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NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA FAQ 2



WSTĘP

* każde zagadnienie w powyższej tabeli posiada hiperłącze do właściwego zakresu tematów.

W najbliższym czasie arkusz FAQ2 zostanie uzupełniony o pozostałe produkty GRUPY AUMA.

W przypadku pytań dotyczących produktów GRUPY AUMA, tj. SIPOS, DREHMO, AUMA I&M prosimy o kontakt mailowy bojkowskim@auma.
com.pl

W przypadku pytań dotyczących części serwisowej naszych produktów, z uwagi na indywidulane podejście oraz niestandardowe rozwiązania, 
prosimy o kontakt serwis@auma.com.pl

Jeżeli w poniższym FAQ2 nie znaleźli Państwo odpowiedzi na pytanie prosimy o bezpośredni kontakt z inżynierem AUMA Polska.

W związku z ciągłym rozwojem naszych produktów, dane zamieszczone poniżej mogą ulec zmianie.

NAPĘDY STEROWNIKI AKCESORIA

PRZEKŁADNIE

DOKUMENTACJA

SCHEMATY

BAZA 3D

DANE TECHNICZNE

DANE ELEKTRYCZNE

SERWIS

Drives
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INDEKS ZAGADNIEŃ

A
 > aluminium, napędy w wersji bez aluminium

B
 > baza napędów 3D
 > bezpieczeństwo funkcjonalne SIL

C
 > części zamienne

D
 > dane elektryczne
 > dane techniczne
 > doposażenie napędu w sterownik

F
 > faktor przekładni AUMA np. ślimakowej, stożkowej, walcowej

G
 > generacja 2  standardowe wyposażenie
 > generacje wyższe urządzeń w rozwoju technologicznym dające 

korzyści z zaawansowanej technologii od mechanizacji do 
informatyzacji 

 > grzałka antykondensacyjna zasadność i korzyść 

I
 > IM2, strefa zagrożenia wybuchem metanu
 > instrukcje obsługi urządzeń 

K
 > kolumienki

M
 > moce elektryczne silników
 > montaż rozdzielny sterownika od napędu, maks. odległość pomiędzy 

napędem a sterownikiem

N
 > numer komisyjny/zamówieniowy - wyjaśnienie
 > napędy do pracy w permanentnym zanurzeniu
 > norma dotycząca napędów elektrycznych armatury PN-EN 15714-

2:2010-2 
 > Klasa A: praca OTWÓRZ-ZAMKNIJ
 > Klasa B: pozycjonowanie / inching
 > Klasa C: regulacja
 > Klasa D: regulacja ciągła

P
 > pokrywa przyłącza elektrycznego z przepustami kablowymi 
 > protokoły przemysłowej komunikacji cyfrowej, dostępność
 > przekładnia GP - nowa w gamie produktów AUMA
 > przekładnie do permanentnej pracy pod wodą / do zakopania pod 

ziemią
 > przekładnie doposażenie w napęd elektryczny / kółko ręczne
 > przyłącze izolowane napędu dla ochrony katodowej 

R
 > regulacja – sterowanie różnice w wykonaniu napędów
 > reklamacje - procedura

S
 > samohamowna jednostka LMS
 > schematy elektryczne
 > sterownik Gen. I ze sterownikiem Gen. 2 

 > stopień ochrony napędów - IP
 > stopień ochrony napędów - zmiana istniejącego stopnia IP
 > średnice przewodów zasilających / sterujących
 > światłowód
 > sterownie z podtrzymaniem / bez podtrzymania

T 
 > temperaturowe wersje napędów AUMA
 > terminy dostaw
 > TPA odpowiedniki schematów KMS TP
 > TPC wstępujące za ACP, MSP(AM)
 > termiczne zabezpieczenie silnika PTC / termik - różnice

U
 > usługi serwisowe

Z
 > zamknięcie armatury zależne od momentu obrotowego
 > zastosowanie napędu AUMA w zastawkach z dwoma trzpieniami
 > zmiana wykonania przekładni ślimakowej GS
 > zmiana wyposażenia istniejących urządzeń
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1. NAPĘDY

STELLANTRIEBS-STEUERUNG AM 01.1
 > einfache Steuerung mit Basisfunktionalität

1.1.0 CO W URZĄDZENIACH GENERACJI .2 JEST STANDARDOWO DOSTĘPNE?

 

W urządzeniach Generacji .2 standardowo dostępne są:

1.1.1 podwyższone zabezpieczenie antykorozyjne KS – C3/C4 wg normy PN-EN ISO 12944-2:2001, wcześniej było KN – C1/C2 wg normy  
 PN-EN ISO 12944-2:2001

1.1.2 podwyższony stopień ochrony IP68 – wg PN-EN 60529:2003, a wcześniej IP67

1.1.3 dzienniki zdarzeń wg historii działania skumulowane w statystyce narastającej, estymujący stopień zużycia urządzenia

1.1.4 wprowadzenie graficznego systemu diagnostycznego wg NAMUR NE 107

1.1.5 Dodanie komunikacji Bluetooth – do wymiany danych

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.2.0 CZY MOŻNA USTAWIĆ W NAPĘDZIE ZAMKNIĘCIE ZALEŻNE OD MOMENTU OBROTOWEGO?

