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Περιεχόμενα

Διαβάστε πρώτα τις οδηγίες λειτουργίας!
Τηρείτε τις υποδείξεις ασφαλείας.
Αυτές οι οδηγίες λειτουργίας αποτελούν μέρος του προϊόντος.
Φυλάξτε τις οδηγίες αυτές καθ’ όλη τη διάρκεια ζωής του προϊόντος.
Παραδώστε το εγχειρίδιο σε κάθε επόμενο χρήστη ή ιδιοκτήτη του προϊόντος.
●

●

●

●

Σκοπός του εγχειριδίου:
Το παρόν εγχειρίδιο περιέχει πληροφορίες για το προσωπικό εγκατάστασης, έναρξης λειτουργίας, χειρισμού και
συντήρησης. Το εγχειρίδιο έχει σχεδιαστεί για να σας βοηθήσει να εγκαταστήσετε και να θέσετε σε λειτουργία τη
συσκευή.
Έγγραφα αναφοράς:
Τα έγγραφα αναφοράς διατίθενται μέσω της διεύθυνσης διαδικτύου: www.auma.com ή απευθείας από την εταιρεία
AUMA (βλέπε <Διευθύνσεις>).
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1.

Υποδείξεις ασφαλείας

1.1

Βασικές υποδείξεις για την ασφάλεια
Πρότυπα/Οδηγίες

Υποδείξεις ασφαλείας

Τα προϊόντα της AUMA σχεδιάζονται και κατασκευάζονται σύμφωνα με τα
αναγνωρισμένα πρότυπα και τις οδηγίες. Αυτό πιστοποιείται από μια δήλωση
ενσωμάτωσης και μια δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ.
Ο τελικός χρήστης και ο εργολάβος πρέπει να εξασφαλίσουν ότι τηρούνται όλες οι
νομικές απαιτήσεις, οδηγίες, διατάξεις, εθνικοί κανονισμοί και συστάσεις αναφορικά
με την τοποθέτηση, την ηλεκτρολογική σύνδεση, την έναρξη λειτουργίας και τη
λειτουργία στην τοποθεσία εγκατάστασης.

Υποδείξεις
ασφαλείας/Προειδοποιήσεις

Τα άτομα που εργάζονται σε αυτή τη συσκευή πρέπει να γνωρίζουν τις υποδείξεις
ασφαλείας και τις προειδοποιητικές υποδείξεις αυτού του εγχειριδίου και να τηρούν
τις οδηγίες που δίνονται. Οι υποδείξεις ασφαλείας και οι πινακίδες προειδοποίησης
επάνω στο προϊόν πρέπει να τηρούνται για την αποφυγή σωματικών βλαβών και
υλικών ζημιών.

Κατάρτιση προσωπικού

Η συναρμολόγηση, η ηλεκτρική σύνδεση, η έναρξη λειτουργίας, ο χειρισμός και η
συντήρηση στο μηχάνημα επιτρέπεται να εκτελούνται μόνο από εκπαιδευμένο
προσωπικό που έχει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση από το χρήστη ή τον
κατασκευαστή της εγκατάστασης.
Πριν από τις εργασίες σε αυτό το προϊόν, το προσωπικό πρέπει να έχει διαβάσει και
κατανοήσει αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας, καθώς και να γνωρίζει και να τηρεί τους
αναγνωρισμένους κανόνες ασφάλειας εργασίας.

Έναρξη λειτουργίας

Λειτουργία

Πριν από την έναρξη λειτουργίας είναι σημαντικό να ελεγχθούν όλες οι ρυθμίσεις για
το κατά πόσο συμφωνούν με τις προδιαγραφές και τις απαιτήσεις της εφαρμογής.
Σε περίπτωση λανθασμένης ρύθμισης μπορεί από τη χρήση να προκύψουν κίνδυνοι,
όπως π.χ. ζημιές στη βάνα ή στην εγκατάσταση. Για τέτοιου είδους ζημιές ο
κατασκευαστής δεν φέρει καμία ευθύνη. Την ευθύνη αναλαμβάνει αποκλειστικά ο
χρήστης.
Προϋποθέσεις για μια άψογη και ασφαλή λειτουργία:
●

●

●

●

●

●

Η σωστή μεταφορά, αποθήκευση, τοποθέτηση και συναρμολόγηση, καθώς και
η προσεκτική έναρξη λειτουργίας.
Θέτετε το μηχάνημα σε λειτουργία μόνο εφόσον αυτό είναι σε τεχνικά άρτια
κατάσταση, λαμβάνοντας υπόψη τις οδηγίες αυτού του εγχειριδίου λειτουργίας.
Αναφέρετε και επιδιορθώνετε αμέσως τις βλάβες και τις ζημιές!
Τηρείτε τους αναγνωρισμένους κανόνες ασφάλειας εργασίας.
Τηρείτε τους ισχύοντες εθνικούς κανονισμούς.
Κατά τη λειτουργία, το περίβλημα ζεσταίνεται και μπορεί να προκύψουν
θερμοκρασίες επιφάνειας > 60 °C. Για την προστασία από πιθανά εγκαύματα,
πριν από τη διεξαγωγή εργασιών στη συσκευή συνιστούμε να ελέγχετε τη
θερμοκρασία στην επιφάνεια της συσκευής με ένα κατάλληλο θερμόμετρο και,
εάν χρειάζεται, να φοράτε προστατευτικά γάντια.

Μέτρα προστασίας

Ο χρήστης ή αντίστοιχα ο εργολάβος της εγκατάστασης είναι υπεύθυνος για την
πρόβλεψη των απαραίτητων επιτόπιων μέτρων προστασίας, όπως π.χ. καλύμματα,
φράκτες ή ατομικός προστατευτικός εξοπλισμός για το προσωπικό.

Συντήρηση

Για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας της συσκευής πρέπει να τηρούνται οι
υποδείξεις συντήρησης που παρατίθενται σε αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας.
Τροποποιήσεις στη συσκευή επιτρέπονται μόνο με τη έγκριση του κατασκευαστή.

