utilizare
OricarePoziţie de montaj

-40 °C până la +80 °CStandard:Temperatura mediului înconjurător
–60 °C până la +60 °C
0 °C până la +120 °C
Indicaţie: În cazul opritoarelor mecanice (opţional) se reduce domeniul de temperatură
ambiantă de la –30 °C până la max. +90 °C.

Opţiuni:

IP68, etanş la praf şi apă până la max. 8 m coloană de apăStandard:Tip de protecţie conform EN 60529
IP68-20, etanş la praf şi apă până la max. 20 m coloană de apăOpţiuni:
GS 50.3 – GS 80.3: KS
GS 100.3 – GS 250.3: KN

Standard:Protecţie contra coroziunii

GS 50.3 – GS 80.3: KX
GS 100.3 – GS 250.3: KS/KX

Opţiuni:

Adecvat pentru montarea în instalaţiile industriale, în hidrocentrale şi centrale electrice la
o atmosferă puţin încărcată.

KN

Se poate utiliza în medii cu conţinut înalt de săruri, condensare aproape permanentă şi
puternic poluate.

KS

Se poate utiliza în medii cu conţinut extrem de înalt de săruri, condensare aproape
permanentă şi puternic poluate.

KX

GS 50.3 – GS 80.3: Lac de pulverizareLac de acoperire
GS 100.3 – GS 250.3: vopsea în două componente cu oligist-micaceu.

AUMA gri-argintiu (asemănător RAL 7037)Standard:Culoare
Alte nuanţe la cerereOpţiune:

Transmisiile elicoidale AUMA îndeplinesc, respectiv depăşesc cerinţele privind durata de utilizare stipulate
de EN 15714-2.

Profil solicitare AUMA

Pentru acţionare cu roată melcată din fontă cu grafit nodular

Pentru utilizare cu elicoidală din bronz:
Pornirea constă în deplasarea cu 1 % în ambele direcţii, la o solicitare de 35% din momentul maxim de
antrenare (moment de reglare).
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Condiţii de utilizare
Pentru acţionare cu roată melcată din fontă cu grafit nodular:
Clasa de solicitare 1: Durata de viaţă pentru rotaţii de 90°. Îndeplineşte cerinţele privind durata de viaţă
ale EN 15714-2.

GS 250.3GS 125.3 – GS
200.3

GS 80.3/GS100.3GS 50.3/GS 63.3Dimensiune
constructivă
transmisie

1 2002 5005 00010 000
Număr de cicluri
pentrumomentul de
rotaţie max.

Clasa de solicitare 2: Durata de viaţă pentru mişcarea pivotantă la 90° pentru vane acţionate rar.

GS 250.3GS 125.3 – GS
200.3

GS 80.3/GS100.3GS 50.3/GS 63.3Dimensiune
constructivă
transmisie

1 000
Număr de cicluri
pentrumomentul de
rotaţie max.

Durata de viaţă pentru unghiuri mai mari de rotaţie la cerere.

Durata de viaţă la variantele cu
servomotor conform profilului de
solicitare AUMA

Pentru utilizare cu roată elicoidală din bronz:
1,2 milioane curse.
Clasa de solicitare 3: Îndeplineşte cerinţele privind durata de viaţă ale EN 1074-2.Durata de viaţă pentru acţionare

manuală

Alte informaţii
Directiva privind protecţia contra exploziilor: (94/9/CE)
Directiva echipamentelor tehnice: (2006/42/CE)

Directive UE

32

GS 50.3 – GS 250.3
Date tehnice



9. Lista pieselor de schimb
9.1. Transmisia elicoidală GS 50.3 – GS 125.3
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

ArticolDenumireNr. ref.
ModulFlanşă ajutătoare512.0
ModulCarcasă517.0
ModulCapac carcasă518.0

Roată melcată519.1
ModulArbore melcat520.0
ModulPiuliţă opritoare cu două perechi de şaibe de siguranţă tip pană521.0