 

Tak, można ustawić zamykanie zależne od momentu obrotowego, ale jest to uzależnione od posiadanej armatury.

1.2.1 Propozycja schematu połączeń zastępczego sterowania zewnętrznego (realizowane np. w szafie sterującej – poza dostawą AUMA) dla 
napędu AUMA NORM z silnikiem 3-fazowym AC zamykanego zależnie od momentu obrotowego na przykładzie ASV111.1121: 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.2.2 NASTAWA ZAMYKANIA NAPĘDU ZALEŻNA OD MOMENTU OBROTOWEGO DLA STEROWNIKA AUMA MATIC:

  

Wyłącznik krańcowy (drogowy) spełnia rolę sygnalizacyjną i musi być tak ustawiony, aby uruchamiał się na krótko przed osiągnięciem ustawio-
nego momentu wyłączenia. Jeżeli tak nie jest, lampka sygnalizacyjna na sterowniku lokalnym zgłasza błąd.

Nastawa zamykania napędu zależna od momentu obrotowego wymaga właściwej nastawy przełączników suwakowych  [S1] i [S3].

Przełączniki suwakowe na płytce logiki

[S1] Przełącznik suwakowy położenia krańcowego ZAMYK.

[S3] Przełącznik suwakowy położenia krańcowego OTW.

[1] Pozycja [1] = wyłączanie zależne od drogi

[2] Pozycja [2] = wyłączanie zależne od momentu obrotowego

1.2.3 NASTAWA ZAMYKANIA NAPĘDU ZALEŻNA OD MOMENTU OBROTOWEGO DLA STEROWNIKA AUMATIC:
Nastawy dokonuje się poprzez pulpit lokalnego sterowania wybierając następujące pozycje w MENU 

 

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w instrukcji obsługi napędów ze sterownikami AUMATIC w rozdziale: Ustawianie rodzaju wyłączenia.

Więcej informacji mogą Państwo znaleźć w instrukcji obsługi napędów 
ze sterownikami AUMA MATIC w rozdziale: Ustawianie trybu wyłącza-
nia.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.3 CZY MOŻNA W ISTNIEJĄCYM NAPĘDZIE ZMIENIĆ STOPIEŃ OCHRONY NP. Z IP67 NA IP68?

 

W napędach już zainstalowanych na obiekcie nie ma możliwości zmiany stopnia ochrony IP.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.4 CZY NAPĘD AUMA MOŻNA ZASTOSOWAĆ W ZASTAWKACH Z DWOMA TRZPIENIAMI?

Tak, przykładem jest zastosowanie napędów AUMA na poniższych zdjęciach: 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.5 DLACZEGO STOSUJEMY GRZAŁKĘ ANTYKONDENSACYJNĄ?

 

Grzałka antykondensacyjna ma za zadanie nie dopuścić do powstania kondensatu pary wodnej wewnątrz urządzenia. Gdyby 
nie grzałka w wyniku praw fizyki może powstać wewnątrz urządzenia kondensat. 

Wszystkie urządzenia szczelności IP 67, 68 wg PN-EN 60529:2003 zabezpieczają przed wniknięciem pyłu i wody, ale nie 
przed parą wodną zawartą w powietrzu. W czasie wahań temperatury jest możliwość wniknięcia pary wraz z powie-
trzem do urządzenia, którego cząstki są 150-cio krotnie mniejsze od drobin wody i w czasie szybkiego schłodzenia 
przechodząc przez punkt rosy, w urządzeniu może wytworzyć się kondensat, który nie może się wydostać do otoczenia 
(z uwagi na wysoką ochronę IP 67, 68).

AUMA zawsze przewiduje samoregulacyjną grzałkę antykondensacyjną, która nie pozwala na powstanie kondensatu. 
Wymagane jest stałe zasilanie grzałki właściwym napięciem.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.6.0  GENERACJE WYŻSZE URZĄDZEŃ W ROZWOJU TECHNOLOGICZNYM DAJĄCE KORZYŚCI Z ZAAWANSOWANEJ TECHNOLOGII OD 
MECHANIZACJI DO INFORMATYZACJI.

1.6.1 Przejście z I do II Generacji technologicznej - AUMA NORM 

• zastąpienie pokrętła ręcznego napędem elektrycznym wraz z osprzętem sygnalizacyjnym i zabezpieczającym, który sterowany jest z szafy 

• eliminacja konieczności stałego, miejscowego nadzoru zatrudnionego pracownika nad procesem 

• monitoring z dyspozytorni, wizualizacja procesu, diagnoza usterek, zdalne sterowanie z komputera wg algorytmu procesu 

• oszczędności dla trybu pracy regulacyjnej jest oczywista ręcznie pracownik nie jest w stanie przesterować armatura co 3 sekundy wg 
wartości zadanej E1 

• dla pracy sterowanej eliminujemy wycieki awaryjne spowodowane bardzo szybkim czasem zadziałania, eliminujemy koszt pracy np. 5 
pracowników niskowykwalifikowanych i zastępujemy go specjalista inżynierem, 

• pracę ciężką wymagającą dużego wysiłku fizycznego, zastępuje maszyna 

• przelicza się, iż każda zainwestowana złotówka, zwraca się już po roku eksploatacji 