1.2

Τομέας εφαρμογών
Οι µηχανισµοί στρέψης της AUMA έχουν σχεδιαστεί για τη λειτουργία βιομηχανικών
βαλβίδων, όπως π.χ. δικλείδων και κρουνών.
Άλλες εφαρμογές επιτρέπονται μόνο με τη ρητή (γραπτή) έγκριση του κατασκευαστή.
Δεν επιτρέπεται π.χ. η χρήση για τα παρακάτω:
5
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Οχήματα οριζόντιας μεταφοράς σύμφωνα με EN ISO 3691
Εργαλεία ανύψωσης σύμφωνα με EN 14502
Ανελκυστήρες ατόμων κατά DIN 15306 και 15309
Ανελκυστήρες φορτίων σύμφωνα με EN 81-1/A1
Κυλιόμενες σκάλες
Συνεχής λειτουργία
Εγκαταστάσεις μέσα στο έδαφος
Μόνιμη υποβρύχια χρήση (προσέξτε το βαθμό προστασίας)
Περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων, με εξαίρεση τη ζώνη 22
Περιοχές εκτεθειμένες σε ακτινοβολία μέσα σε πυρηνικές εγκαταστάσεις
Σε περίπτωση εσφαλμένης και μη προβλεπόμενης χρήσης δεν αναλαμβάνουμε καμιά
ευθύνη.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

●

Μέρος της προβλεπόμενης χρήσης αποτελεί και η τήρηση αυτών των οδηγιών
λειτουργίας.
Πληροφορία
1.3

Το εγχειρίδιο λειτουργίας ισχύει για τον κανονικό τύπο «δεξιόστροφου κλεισίματος»,
δηλαδή με τον άξονα κίνησης να στρέφεται δεξιόστροφα για το κλείσιμο της βάνας.

Τομέας εφαρμογών σε ζώνη εκρήξεων 22 (προαιρετικά)
Οι σερβομηχανισμοί της αναφερθείσας σειράς είναι επίσης κατάλληλοι για τη χρήση
σε περιοχές της ΖΩΝΗΣ 22 με κίνδυνο εκρήξεων λόγω σκόνης σύμφωνα με την
Οδηγία ATEX 94/9/EΚ.
Οι σερβομηχανισμοί έχουν κατασκευαστεί με το βαθμό προστασίας IP 67 ή IP 68
και ανταποκρίνονται στους κανονισμούς του EN 50281-1-1:1998 Παράγραφος 6 –
Ηλεκτρικός εξοπλισμός για τη χρήση σε περιοχές με εύφλεκτη σκόνη, απαιτήσεις
για ηλεκτρικό εξοπλισμό της Κατηγορίας 3 - Προστασία με χρήση περιβλήματος.
Για την εκπλήρωση όλων των απαιτήσεων του EN 50281-1-1: 1998, λάβετε
οπωσδήποτε υπόψη τα παρακάτω σημεία:
●

●

●

●

●

●

●

1.4

Σύμφωνα με την Οδηγία ATEX 94/9/EΚ, οι σερβομηχανισμοί πρέπει να
διαθέτουν μια πρόσθετη σήμανση – II3D IP6X T150 °C.
Κατά το EN 50281-1-1 Παράγραφος 10.4, η μέγιστη θερμοκρασία επιφάνειας
των μηχανισμών κίνησης σε σχέση προς μια θερμοκρασία περιβάλλοντος +40
°C είναι +150 °C. Σύμφωνα με την Παράγραφο 10.4, η αυξημένη συσσώρευση
σκόνης στον εξοπλισμό λειτουργίας δεν έχει ληφθεί υπόψη στον υπολογισμό
της μέγιστης θερμοκρασίας επιφάνειας.
Η σωστή σύνδεση των θερμικών διακοπτών ή αντίστοιχα των ψυχρών αγωγών,
καθώς και η τήρηση του τρόπου λειτουργίας και των τεχνικών στοιχείων
αποτελούν προϋπόθεση για την τήρηση των μέγιστων θερμοκρασιών επιφάνειας
των συσκευών.
Το βύσμα σύνδεσης επιτρέπεται να συνδέεται και να αποσυνδέεται μόνο όταν
δεν υπάρχει τάση.
Οι χρησιμοποιούμενοι στυπιοθλίπτες καλωδίων πρέπει επίσης να
ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις της Κατηγορίας II3D και να ικανοποιούν
τουλάχιστον το βαθμό προστασίας IP 67.
Οι μηχανισμοί κίνησης πρέπει να συνδεθούν με την εξουδετέρωση δυναμικού
μέσω μίας εξωτερικής σύνδεσης γείωσης (πρόσθετο εξάρτημα) ή να
ενσωματωθούν σε ένα γειωμένο σύστημα σωληνώσεων.
Γενικά, σε περιοχές με κίνδυνο εκρήξεων λόγω σκόνης πρέπει να τηρούνται οι
απαιτήσεις του EN 50281-1-1. Η επίδειξη της αρμόζουσας προσοχής καθώς
και το εκπαιδευμένο προσωπικό για τις εργασίες έναρξης λειτουργίας, επισκευής
και συντήρησης αποτελεί προϋπόθεση για την ασφαλή λειτουργία των
σερβομηχανισμών.

Προειδοποιητικές υποδείξεις
Οι παρακάτω προειδοποιητικές υποδείξεις χρησιμοποιούνται για να εφιστήσουν
ιδιαίτερη προσοχή σε διαδικασίες σχετικές με την ασφάλεια μέσα σε αυτό το εγχειρίδιο,
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η καθεμιά χαρακτηριζόμενη από την αντίστοιχη λέξη σήμανσης (ΚΙΝΔΥΝΟΣ,
ΠΡΟΕΙΔΟΠΟΙΗΣΗ, ΠΡΟΣΟΧΗ, ΥΠΟΔΕΙΞΗ).
Συμβολίζει μια εξαιρετικά επικίνδυνη κατάσταση με υψηλό βαθμό κινδύνου.
Αν δεν ληφθεί υπόψη η προειδοποιητική υπόδειξη, αυτό μπορεί να έχει σαν
πιθανή συνέπεια θάνατο ή σοβαρές σωματικές βλάβες.

Πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση με μέτριο βαθμό κινδύνου. Αν δε ληφθεί υπόψη
η προειδοποιητική υπόδειξη, αυτό μπορεί να έχει σαν πιθανή συνέπεια θάνατο
ή σοβαρές σωματικές βλάβες.