Piuliţă opritoare521.1
Pereche de şaibe de siguranţă tip pană521.2

ModulCapac al lagărului522.0
ModulOpritor final523.0
ModulCapacul indicatorului524.0
ModulCuplaj525.0
ModulPiuliţă finală526.0
ModulCapac de protecţie527.0
ModulArbore de antrenare534.0
ModulCapac al lagărului cu arbore de antrenare538.0
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
ModulFlanşă de prelungire619.1
SetSet de garnituriS1
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9.2. Transmisia elicoidală GS 160.3 – GS 250.3
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

ArticolDenumireNr. ref.
ModulFlanşă ajutătoare512.0

Ştift filetat513.1
ModulCarcasă517.0
ModulCapac carcasă518.0

Roată melcată519.1
ModulArbore melcat520.0

Piuliţă opritoare cu două perechi de şaibe de siguranţă tip pană521.0
Piuliţă opritoare521.1

ModulPereche de şaibe de siguranţă tip pană521.2
ModulCapac al lagărului522.0
ModulOpritor final523.0
ModulCapacul indicatorului524.0
ModulCuplaj525.0
ModulPiuliţă finală526.0
ModulCapac de protecţie527.0
ModulArbore de antrenare534.0
ModulCapac de protecţie536.0
ModulBucşă de strângere537.0
ModulCapac al lagărului cu arbore de antrenare538.0
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
ModulFlanşă de prelungire619.1
SetSet de garnituriS1
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9.3. Transmisia intermediară pentru GS 100.3 – GS 125.3 (126:1/160:1/208:1)
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

ArticolDenumireNr. ref.
ModulCapac cu arbore de antrenare003.0
ModulCarcasă019.0
ModulCapac carcasă020.0
ModulArbore de antrenare021.0
ModulReductor planetar022.0
ModulRoată dinţată045.0
ModulFlanşă ajutătoare512.0
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
SetSet de etanşareS1
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9.4. Transmisia intermediară pentru GS 160.3 (218:1/442:1) GS 200.3 (214:1/434:1) GS 250.3
(210:1/411:1)
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

ArticolDenumireNr. ref.
ModulCarcasă001.0
ModulCapac carcasă002.0
ModulCapac al carcasei cu arbore de antrenare003.0
ModulReductor planetar prima treaptă (GS 160.3)006.0
ModulReductor planetar prima treaptă (GS 200.3)007.0
ModulReductor planetar prima treaptă (GS 250.3)008.0
ModulFlanşă ajutătoare512.0
ModulArbore de antrenare534.0

Dop de închidere588.1
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
SetSet de garnituriS1
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9.5. Transmisia intermediară pentru GS 200.3 (864:1) GS 250.3 (848:1)
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La fiecare comandă de piese de schimb vă rugăm să ne indicaţi tipul aparatului şi numărul nostru de comandă (vezi plăcuţa indicatoare). Pot
fi utilizate numai piese de schimb originale AUMA. Utilizarea altor piese duce atât la anularea garanţiei cât şi la stingerea obligaţiilor de
răspundere. Prezentarea pieselor de schimb poate diferi de piesele livrate.

ArticolDenumireNr. ref.
ModulCarcasă001.0
ModulCapac carcasă002.0
ModulCapac cu arbore de antrenare003.0
ModulReductor planetar prima treaptă006.0
ModulReductor planetar a doua treaptă (GS 200.3)007.0
ModulReductor planetar a doua treaptă (GS 250.3)008.0
ModulCarcasă intermediară010.0

Pinion011.1
ModulFlanşă ajutătoare512.0
ModulArbore de antrenare534.0

Dop de închidere588.1
ModulSet de şuruburi mecanism de acţionare manuală595.0
SetSet de garnituriS1
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10. Certificate
10.1. Declaraţie de Încorporare şi Declaraţia de Conformitate CE
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