1.6.2 Przejście z II do III Generacji technologicznej – AUMA MATIC, AUMATIC,

• miniaturyzujemy układ napędowy i sterujący tzn. szafę sterującą zastępujemy sterownikiem AUMA MATIC lub AUMATIC

• eliminujemy przewody łączące AUMA NORM z szafą sterującą

• wyprowadzamy zintegrowane sterowanie miejscowe zamiast pulpitu 

• sterownik AUMA MATIC oraz AUMATIC jest projektowany na podstawie sprawdzonych i profesjonalnych rozwiązań technicznych w pro-
dukcji wieloseryjnej, dokładamy 50-cio letnie doświadczenie z Europy Zachodniej 

• komunikacja jest realizowana w bardzo prosty sposób z karty komputerowej 

• w sterowniku AUMA MATIC oraz AUMATIC realizowana jest logika układu, zabezpieczenia układów mechanicznych, ochrony części elek-
trycznej 

• dla wersji sterowania rozproszonego podłącza się kilkanaście napędów z jednego przewodu zasilającego 

• dodatkowo wprowadzamy układ diagnozy całego urządzenia i komunikacji z systemem nadrzędnym DCS 

• jest tańsze od 15 do 20% niż projektowanie, wyposażanie, budowa, uruchamianie jednorazowej szafy sterującej

1.6.3 Przejście z III do IV Generacji technologicznej –  SIMA Master Station

• komputeryzacja, sterowanie nadrzędne oparte na komputerze przemysłowym, oferujące różne interfejsy do komunikacji z systemem 
nadrzędnym DCS

• zabudowa stacji SIMA Master Station jest możliwa w systemie Rack 19” 

• eliminujemy programy komunikacyjne pod sieć rozproszoną i kartę wejścia/wyjścia dając w zamian sprawdzone i funkcjonujące rozwiąza-
nia 

• oszczędność od 8 do 9% w stosunku do wpięcia karty, standardowego 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.7.0 JAKIE SĄ WYKONANIA TEMPERATUROWE NAPĘDÓW AUMA?

1.7.1 Standardowe napędy AUMA przeznaczone są do pracy w temperaturach od -30°C do +70°C. 

1.7.2 Dostępne są również napędy przeznaczone do pracy w wysokich temperaturach (do +120°C) oraz w ekstremalnie niskich temperaturach 
(do -63°C). 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

Rodzaj pracy Typy
Zakres temperatur

Standard Opcje

Praca sterująca, 
pozycjonowanie 

(klasy A i B)

SA lub SQ -30 °C ... +70 °C

-40 °C ... +80°C

-60 °C ... +60°C

0 °C ... +120°C
SA lub SQ 

ze sterownikiem AM lub AC
-30 °C ... +70 °C -60 °C ... +60°C

Praca regulacyjna 
(klasa C)

SAR lub SQR -30 °C ... +70 °C
-40 °C ... +70°C

-60 °C ... +60°C
SAR lub SQR 

ze sterownikiem AM lub AC
-30 °C ... +70 °C -60 °C ... +60°C
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1. NAPĘDY

1.8 JAKIE STOPNIE OCHRONY IP POSIADAJĄ NAPĘDY AUMA? 

Zgodnie z normą PN-EN 60529:2003:

stopień ochrony zapewnianej przez obudowę urządzenia elektrycznego przed:

• dostępem do niebezpiecznych części wewnątrz obudowy

• wnikaniem obcych ciał stałych

• szkodliwymi skutkami wnikania wody

• IP 67 w urządzeniach AUMA oznacza ochronę pyłoszczelna i ochronę przed skutkami krótkotrwałego zanurzenia w wodzie (maksymalnie 
do 1m na czas maksymalnie do 30 minut) 

• IP 68 w urządzeniach AUMA oznacza ochronę pyłoszczelna i ochronę przed skutkami ciągłego zanurzenia w wodzie (maksymalnie do 8m 
słupa wody, maksymalnie do 96 godzin, dopuszczalna liczba uruchomień w czasie zatopienia wynosi 10) 

Praktycznie oznacza to, ze napędy AUMA mogą pracować w każdych warunkach, na deszczu, słońcu, mrozie oraz nawet w najbardziej ekstre-
malnych warunkach.

W celu utrzymania odpowiedniego stopnia ochrony należy stosować odpowiednie dławiki kablowe, które standardowo nie są objęte dostawą 
AUMA

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.9 CZY NAPĘDY AUMA WYSTĘPUJĄ W WERSJI BEZ ALUMINIUM?

Najczęściej dostarczane są napędy dla Państwa, którego tworzywem korpusu jest np. silifant S70. 

Napędy AUMA występują także w wersji bez aluminium – oznaczenie ochrony antykorozyjnej KX-G. 

Tworzywem jest specjalna rodzaj żeliwa.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.10 CZY ISTNIEJĄ NAPĘDY AUMA, KTÓRE MOGĄ BYĆ PERMANENTNIE ZANURZONE W WODZIE?

AUMA posiada specjalne wykonania napędów w wersji non-intrusive, które są przeznaczone do pracy pod wodą. Standardowo napędy są 
zakwalifikowane do ciągłego zanurzenia do 15 m słupa wody. Większe głębokości zanurzenia są dostępne na życzenie. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.11 CO TO JEST PRZYŁĄCZE IZOLOWANE?