Πιθανώς επικίνδυνη κατάσταση με μικρό βαθμό κινδύνου. Αν δεν ληφθεί υπόψη
η προειδοποιητική υπόδειξη, αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια ελαφρούς ή
μέτριους τραυματισμούς. Mπορεί επίσης να χρησιμοποιηθεί για την υπόδειξη
πιθανών υλικών ζημιών.

Ενδεχόμενη επικίνδυνη κατάσταση. Αν δεν ληφθεί υπόψη η προειδοποιητική
υπόδειξη, αυτό μπορεί να έχει σαν συνέπεια υλικές ζημιές. Δε χρησιμοποιείται
για την υπόδειξη σωματικών βλαβών.
Δομή και τυπογραφική διάταξη των προειδοποιητικών υποδείξεων
Είδος κινδύνου και η πηγή του!
Πιθανές συνέπειες κατά τη μη τήρηση (προαιρετικά)
→ Μέτρα για την αποφυγή κινδύνου
→ Περαιτέρω μέτρα
Το σύμβολο ασφαλείας

προειδοποιεί για ενδεχόμενο κίνδυνο τραυματισμού.

Η λέξη σήμανσης (εδώ ΚΙΝΔΥΝΟΣ) υποδηλώνει το βαθμό κινδύνου.
1.5

Υποδείξεις και σύμβολα
Σε αυτό το εγχειρίδιο χρησιμοποιούνται οι παρακάτω υποδείξεις και σύμβολα:
Πληροφορίες

Η λέξη Πληροφορία πριν από το κείμενο υποδηλώνει σημαντικές παρατηρήσεις και
πληροφορίες.
Σύμβολο για ΚΛΕΙΣΤΟ (κλειστή βάνα)
Σύμβολο για ΑΝΟΙΧΤΟ (ανοιχτή βάνα)
Σημαντική πληροφορία πριν από την εκτέλεση του επόμενου βήματος. Αυτό το
σύμβολο υποδηλώνει τις ενέργειες που προϋποθέτει το επόμενο βήμα, τις
προετοιμασίες που θα πρέπει να κάνετε ή τι θα πρέπει να λάβετε υπόψη.

<>

Παραπομπή σε άλλα σημεία κειμένου
Οι όροι που έχουν τοποθετηθεί σε αυτήν την παρένθεση παραπέμπουν σε άλλα
σημεία κειμένου του εγχειριδίου που σχετίζονται με αυτό το θέμα. Αυτοί οι όροι
υπάρχουν στο ευρετήριο, στα περιεχόμενα ή ως επικεφαλίδα και επομένως μπορούν
να εντοπιστούν γρήγορα.
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Αναγνώριση

2.

Αναγνώριση

2.1

Πινακίδα τύπου
Κάθε υπομονάδα της συσκευής (σερβομηχανισμός, μονάδα ελέγχου, μοτέρ) έχει
επάνω της μια πινακίδα τύπου.
Σχήμα 1:

[1]
[2]
[3]
[4]
Στοιχεία αναγνώρισης

Πινακίδα τύπου της μονάδας ελέγχου
Πινακίδα τύπου του σερβομηχανισμού
Πρόσθετη πινακίδα, π.χ. πινακίδα KKS
Πινακίδα τύπου του μοτέρ

Σχήμα 2:

[1]
[2]

Τύπος και μέγεθος

Πινακίδα τύπου του σερβομηχανισμού

Τύπος και μέγεθος του σερβομηχανισμού
Αριθμός παραγγελίας

Σχήμα 3:

[1]
[2]
[3]
[4]

Διάταξη των πινακίδων τύπου

Πινακίδα τύπου της μονάδας ελέγχου

Τύπος και μέγεθος της μονάδας ελέγχου
Αριθμός παραγγελίας
Ηλεκτρολογικό σχέδιο
Τρόπος ελέγχου

Αυτό το εγχειρίδιο χρήσης ισχύει για τις ακόλουθες συσκευές:
Μηχανισμοί στρέψης για λειτουργία ελέγχου: SG 05.1, 07.1, 10.1, 12.1
Μηχανισμοί στρέψης για λειτουργία ρύθμισης: SGR 05.1, 07.1, 10.1, 12.1
AM 01.1/02.1 = Μονάδα ελέγχου AUMA MATIC σερβομηχανισμού
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Αριθμός παραγγελίας

Τρόπος ελέγχου

Αναγνώριση

Κάθε συσκευή έχει έναν αριθμό παραγγελίας ανάλογα το έργο. Βάσει αυτού του
αριθμού παραγγελίας μπορείτε να κατεβάσετε απευθείας από το διαδίκτυο το
ηλεκτρολογικό σχέδιο, τα πρωτόκολλα ελέγχου και άλλες πληροφορίες για τη συσκευή
από τη διεύθυνση http://www.auma.com.
24 V DC = Έλεγχος μέσω παράλληλης διεπαφής με τάση ελέγχου 24 V DC.
115 V AC = Έλεγχος μέσω παράλληλης διεπαφής με τάση ελέγχου 115 V AC.
0/4 – 20 mA = Έλεγχος μέσω παράλληλης διεπαφής μέσω αναλογικής εισόδου 0/4
– 20 mA.

2.2

Σύντομη περιγραφή

Μηχανισμός στρέψης

Ορισμός σύμφωνα με EN ISO 5211:
Ο μηχανισμός στρέψης είναι ένας σερβομηχανισμός, ο οποίος μεταδίδει στη βάνα
ροπή για λιγότερο από μία πλήρη περιστροφή. Ο μηχανισμός στρέψης δεν πρέπει
να μπορεί να δέχεται δυνάμεις πρόωσης.
Οι μηχανισμοί στρέψης της AUMA κινούνται μέσω ενός ηλεκτρικού μοτέρ. Για τη
χειροκίνητη λειτουργία υπάρχει ένας τροχός χειροκίνησης. Η απενεργοποίηση στις
τελικές θέσεις μπορεί να γίνει σε εξάρτηση από τη διαδρομή ή από τη ροπή. Για τη
διεκπεραίωση των σημάτων ελέγχου ή αντίστοιχα για την επεξεργασία των σημάτων
κίνησης χρειάζεται οπωσδήποτε μια μονάδα ελέγχου.

Μονάδα ελέγχου
σερβομηχανισμού

Η μονάδα ελέγχου AUMA MATIC του σερβομηχανισμού χρησιμοποιείται για τον
έλεγχο των σερβομηχανισμών της AUMA και παραδίδεται έτοιμη προς λειτουργία.
Η μονάδα ελέγχου μπορεί να συναρμολογηθεί κατευθείαν επάνω στο σερβομηχανισμό
ή χωριστά πάνω σε μία επιτοίχια βάση στήριξης. Οι λειτουργίες της μονάδας ελέγχου
AUMA MATIC εκτείνονται από τις κοινές λειτουργίες όπως το χειρισμό της βάνας για
τη λειτουργία ΑΝΟΙΧΤΟ – ΚΛΕΙΣΤΟ, τις ενδείξεις θέσης και τα διαφορετικά μηνύματα,
μέχρι και τη ρύθμιση θέσης.

Τοπική μονάδα ελέγχου

Ο χειρισμός (μέσω πλήκτρων), οι ρυθμίσεις και η παρουσίαση ενδείξεων μπορούν
να γίνουν επί τόπου στη μονάδα ελέγχου (περιεχόμενα αυτού του εγχειριδίου χρήσης).
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3.

Μεταφορά, αποθήκευση και συσκευασία

3.1

Μεταφορά
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Η μεταφορά στo χώρο τοποθέτησης πρέπει να γίνεται μέσα σε γερή συσκευασία.
Αιωρούμενο φορτίο!
Κίνδυνος θανάτου ή σοβαρών τραυματισμών.
→ ΜΗΝ στέκεστε κάτω από αιωρούμενο φορτίο.
→ Στερεώνετε το ανυψωτικό μηχάνημα στο περίβλημα και ΟΧΙ στον τροχό
χειροκίνησης.
→ Για σερβομηχανισμούς που είναι τοποθετημένοι πάνω σε μία βάνα: Στερεώνετε
το ανυψωτικό μηχάνημα στη βάνα και ΟΧΙ στο σερβομηχανισμό.
→ Για σερβομηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί μαζί με ένα μειωτήρα στροφών:
Στερεώνετε το ανυψωτικό μηχάνημα με κρίκους ανύψωσης στο μειωτήρα και
ΟΧΙ στο σερβομηχανισμό.
→ Για σερβομηχανισμούς που έχουν τοποθετηθεί μαζί με μία μονάδα ελέγχου:
Στερεώνετε το ανυψωτικό μηχάνημα στο σερβομηχανισμό και ΟΧΙ στη μονάδα
ελέγχου.
3.2

Αποθήκευση
Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας λανθασμένης αποθήκευσης!
→ Αποθήκευση σε ξηρό χώρο με καλό εξαερισμό.
→ Προστασία από την υγρασία του εδάφους μέσω αποθήκευσης σε ράφι ή επάνω
σε ξύλινη σχάρα.
→ Κάλυψη της συσκευής για την προστασία από σκόνη και βρομιά.
→ Βάψιμο των γυμνών επιφανειών με κατάλληλο αντιδιαβρωτικό μέσο.
Μακροχρόνια
αποθήκευση

Εάν το προϊόν αποθηκευτεί για μεγάλο χρονικό διάστημα (περισσότερο από 6 μήνες),
θα πρέπει να λάβετε επιπλέον υπόψη σας τα παρακάτω:
1.

2.

3.3

Πριν την αποθήκευση:
Προστατέψτε τις γυμνές επιφάνειες, ειδικά τα κινούμενα μέρη και τις επιφάνειες
έδρασης, με αντιδιαβρωτικό μέσο μεγάλης διάρκειας.
Κάθε 6 μήνες περίπου:
Έλεγχος για τυχόν σχηματισμό διάβρωσης. Σε περίπτωση που παρατηρηθούν
σημάδια διάβρωσης, χρησιμοποιήστε ξανά αντιδιαβρωτικό.

Συσκευασία
Τα προϊόντα μας μεταφέρονται από το εργοστάσιο μέσα σε ειδικές ασφαλείς
συσκευασίες. Οι συσκευασίες είναι από υλικά φιλικά προς το περιβάλλον και μπορούν
να διαχωριστούν εύκολα και να ανακυκλωθούν. Πρόκειται για συσκευασίες από ξύλο,
χαρτόνι, χαρτί και φύλλο PE. Σας συνιστούμε να δώσετε το υλικό της συσκευασίας
για ανακύκλωση.
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4.

Συναρμολόγηση

4.1

Θέση τοποθέτησης

Συναρμολόγηση

Οι σερβομηχανισμοί και οι μονάδες ελέγχου σερβομηχανισμών της AUMA μπορούν
να λειτουργήσουν σε οποιαδήποτε θέση τοποθέτησης, χωρίς να υπάρχουν
περιορισμοί.
4.2

Τοποθέτηση λαβής στο χειροτροχό
Για να αποφευχθούν οι ζημιές κατά τη μεταφορά, η λαβή τοποθετείται ανάποδα στον
χειροτροχό.
Πριν από την έναρξη της χρήσης τοποθετήστε τη λαβή στη σωστή θέση:

4.3

1.

Ξεβιδώστε το παξιμάδι [1] και αφαιρέστε τη λαβή [2].

2.

Βάλτε πάλι τη λαβή [2] στη σωστή θέση και στερεώστε την με το παξιμάδι [1].

3.

Μετά τη συναρμολόγηση της λαβής αφαιρέστε την αυτοκόλλητη ετικέτα από
τον χειροτροχό.

Τοποθέτηση του μηχανισμού στρέψης στο αποφρακτικό όργανο
Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας φθορών στη βαφή και συμπύκνωσης νερού!
→ Μετά από τις εργασίες στη συσκευή, διορθώστε τυχόν φθορές στη βαφή.
→ Μετά τη συναρμολόγηση συνδέστε αμέσως τη συσκευή στο ηλεκτρικό ρεύμα,
ώστε μέσω του θερμαντήρα να ελαττωθεί η συμπύκνωση του νερού.
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Συναρμολόγηση
4.3.1

Σύνδεσμος
Σχήμα 6:

[1]
[2]
[3]
[4]

Διαστάσεις συνδέσμου

Σύνδεσμος
Άξονας οργάνου
Ακέφαλος κοχλίας
Βίδα

Πίνακας 1:

Διαστάσεις συνδέσμου

Τύπος, μέγεθος - φλάντζα
σύνδεσης
SG/SGR 05.1-F05
SG/SGR 05.1-F07
SG/SGR 07.1-F07
SG/SGR 07.1-F10
SG/SGR 10.1-F10
SG/SGR 10.1-F12
SG/SGR 12.1-F12
SG/SGR 12.1-F14
SG/SGR 12.1-F16

Y max [mm]

Z max [mm]

9
9
9
24
15
32
25
45
57

–
–
–
–
9
–
–
–
–

60
60
60
75
77
97
100
120
132

1.