Napędy AUMA mogą być wyposażone w przyłącza izolowane ochrony katodowej dla napędu – typ IB/IE. 

Ochrona katodowa znacznie zmniejsza szybkość korozji konstrukcji metalowych poprzez trwałe obniżenie potencjału elektrycznego. Zastoso-
wanie przyłączy izolowanych jest zalecane w przypadku konstrukcji metalowych przewodzących prąd elektryczny w środowiskach takich jak 
gleba lub woda na przykład ochrona przed korozją zakopanych rur gazowych.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

   FAQ 2.0.1  Wydanie 1.17 Arkusz 15/51 2017.04.18



1. NAPĘDY

1.12.0 JAKA JEST  WIDOCZNA RÓŻNICA W NAPĘDZIE REGULACYJNYM I OTWÓRZ ZAMKNIJ PATRZĄC BEZPOŚREDNIO NA TE DWA 
NAPĘDY?
 

1.12.1 Standardowo napędy generacji II przeznaczone do pracy 
OTWÓRZ-ZAMKNIJ wyposażone są w niebieski przycisk służący do 
zasprzęglenia kółka ręcznego. W napędach regulacyjnych ten sam 
przycisk jest koloru zielonego.

1.12.2 Dodatkowym elementem, z którego można odczytać właściwą 
klasę napędu wg rodzaju pracy jest tabliczka znamionowa napędu.

1.12.3 Największe różnice dotyczą konstrukcji napędów, których nie 
sposób dostrzec patrząc jedynie na ich obudowę.

1.12.4 W przypadku napędów wykonaniu EX przycisk zasprzęglający 
kółko ręczne ma kolor żółty. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.13.0 JAKA JEST RÓŻNICA W PODŁĄCZENIU NAPĘDU OD STRONY SYSTEMU W WYKONANIU Z WYŁĄCZNIKAMI TERMICZNYMI 
(TERMIKAMI), A W WYKONANIU Z TERMISTORAMI PTC?

1.13.1 Zastosowanie napędu AUMA NORM z zabezpieczeniem silnika przez z wyłącznik termiczny NC (termik, styk) powoduje samoczynne 
przerwanie obwodu zasilania silnika w przypadku przekroczenia najczęściej temperatury 140°C (klasa izolacji F). 

1.13.2 W przypadku zabezpieczenia silnika przez termistor PTC – wymagane jest w systemie nadrzędnym zastosowanie wyzwalacza, który na 
podstawie zmiany rezystancji termistora przerwie obwód zasilania silnika – wsparcia technicznego udzieli inżynier AUMA Polska.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.14 JAKIE SĄ TERMINY DOSTAW? 

Terminy dostaw są uzależnione od zakresu wyposażenia elektrycznego oraz od wielkości napędu.

Dostawa napędu / napędów o zbliżonej konfiguracji może być zrealizowana z naszego magazynu po uprzedniej weryfikacji oferty i stanu 
magazynowego.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.15 CZY PRODUKTY AUMA SĄ DOSTĘPNE W WYKONANIU SIL (SAFETY INTEGRITY LEVEL)? 

Napędy AUMA mogą być dostarczone w wykonaniu SIL – zapewnienie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego.

Zachęcamy do zapoznania się z artykułem: „Auma a inne napędy armatury w badaniach trwałości funkcjonalnej i procesowej w przemyśle.” 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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1. NAPĘDY

1.16.0 CZY PRODUKTY AUMA SĄ DOSTĘPNE W WYKONANIU DLA GÓRNICTWA IM2 – ZAGROŻENIE WYBUCHEM METANU, GRUPA I? 

1.16.1 AUMA posiada wykonania napędów oraz certyfikaty dopuszczające pracę napędów w strefie zagrożenia wybuchem metanu. Odpo-
wiednie certyfikaty dopuszczają napędy w wersji IM2 do instalacji w wyrobiskach podziemnych. Certyfikaty napędów AUMA w wersji IM2:

1.16.2 Pod poniższym linkiem znajdą Państwo również certyfikaty do stref zagrożenia wybuchem: Ex de IIC/IIB T4 lub T3 oraz Ex d IIC/IIB T4 
lub T3:

  Link do certyfikatów

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.1.0 NORMA PN-EN 15714-2:2010-2 

Napędy AUMA mogą być dostarczone w wykonaniu SIL – zapewnienie bezpieczeństwa procesowego i funkcjonalnego.

Norma PN-EN 15714-2:2010-2 ustala podstawowe wymagania dla napędów elektrycznych przeznaczonych do armatury odcinającej i steru-
jącej. Ponadto określono w niej nie tylko zasady klasyfikacji, projektowania, zabezpieczeń antykorozyjnych ale również wymagania dotyczące 
konstrukcji, oceny zgodności, znakowania oraz dokumentacji. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.1.1 KLASA A: OTWÓRZ-ZAMKNIJ (ON/OFF)

Pozycjami armatury w trybie działania OTWÓRZ-ZAMKNIJ są dwa położenia krańcowe: Otwarcia i Zamknięcia. W przypadku wydania odpo-
wiedniej komendy ruchu napęd porusza organem wykonawczym armatury w jedną z podanych wyżej pozycji. Armatura taka jest uruchamiana 
stosunkowo rzadko, odstępy czasowe wynoszą od kilku minut do kilku godzin. 