Με το χειροτροχό οδηγήστε το μηχανισμό στο μηχανικό τερματικό αναστολέα.
Πληροφορίες : Συναρμολογήστε το αποφρακτικό όργανο και το μηχανισμό
στην ίδια τελική θέση.
Για δικλείδες: προτεινόμενη θέση τοποθέτησης ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση.
Για κρουνούς: προτεινόμενη θέση τοποθέτησης ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση.

2.
3.
4.

Καθαρίστε τα γράσα από τις επιφάνειες εφαρμογής των φλαντζών σύνδεσης.
Λιπάνετε ελαφρά τον άξονα οργάνου [2].
Τοποθετήστε το σύνδεσμο [1] πάνω στον άξονα οργάνου [2] και ασφαλίστε τον
από αξονική ολίσθηση με βιδωτό πείρο, δακτύλιο ασφάλισης ή με βίδα.
Ταυτόχρονα τηρείτε τις αποστάσεις X, Y ή Z (βλέπε σχήμα και πίνακα
<Διαστάσεις συνδέσμου>).
Λιπάνετε καλά την οδόντωση στο σύνδεσμο με μη όξινο λιπαντικό.
Τοποθετήστε το μηχανισμό στρέψης.
Πληροφορίες : Να προσέξετε το κεντράρισμα (εάν είναι δυνατό) και την πλήρη
εφαρμογή της φλάντζας.

5.
6.
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7.

Συναρμολόγηση

Αν οι τρύπες φλάντζας δεν συμφωνούν με τα σπειρώματα:
7.1 Στρέψτε λίγο το χειροτροχό μέχρι που οι τρύπες να ευθυγραμμιστούν.

8.

7.2 Ενδεχομένως μετατοπίστε το μηχανισμό κατά ένα δόντι πάνω στο
σύνδεσμο.
Στερεώστε το μηχανισμό με τις βίδες [4].
Πληροφορίες : Για την αποφυγή γαλβανικής διάβρωσης, συνιστούμε να
επαλείψετε τις βίδες με υλικό στεγανοποίησης σπειρώματος.
→

Σφίξτε τις βίδες [4] σταυρωτά με ροπή σύμφωνα με τον πίνακα.
Πίνακας 2:
Βίδες
Σπείρωμα
M6
M8
M10
M12

4.4

Ροπές σύσφιξης βιδών
Ροπή σύσφιξης TA [Nm]
Κατηγορία αντοχής 8.8
11
25
51
87

Θέσεις συναρμολόγησης της τοπικής μονάδας ελέγχου
Η θέση συναρμολόγησης της τοπικής μονάδας ελέγχου καθορίζεται από την
παραγγελία. Αν η τοπική μονάδα ελέγχου βρίσκεται σε άβολη θέση, μετά το
μοντάρισμα επί τόπου στη βάνα ή στο μειωτήρα, η θέση της μπορεί να αλλαχτεί και
εκ των υστέρων. Τέσσερις θέσεις συναρμολόγησης είναι δυνατές γι’ αυτό.
Σχήμα 7:

Θέσεις συναρμολόγησης A και B

Σχήμα 8:

Θέσεις συναρμολόγησης C και D
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Συναρμολόγηση
4.4.1

Αλλαγή θέσεων συναρμολόγησης
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Πριν το άνοιγμα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
1.
2.
3.
4.

Λύστε τις βίδες και βγάλτε την τοπική μονάδα ελέγχου.
Λύστε 3 βίδες της πλακέτας, στρέψτε την πλακέτα στη νέα θέση και σφίξτε την
πάλι.
Ελέγξτε αν ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι σε καλή κατάσταση, τοποθετήστε
τον σωστά.
Στρέψτε την τοπική μονάδα ελέγχου σε μια νέα θέση και ξανατοποθετήστε την.

Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών σε αγωγούς από συστροφή ή σφήνωμα!
Πιθανές βλάβες λειτουργίας.
→ Στρέφετε την τοπική μονάδα ελέγχου το πολύ κατά 180°.
→ Συναρμολογήστε την τοπική μονάδα ελέγχου με προσοχή για να μην μαγκώσουν
τα καλώδια.
5.
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5.

Ηλεκτρική σύνδεση

5.1

Βασικές υποδείξεις

Ηλεκτρική σύνδεση

Κίνδυνος εξαιτίας λανθασμένης ηλεκτρικής σύνδεσης
Η μη τήρηση μπορεί να έχει σαν συνέπεια θάνατο, σοβαρές σωματικές βλάβες ή
υλικές ζημιές.
→ Η ηλεκτρική σύνδεση επιτρέπεται να γίνεται μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό.
→ Πριν από τη σύνδεση προσέξτε τις βασικές υποδείξεις που περιέχονται σ' αυτό
το κεφάλαιο.
→ Μετά από τη σύνδεση και πριν την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής τάσης, προσέξτε
τις υποδείξεις του κεφαλαίου <Θέση σε λειτουργία> και <Δοκιμαστική λειτουργία>.
Ηλεκτρολογικό
σχέδιο/σχεδιάγραμμα
συνδεσμολογίας

Διατάξεις ασφαλείας στο
κτίριο

Το αντίστοιχο ηλεκτρολογικό σχέδιο/σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας (στα γερμανικά
και στα αγλικά) παραδίδεται μαζί με αυτό το εγχειρίδιο λειτουργίας μέσα σε μια
αδιάβροχη θήκη στερεωμένη πάνω στη συσκευή. Μπορείτε επίσης να το
προμηθευτείτε αναφέροντας τον αντίστοιχο αριθμό παραγγελίας (βλ. πινακίδα τύπου)
ή να το κατεβάσετε απευθείας από το Internet (http://www.auma.com).
Για την προστασία βραχυκυκλώματος και για την αποσύνδεση του μηχανισμού
απαιτούνται ασφάλειες και διακόπτες διαχωρισμού φορτίου στο κτίριο.
Οι τιμές ρεύματος για την εγκατάσταση προκύπτουν από την κατανάλωση ρεύματος
του μοτέρ (βλ. ηλεκτρολογικό φύλλο στοιχείων) συν την κατανάλωση ρεύματος της
μονάδας ελέγχου.
Πίνακας 3:

Κατανάλωση ρεύματος μονάδας ελέγχου

Τάση ηλεκτρικού δικτύου
100 μέχρι 120 V AC (±10 %)
208 μέχρι 240 V AC (±10 %)
380 μέχρι 500 V AC (±10 %)
24 V DC (+20 %/–15 %) και μοτέρ AC

Πίνακας 4:

Μέγιστη κατανάλωση ρεύματος
575 mA
275 mA
160 mA
500 mA

Μέγιστη επιτρεπτή προστασία

Τμήμα ισχύος
Ρελέ αντιστροφής A1
Θυρίστορ

Ονομαστική ισχύς
μέχρι 1,5 kW
μέχρι 1,5 kW

Μέγιστη προστασία
16 A (gL/gG)
16 A (g/R) I²t<1 500A²s

Εάν η μονάδα ελέγχου συναρμολογηθεί ξεχωριστά από το μηχανισμό κίνησης (πάνω
σε στήριγμα τοίχου): Κατά το σχεδιασμό της ασφάλειας λάβετε υπόψη το μήκος και
τη διατομή του αγωγού σύνδεσης.
Ηλεκτρική τροφοδοσία
της μονάδας ελέγχου
(ηλεκτρονικών)
Πρότυπα ασφαλείας
Εγκατάσταση καλωδίων
σύμφωνα με την ΗΜΣ

Εάν η εξωτερική τροφοδοσία της μονάδας ελέγχου (ηλεκτρονικών) είναι 24 V DC, η
τροφοδοσία τάσης εξομαλύνεται μέσω ενός εσωτερικού πυκνωτή 1 000 µF. Κατά
τον υπολογισμό της τροφοδοσίας τάσης πρέπει να λάβετε υπόψη ότι με την
ενεργοποίηση της εξωτερικής τροφοδοσίας τάσης αυτός ο πυκνωτής φορτίζεται.
Όλες οι συσκευές που έχουν συνδεθεί εξωτερικά θα πρέπει να συμφωνούν με τα
αντίστοιχα πρότυπα ασφαλείας.
Τα καλώδια σήματος και διαύλου είναι ευαίσθητα σε παρεμβολές.
Τα καλώδια των μοτέρ είναι πηγές παρεμβολών.
●

●

●

Τοποθετήστε τα καλώδια τα οποία είναι επιρρεπή σε παρεμβολές ή αποτελούν
τα ίδια πηγές παρεμβολών στη μεγαλύτερη δυνατή απόσταση μεταξύ τους.
Η ατρωσία των καλωδίων σήματος και διαύλου απέναντι σε παρεμβολές
αυξάνεται, αν οι αγωγοί τοποθετηθούν ακριβώς δίπλα στη γείωση.
Πρέπει να αποφεύγεται η χρήση καλωδίων μεγάλου μήκους ή φροντίστε να
τοποθετούνται σε θέσεις που υπάρχουν λιγότερες παρεμβολές.
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●

●

Τύπος ρεύματος, τάση
και συχνότητα
ηλεκτρικού δικτύου

Ο τύπος ρεύματος, η τάση και η συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου πρέπει να συμφωνούν
με τα στοιχεία που αναγράφονται στην πινακίδα τύπου του μοτέρ.
Σχήμα 9:

[1]
[2]
[3]
Καλώδια σύνδεσης

●

●

●

5.2

Αποφεύγετε μακριές παράλληλες διαδρομές καλωδίων τα οποία είτε είναι
επιρρεπή σε παρεμβολές, είτε αποτελούν τα ίδια πηγές παρεμβολών.
Για τη σύνδεση τηλεκωδικοποιητών θέσης πρέπει να χρησιμοποιούνται αγωγοί
με θωράκιση.

Πινακίδα τύπου μοτέρ (παράδειγμα)

Τύπος ρεύματος
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου (για τριφασικά και μονοφασικά μοτέρ)
Για να διασφαλίσετε τη μόνωση της συσκευής χρησιμοποιείτε κατάλληλα
(ανθεκτικά στην ηλεκτρική τάση) καλώδια. Υπολογίστε τα καλώδια τουλάχιστον
για την υψηλότερη δυνατή ονομαστική τάση.
Χρησιμοποιείτε καλώδιο σύνδεσης με κατάλληλη ελάχιστη ονομαστική
θερμοκρασία.
Σε καλώδια σύνδεσης που εκτίθενται σε ακτινοβολία UV (π.χ. στο ύπαιθρο),
χρησιμοποιείτε καλώδια ανθεκτικά σε ακτινοβολία UV.

Σύνδεση με στρογγυλό βυσματικό σύνδεσμο AUMA
Διατομές σύνδεσης στρογγυλού βυσματικού συνδέσμου AUMA:
●

●

●
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Ακροδέκτες ισχύος (U1, V1, W1, U2, V2, W2): το πολύ 6 mm² εύκαμπτα/10
mm² άκαμπτα
Σύνδεση αγωγού προστασίας : το πολύ 6 mm² εύκαμπτα/10 mm² άκαμπτα
Επαφές ελέγχου (1 έως 50): το πολύ 2,5 mm²
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Άνοιγμα του κουτιού σύνδεσης
Σχήμα 10:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Σύνδεση στρογγυλού βυσματικού συνδέσμου AUMA, έκδοση S

Καπάκι
Βίδες στο καπάκι
Δακτύλιος κυκλικής διατομής
Βίδες στο φορέα υποδοχών
Φορέας υποδοχών
Είσοδος καλωδίου
Ασφαλιστική τάπα
Στυπιοθλίπτης καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης)

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Πριν το άνοιγμα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
1.
2.
3.

Λύστε τις βίδες [2] και αφαιρέστε το καπάκι [1].
Λύστε τις βίδες [4] και αφαιρέστε το φορέα υποδοχών [5] από το καπάκι [1].
Χρησιμοποιήστε στυπιοθλίπτες [8], κατάλληλους για τα καλώδια σύνδεσης.

➥

Ο βαθμός προστασίας IP… που αναγράφεται στην πινακίδα τύπου τηρείται
μόνον αν χρησιμοποιηθούν οι κατάλληλοι στυπιοθλίπτες καλωδίων. Παράδειγμα:
Πινακίδα τύπου, βαθμός προστασίας IP 68.

4.

Τις εισόδους καλωδίων [6] που δεν χρησιμοποιούνται κλείστε τις με τις
κατάλληλες ασφαλιστικές τάπες [7].
Εισάγετε τα καλώδια στους στυπιοθλίπτες [8].

5.
5.2.2

Σύνδεση των καλωδίων
✔ Τηρείτε τις επιτρεπτές διατομές σύνδεσης.
1.
2.
3.
4.

Απογυμνώστε τους αγωγούς.
Αφαιρέστε τη μόνωση από τους κλώνους.
Σε εύκαμπτους αγωγούς: Χρησιμοποιήστε ακροχιτώνια κατά DIN 46228.
Συνδέστε τους αγωγούς σύμφωνα με το ηλεκτρολογικό σχέδιο του έργου.
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Σε περίπτωση σφάλματος: Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση σε περίπτωση ΜΗ
συνδεδεμένου αγωγού προστασίας!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Συνδέστε όλους τους αγωγούς προστασίας.
→ Ενώστε τη σύνδεση του αγωγού προστασίας με τον εξωτερικό αγωγό
προστασίας του καλωδίου σύνδεσης.
→ Θέστε τη συσκευή σε λειτουργία μόνον εφόσον έχει συνδεθεί ο αγωγός
προστασίας.
5.

Οι προστατευτικοί αγωγοί πρέπει να βιδώνονται σφικτά με δακτυλιοειδείς
γλώσσες (εύκαμπτοι αγωγοί) ή κρίκους (άκαμπτοι αγωγοί) στην αντίστοιχη
υποδοχή.
Σχήμα 12: Σύνδεση αγωγού προστασίας

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]

Φορέας υποδοχών
Βίδα
Ροδέλα
Ροδέλα ασφαλείας
Προστατευτικός αγωγός με δακτυλιοειδείς γλώσσες/κρίκους
Σύνδεση αγωγού προστασίας, σύμβολο:

Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας συμπύκνωσης νερού!
→ Μετά τη συναρμολόγηση θέτετε αμέσως τη συσκευή σε λειτουργία, ώστε μέσω
του θερμαντήρα να ελαττωθεί η συμπύκνωση του νερού.
Πληροφορίες
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Μερικοί σερβομηχανισμοί έχουν μια πρόσθετη θέρμανση μοτέρ. Η θέρμανση μοτέρ
μειώνει τη συμπύκνωση νερού στο μοτέρ και βελτιώνει τη συμπεριφορά εκκίνησης
σε εξαιρετικά χαμηλές θερμοκρασίες.
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Κλείσιμο του κουτιού σύνδεσης
Σχήμα 13:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]

Παράδειγμα: Έκδοση S

Καπάκι
Βίδες στο καπάκι
Δακτύλιος κυκλικής διατομής
Βίδες στο φορέα υποδοχών
Φορέας υποδοχών
Είσοδος καλωδίων
Ασφαλιστική τάπα
Στυπιοθλίπτης καλωδίου (δεν περιλαμβάνεται στη συσκευασία παράδοσης)

Κίνδυνος βραχυκυκλώματος από σφήνωμα των καλωδίων!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας και εμφάνισης δυσλειτουργιών.
→ Τοποθετήστε με προσοχή το φορέα υποδοχών, για να αποφύγετε τυχόν
σφήνωμα των καλωδίων.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
5.3

Τοποθετήστε το φορέα υποδοχών [5] μέσα στο καπάκι [1] και σφίξτε τις βίδες
[4].
Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης στο καπάκι [1] και το περίβλημα.
Ελέγξτε, εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης [3] είναι σε καλή κατάσταση, και εάν
έχει υποστεί βλάβες αντικαταστήστε τον με ένα νέο δακτύλιο.
Λιπάνετε ελαφρά το δακτύλιο στεγανοποίησης με μη όξινο γράσο (π.χ. βαζελίνη)
και τοποθετήστε τον σωστά.
Τοποθετήστε το καπάκι [1] και σφίξτε τις βίδες [2] ομοιόμορφα και σταυρωτά.
Σφίξτε τους στυπιοθλίπτες καλωδίων [8] με την προκαθορισμένη ροπή, ώστε
να τηρείται ο αντίστοιχος βαθμός προστασίας.

Πρόσθετα εξαρτήματα για την ηλεκτρική σύνδεση
— Προαιρετικά —

5.3.1

Μονάδα ελέγχου σε στήριγμα τοίχου
Με το στήριγμα τοίχου, η μονάδα ελέγχου μπορεί να συναρμολογηθεί ξεχωριστά
από το σερβομηχανισμό.
Εφαρμογή

●

●

●

Σε περίπτωση δύσκολα προσβάσιμου σερβομηχανισμού.
Σε περίπτωση υψηλών θερμοκρασιών στο σερβομηχανισμό.
Σε περίπτωση ισχυρών δονήσεων της βαλβίδας.
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Δομή
Πριν από τη σύνδεση
λάβετε υπόψη

●

●

●

●

●

●

5.3.2

Επιτρεπόμενο μήκος των αγωγών σύνδεσης: μέχρι 100 m.
Εάν στο σερβομηχανισμό έχει ενσωματωθεί ένας κωδικοποιητής θέσης (RWG):
Χρησιμοποιήστε θωρακισμένους αγωγούς σύνδεσης.
Οι παραλλαγές με ποτενσιόμετρο στο σερβομηχανισμό δεν είναι κατάλληλες.
Συνιστούμε: Σετ αγωγών LSW1 της AUMA.
Εάν δεν χρησιμοποιείτε σετ αγωγών της AUMA: Πρέπει να χρησιμοποιήσετε
κατάλληλους, εύκαμπτους και θωρακισμένους αγωγούς σύνδεσης.
Αν υπάρχουν αγωγοί σύνδεσης π.χ. του θερμαντήρα ή των διακοπτών, οι οποίοι
έχουν καλωδιωθεί απευθείας από το σερβομηχανισμό έως το φις του πελάτη
XK (XA-XM-XK, βλέπε ηλεκτρολογικό σχέδιο), πρέπει αυτοί οι αγωγοί να
ελεγχθούν σχετικά με τη μόνωσή τους σύμφωνα με το EN 50178. Εξαιρούνται
οι αγωγοί σύνδεσης των κωδικοποιητών θέσης (RWG, IWG, ποτενσιόμετρο).
Αυτοί δεν επιτρέπεται να υποβληθούν σε έλεγχο μόνωσης.