Napędy wieloobrotowe AUMA dla Klasy A wykonane są dla krótkich czasów działania S2 – 15 minut oraz dla S2 – 30 minut, co wymaga 
jednak redukcji momentu obrotowego. Normy wewnętrzne AUMA dopuszczają do 60 uruchomień na godzinę dla napędów o memencie 
obrotowym do 1000Nm.

Wyciąg z tabeli 7 normy PN-EN 15714-2:2010-2 — Parametry pracy napędów wieloobrotowych 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

Zakresy momentu znamionowego

Nm

Klasa A 

Praca OTWÓRZ-ZAMKNIJ 

(czas pracy w ciągu 
godziny) a)

Klasa A 

Praca OTWÓRZ-ZAMKNIJ (czas pracy w 
ciągu godziny) dla napędów wieloobro-

towych 

AUMA - typ SA

do 100 15 minut 15 minut/ 30 minut

101 – 700 15 minut 15 minut/ 30 minut

701 – 2 500 15 minut 15 minut/ 30 minut

2 501 –10 000 15 minut 15 minut/ 30 minut

powyżej 10 000 15 minut 15 minut/ 30 minut

a) Przy średnim obciążeniu = min. 30% momentu znamionowego ze zdolnością do przenoszenia 100% znamionowego momentu 
przez min. 10% czasu.
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2. STEROWNIKI

2.1.2 KLASA B: POZYCJONOWANIE / INCHING

Pozycjami armatury w Klasie B są dwa położenia krańcowe: : Otwarcia i Zamknięcia. W przypadku wydania odpowiedniej komendy ruchu 
napęd porusza organem wykonawczym armatury w jedną z podanych wyżej pozycji lub do pozycji zdefiniowanej jako pozycja pośrednia. 
Armatura taka jest uruchamiana stosunkowo rzadko, odstępy czasowe wynoszą od kilku minut do kilku godzin. 

Napędy wieloobrotowe AUMA dla Klasy B dopuszczają do 60 uruchomień na godzinę dla napędów o memencie obrotowym do 1000Nm – 
więcej informacji w poniższej tabeli. 

Wyciąg z tabeli 7 normy PN-EN 15714-2:2010-2 — Parametry pracy napędów wieloobrotowych 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

Zakresy momentu znamionowego

Nm

Klasa B 

pozycjonowanie / inching 

(liczba uruchomień/h) b)

Klasa B 

pozycjonowanie / inching (liczba 
uruchomień/h) 

dla napędów wieloobrotowych 

AUMA - typ SA

do 100 30 60

101 – 700 20 60

701 – 2 500 15
60 do 1 000Nm

40 w zakresie 1 000÷2 500Nm

2 501 –10 000 10
40 w zakresie 2 501÷4 000Nm

30 w zakresie 4 000÷8 000Nm

20 w zakresie 8 000÷10 000Nm

powyżej 10 000 5 20

b) Przy średnim obciążeniu = min. 30% momentu znamionowego ze zdolnością do przenoszenia 100% znamionowego momentu 
przez min. 10% czasu.

   FAQ 2.0.1  Wydanie 1.17 Arkusz 23/51 2017.04.18



2. STEROWNIKI

2.1.3 KLASA C: REGULACJA

Wartość zadana w trybie działania regulacyjnego podlega wpływom wielu czynników. Zmiany wielkości sygnału wejściowego, wahania 
ciśnienia w rurociągach oraz zmiany temperaturowe wpływają na proces w taki sposób, że konieczne staje się częste wprowadzanie zmiany 
elementu nastawczego armatury w odstępach kilkusekundowych. 

Dlatego właśnie w nowoczesnych układach sterowania wymagania stawiane napędom wieloobrotowym są wysokie. Mechanika i silniki musza 
być wykonane odpowiednio do wymagań, aby wytrzymać wysokie wartości cyklu załączeń, przy czym nie może być naruszona dokładność 
samej regulacji.

Napędy wieloobrotowe AUMA dla Klasy C są przystosowane nawet do 1 500 uruchomień w ciągu godziny – więcej informacji w poniższej 
tabeli. 

Wyciąg z tabeli 7 normy PN-EN 15714-2:2010-2 — Parametry pracy napędów wieloobrotowych 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

Zakresy momentu znamionowego

Nm

Klasa C

regulacja 

(liczba uruchomień/h) c)

Klasa C

regulacja 

(liczba uruchomień/h) 

dla napędów wieloobrotowych AUMA – 
typ SAR

do 100 1200 1500

101 – 700 600
1 500 w zakresie do 120Nm

1 200 w zakresie 120÷500Nm

701 – 2 500 300 900 w zakresie 501÷1 000Nm

300 w zakresie 1 001÷2 500Nm

2 501 –10 000 60 300 w zakresie 2 501÷4 000Nm

powyżej 4 000Nm na zapytanie

powyżej 10 000 30 powyżej 10 000Nm na zapytanie

c) Dla pracy regulacyjnej - jedno uruchomienie oznacza wykonanie min. 1/4 obrotu przy obciążeniu równym min. 30% momentu 
znamionowego. Współczynnik trwania cyklu (tj. stosunek czasu ruchu do czasu całkowitego) nie powinien być mniejszy niż 25% 
(tj. na każdą 1 s ruchu przypadają 3 s spoczynku). 
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2. STEROWNIKI

2.1.4 KLASA D: REGULACJA CIĄGŁA

Wartość zadana w trybie działania regulacji ciągłej podlega wpływom wielu czynników. Zmiany wielkości sygnału wejściowego są bardzo 
częste, wahania ciśnienia w rurociągach oraz zmiany temperaturowe wpływają na proces w taki sposób, ze konieczne staje się częste wprowa-
dzanie zmiany elementu nastawczego armatury w odstępach 1 sekundy. 

Dlatego właśnie w nowoczesnych układach regulacji ciągłej wymagania stawiane napędom wieloobrotowym są bardzo wysokie. Mechanika 
i silniki musza być wykonane odpowiednio do wymagań, aby wytrzymać wysokie wartości cyklu załączeń, przy czym nie może być naruszona 
dokładność samej regulacji.

Napędy wieloobrotowe AUMA (typ SIPOS) dla Klasy D są przystosowane do 3 600 uruchomień w ciągu godziny. 

Wyciąg z tabeli 7 normy PN-EN 15714-2:2010-2 — Parametry pracy napędów wieloobrotowych 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

Zakresy momentu znamionowego

Nm

Klasa D 

Praca regulacyjna ciągła 

(liczba uruchomień/h) d)

do 100 3600

101 – 700 1800

701 – 2 500 600

2 501 –10 000 T.B.A. e

powyżej 10 000 T.B.A. e

d) Dla pracy modulacyjnej ciągłej - jedno uruchomienie oznacza wykonanie min. 1/4 obrotu przy obciążeniu równym min. 30% 
momentu znamionowego.
e) Do uzgodnienia pomiędzy kupującym i producentem/ dostawcą.

   FAQ 2.0.1  Wydanie 1.17 Arkusz 25/51 2017.04.18



2. STEROWNIKI

2.2 CZY NAPĘDY AUMA NORM MOŻNA DOPOSAŻYĆ W STEROWNIK?

Tak, dla każdego dostarczonego już napędu AUMA późniejsza rozbudowa jest możliwa i łatwa. 

AUMA NORM AUMA NORM z zamontowanym STEROWNIKIEM AUMATIC - AC 01.2

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.3 CZY NAPĘD AUMA GENERACJI .2 NP. SA 10.2 MOŻE WSPÓŁPRACOWAĆ ZE STEROWNIKIEM Z GENERACJI .1 NP. AUMA MATIC?

Tak, przykładem jest zastosowanie ze sterownikiem zabudowanych bezpośrednio na napędzie oraz na uchwycie naściennym. 

Napęd wieloobrotowy SA

Sterownik AUMA MATIC Sterownik AUMA MATIC

Napęd wieloobrotowy SA z odseparowanym sterownikiem

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.4 JAKIE PROTOKOŁY PRZEMYSŁOWEJ KOMUNIKACJI CYFROWEJ SĄ DOSTĘPNE W NAPĘDACH AUMA?

Napędy AUMA mogą być przystosowane do pracy w sieciach rozproszonych takich jak:

• Profibus DP 

• Profinet

• Modbus RTU 

• Modbus TCP/IP 

• Foundation Fieldbus 

• DeviceNet

• Wired HART

• Wireless HART

Szczegółowe objaśnienia w osobnych arkuszach danych. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >

   FAQ 2.0.1  Wydanie 1.17 Arkusz 28/51 2017.04.18



2. STEROWNIKI

2.5.0 CO ROZUMIE SIĘ POPRZEZ POJĘCIE STEROWANIA Z PODTRZYMANIEM I BEZ PODTRZYMANIA?

2.5.1 Sterownie z podtrzymaniem 

Przez sterownie z podtrzymaniem rozumie się podanie impulsu elektrycznego np. 24VDC z DCS w kierunku na otwórz, wówczas napęd reali-
zuje otwieranie bez konieczności ciągłego podawania napięcia 24VDC przez system nadrzędny DCS, zasilacz wewnętrzny sterownika AM/AC 
podtrzymuje napięcie 24VDC aż do momentu osiągnięcia pozycji krańcowej lub przekroczenia nastawionej wartości momentu obrotowego.

2.5.2 Sterownie bez podtrzymania 

Przez sterownie bez podtrzymania rozumie się konieczność ciągłego podawania napięcia 24VDC na odpowiednie piny wtyczki elektrycznej. 
Ruch napędu np. w kierunku na otwórz jest realizowany do chwili osiągnięcia pozycji krańcowej lub przekroczenia nastawionej wartości 
momentu obrotowego lub zaniku napięcia sterowania.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.6 JAKA JEST MAKSYMALNA DŁUGOŚĆ KABLA POŁĄCZENIOWEGO POMIĘDZY NAPĘDEM A STEROWNIKIEM W PRZYPADKU 
MONTAŻU ROZDZIELNEGO?

W przypadku stosowania napędów AUMA istnieje możliwość odseparowania sterownika do 100m.

Preferuje się następujące długości przewodów: 2m do 28 m co 2m, inne na zapytanie ofertowe.  

W zależności od wersji napędów dostarczane są różne wykonania przewodów, szczegółowy dobór wymaga konsultacji z inżynierem AUMA 
Polska.

Napęd wieloobrotowy SA z odseparowanym sterownikiem

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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2. STEROWNIKI

2.7 CZY STEROWNIKI AUMA MOGĄ WYSTĘPOWAĆ Z KOMUNIKACJĄ REALIZOWANĄ POPRZEZ KABEL ŚWIATŁOWODOWY?

Sterowniki AUMATIC mogą być przystosowane do komunikacji przez światłowód zarówno dla Profibus jak i Modbus.

Wsparcia technicznego udzieli inżynier AUMA Polska.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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3. AKCESORIA

3.1 CO TO JEST URZĄDZENIE LMS?

3.1 Co to jest urządzenie LMS?

LMS jest to urządzenie dla zespołów niesamohamownych. LMS zapewnia stałe utrzymanie położenia statycznego oraz dynamicznego np. przy 
występującej amplitudzie drgań, stosowane jest przy dużych obciążeniach (jazy, śluzy, wrota, bramy). Urządzenie LMS montowane jest pomię-
dzy napędem elektrycznym a armaturą lub napędem elektrycznym a przekładnią – zapewnia samohamowność do wartości 1000Nm. Wystę-
puje w wersji z napędem oraz w wersji ręcznej.

Jednostka LMS 

Wielkość jednostki LMS dobierze poprawnie inżynier z AUMA Polska.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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3. AKCESORIA

3.2 JAKIE WERSJE KOLUMIENEK AUMA MA W SWOJEJ OFERCIE? O TO JEST URZĄDZENIE LMS?

Wersje wykonania kolumienek SF: 

• wersja podstawowa - kolumienka bez dodatkowych elementów 

• wersja kolumienki z ułożyskowaniem dolnym

• wersja kolumienki z ułożyskowaniem dolnym oraz wałkiem napędowym do przeniesienia ruchu obrotowego i momentu na armaturę: np. 
zastawka umieszczona pod ziemią

• wersja kolumienki z kółkiem ręcznym 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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3. AKCESORIA

3.3 POKRYWA PRZYŁĄCZA ELEKTRYCZNEGO Z PRZEPUSTAMI KABLOWYMI. KIE WERSJE KOLUMIENEK AUMA MA W SWOJEJ OFERCIE? 

Na specjalne życzenie dostarczane są min. przyłącza elektryczne:

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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4. PRZEKŁADNIE

4.1 FAKTOR PRZEKŁADNI.

Faktor przekładni jest przelicznikiem wartości wyjściowego momentu obrotowego /siły nacisku do wartości wejściowego momentu obroto-
wego.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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4. PRZEKŁADNIE

4.2 PRZEKŁADNIA GP ZASTOSOWANIA, PARAMETRY.

Przekładnia GP jest przekładnią wieloobrotową, przeznaczoną do montażu z napędem elektrycznym lub z kółkiem ręcznym. Typoszereg GP 
zapewnia wyjściowy moment obrotowy od 100 do 2500 Nm. Link do dokumentacji. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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4. PRZEKŁADNIE

4.3.0 CZY PRZEKŁADNIĘ RĘCZNĄ MOŻNA DOPOSAŻYĆ W NAPĘD, CZY MOŻNA DOPOSAŻYĆ PRZEKŁADNIĘ W KÓŁKO RĘCZNE? 

4.3.1 Doposażenie przekładni w napęd – na każdej istniejącej przekładni AUMA można zamontować napęd elektryczny. Warunkiem takiego 
montażu jest doposażenie przekładni w kołnierz wejściowy pod napęd. 

4.3.2 Doposażenie przekładni w kółko ręczne - przekładnie AUMA można zawsze doposażyć w kółko ręczne.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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4. PRZEKŁADNIE

4.4 PRZEKŁADNIE DO PERMANENTNEJ PRACY POD WODĄ / DO ZAKOPANIA POD ZIEMIĄ.

AUMA posiada specjalne wykonania przekładni do permanentnej pracy pod wodą oraz do zakopania pod ziemią.

Wsparcia technicznego udzieli inżynier AUMA Polska.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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4. PRZEKŁADNIE

4.5 CZY JEST MOŻLIWA ZMIANA WERSJI WYKONANIA PRZEKŁADNI ŚLIMAKOWEJ 

Dostępne są cztery rodzaje wersji wykonania przekładni: RR, LL, RL, LR.

W przypadku wymogu zmiany kierunku obrotów wału wejściowego /wyjściowego prosimy 

o kontakt z działem Serwisu podając nr zamówieniowy z tabliczki przekładni oraz wybór rodzaju wykonania serwis@auma.com.pl

Przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej naszego urządzenia pozwoli skrócić czas przygotowania oferty.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.1 CO W URZĄDZENIACH GENERACJI .2 OZNACZA TCP ORAZ TPA?

KMS TP 100/001-> TPA 00R1AA-101-000

TPA = Terminal Plan Actuator 

TPC = Terminal Plan Control 

• Nowe nazewnictwo  

• Nowy kod pozwala zintegrować np. czujniki  

• W pełni kompatybilny  

• Interfejs elektryczny AC.2 jest kompatybilny z AC.1 

• Opis przyłącza elektrycznego jest identyczny 

Podłączenie klienta 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.2 CZY ISTNIEJE BAZA 3D – GDZIE JĄ ZNALEŹĆ?

Podajemy link do bazy napędów AUMA 3D - pod adresem.

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.3 GDZIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ DANE TECHNICZNE?

Dane techniczne produktów AUMA mogą Państwo pobrać z poniższego adresu „Arkusze danych technicznych”. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.4 GDZIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ MOCE ELEKTRYCZNE SILNIKÓW ORAZ DANE ELEKTRYCZNE NAPĘDÓW?

Moce elektryczne silników znajdują się w danych elektrycznych napędów AUMA, które mogą Państwo pobrać z poniższego adresu „Dane 
elektryczne” 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.5 GDZIE NA STRONIE INTERNETOWEJ MOŻNA ZNALEŹĆ ELEKTRYCZNE SCHEMATY WEWNĘTRZNE POŁĄCZEŃ NAPĘDÓW WRAZ Z 
PROPOZYCJĄ SCHEMATU PODŁĄCZENIA PRZEZ UŻYTKOWNIKA?

Standardowe schematy połączeń dla produktów AUMA mogą Państwo pobrać z poniższego adresu „Schematy elektryczne”. 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.6 CO TO JEST NUMER KOMISYJNY I GDZIE GO ZNALEŹĆ?

Numer komisyjny jest indywidualnym numerem urządzenia, na podstawie którego możliwe jest uzyskanie danych technicznych tego urzą-
dzenia w każdym czasie. Podanie numeru komisyjnego jest niezbędne w przypadku zapotrzebowania na identyczne urządzenie lub części 
zamienne. Numer komisyjny znajduje się na tabliczce znamionowej napędu od strony kółka napędu ręcznego oraz na sterowniku lub/i prze-
kładni. W przypadku tabliczek znamionowych w języku polskim nr ten określony jest jako „Nr zam.” 

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.7 INSTRUKCJE OBSŁUGI.

Instrukcje obsługi do produktów AUMA: 

• Napędy bez sterownika

• Napędy ze sterownikiem

• Przekładnie

• Urządzenia serwisowe

mogą Państwo pobrać z poniższego adresu „Instrukcje obsługi”

< INDEKS ZAGADNIEŃ >
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5. DOKUMENTACJA

5.8 JAK DOBRAĆ ŚREDNICE PRZEWODÓW ZASILAJĄCYCH-ENERGETYCZNYCH / STERUJĄCYCH NAPĘDAMI AUMA?

Średnice i rodzaj przewodów są podane w instrukcji obsługi, która jest dostarczana wraz z napędem.

Więcej informacji znajdą Państwo w rozdziale Podłączanie do zasilania elektrycznego dostarczonej instrukcji lub na naszej stronie internetowej. 
Instrukcje obsługi mogą pobrać Państwo z linku „Instrukcje obsługi”
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6. SERWIS

6.1 CO NALEŻY PODAĆ PRZY ZŁOŻENIU REKLAMACJI I GDZIE JĄ ZGŁOSIĆ?

Reklamację gwarancyjną należy przesłać do dostawcy napędu zgodnie z łańcuchem zakupu. Serwis realizuje usługę gwarancyjną po otrzyma-
niu zgłoszenia reklamacyjnego od kupującego napęd w AUMA Polska Sp. z o.o. przesłaną na adres serwis@auma.com.pl

Aby przyspieszyć procedurę wraz ze zgłoszeniem reklamacyjnym należy podać:

• numer zamówieniowy/ komisyjny napędu. Gdzie można znaleźć nr kom -> nr kom.

• adres obiektu

• dane kontaktowe do osoby na obiekcie

• krótki opis i okoliczności uszkodzenia
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6. SERWIS

6.2 CZY MOŻNA KUPIĆ CZĘŚCI ZAMIENNE DO URZĄDZEŃ AUMA?

Tak, lista części znajduje się w instrukcji obsługi danego urządzenia lub na stronie internetowej, więcej informacji znajdą Państwo pod linkiem:  
części zamienne
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6. SERWIS

6.3 CZY AUMA POLSKA SP. Z O.O. WYKONUJE USŁUGI SERWISOWE?

Tak, AUMA Polska świadczy usługi w zakresie uruchomień, przeglądów, napraw, montażu, modyfikacji napędów, sprzedaży części zamiennych. 

W przypadku zainteresowania prosimy o kontakt serwis@auma.com.pl

Przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej naszego urządzenia pozwoli skrócić czas przygotowania oferty. 
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6. SERWIS

6.4 CZY JEST MOŻLIWA ZMIANA WYPOSAŻENIA ISTNIEJĄCYCH URZĄDZEŃ AUMA?

Istnieje możliwość zmiany wyposażenia / dodania dodatkowych podzespołów do napędów i sterowników, zapytanie należy wysłać do serwisu 
AUMA Polska na adres: serwis@auma.com.pl

Temat będzie rozpatrzony przez inżynierów AUMA Polska.  

Przesłanie zdjęcia tabliczki znamionowej naszego urządzenia pozwoli skrócić czas przygotowania oferty. 
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