Πλαίσιο στήριξης
Εφαρμογή

Πλαίσιο στήριξης για την ασφαλή φύλαξη ένος αποσυνδεδεμένου βύσματος.
Για προστασία από άμεσο άγγιγμα των επαφών και από καιρικές επιδράσεις.
Σχήμα 14:

5.3.3

Πλαίσιο στήριξης

Προστατευτικό καπάκι
Προστατευτικό καπάκι κουτιού βύσματος, για το αποσυνδεδεμένο βύσμα.
Το ανοιγμένο σημείο σύνδεσης μπορεί να ασφαλιστεί με ένα προστατευτικό καπάκι
(χωρίς απεικόνιση).

5.3.4

Ενδιάμεσο πλαίσιο Double Sealed
Κατά την αφαίρεση της ηλεκτρικής σύνδεσης ή τη χρήση μη στεγανών στυπιοθλιπτών
ενδέχεται να εισχωρήσει σκόνη και υγρασία στο εσωτερικό του περιβλήματος. Αυτό
το ενδεχόμενο αποτρέπεται αποτελεσματικά μέσω της συναρμολόγησης του
ενδιάμεσου πλαισίου Double Sealed [2] μεταξύ της ηλεκτρικής σύνδεσης [1] και του
περιβλήματος της συσκευής. Ο βαθμός προστασίας της συσκευής (IP 68) διατηρείται
ακόμη και εάν η ηλεκτρική σύνδεση [1] αφαιρεθεί.
Σχήμα 15:

[1]
[2]

20
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6.

Χειρισμός

6.1

Χειροκίνητη λειτουργία

Χειρισμός

Για τη ρύθμιση και την έναρξη λειτουργίας, σε περίπτωση βλάβης του μοτέρ ή
διακοπής του ηλεκτρικού ρεύματος, ο μηχανισμός μπορεί να λειτουργήσει με το χέρι.
Κατά τη λειτουργία του μοτέρ, ο χειροτροχός παραμένει ακίνητος. Μια αλλαγή από
μηχανοκίνητη σε χειροκίνητη λειτουργία δεν χρειάζεται.
6.1.1

Ενεργοποίηση της χειροκίνητης λειτουργίας
→ Ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία τραβώντας το χειροτροχό.

Πληροφορίες

6.1.2

Στρέφοντας το χειροτροχό κατά τη διάρκεια της μηχανοκίνητης λειτουργίας, ανάλογα
με τη φορά περιστροφής παρατείνετε ή αντίστοιχα μειώνετε το χρόνο κίνησης.

Αποσύμπλεξη της χειροκίνητης λειτουργίας
→ Αφήστε ελεύθερο το χειροτροχό.
➥
Πληροφορίες

6.2

Ο χειροτροχός έλκεται πίσω στην αρχική του θέση από ένα ελατήριο.

Ο χειροτροχός πρέπει να ασφαλίσει, ενδεχομένως βοηθήστε τον στρέφοντας με το
χέρι.

Μηχανοκίνητη λειτουργία
✔ Πριν από τη μηχανοκίνητη λειτουργία εκτελέστε όλες τις ρυθμίσεις έναρξης
λειτουργίας και διεξάγετε μία δοκιμαστική λειτουργία.

6.2.1

Επιτόπιος χειρισμός
Ο επιτόπιος χειρισμός του σερβομηχανισμού γίνεται μέσω των πλήκτρων της τοπικής
μονάδας ελέγχου.
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Σχήμα 17:

[1]
[2]
[3]
[4]

Τοπική μονάδα ελέγχου

Πλήκτρο για εντολή μετακίνησης στην κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ
Πλήκτρο Στοπ
Πλήκτρο για εντολή μετακίνησης στην κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ
Διακόπτης επιλογής

Πιθανώς καυτές επιφάνειες π.χ. λόγω υψηλών θερμοκρασιών περιβάλλοντος
ή λόγω δυνατής ηλιακής ακτινοβολίας!
Κίνδυνος εγκαυμάτων
→ Ελέγξτε τη θερμοκρασία των επιφανειών και, εάν χρειάζεται, φορέστε
προστατευτικά γάντια.
→ Θέστε το διακόπτη επιλογής [4] στη θέση Επιτόπιος χειρισμός (ORT).

➥

Ο χειρισμός του σερβομηχανισμού μπορεί να γίνει τώρα με τη βοήθεια των
πλήκτρων [1 – 3]:

-

Οδήγηση του σερβομηχανισμού στην κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ: Πατήστε το
πλήκτρο [1] .
Σταμάτημα του σερβομηχανισμού: Πατήστε το πλήκτρο [2] Stop.
Οδήγηση του σερβομηχανισμού στην κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ: Πατήστε το
πλήκτρο [3] .

Πληροφορίες
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Μπορείτε να ελέγξετε τις εντολές ρύθμισης ΑΝΟΙΧΤΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ στη βηματική
λειτουργία ή μέσω της λειτουργίας αυτοσυγκράτησης. Στη λειτουργία
αυτοσυγκράτησης, ο σερβομηχανισμός μετά το πάτημα του πλήκτρου λειτουργεί
έως την εκάστοτε τελική θέση και εφ’όσον δεν λάβει προηγουμένως μια άλλη εντολή.
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Χειρισμός του σερβομηχανισμού από απόσταση
→ Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Τηλεχειρισμός (FERN).

➥

Πληροφορίες

Ο σερβομηχανισμός μπορεί να ελεγχθεί τώρα από απόσταση μέσω των εντολών
ρύθμισης (ΑΝΟΙΧΤΟ, ΣΤΟΠ, ΚΛΕΙΣΤΟ) ή μέσω αναλογικών ρυθμίσεων της
ονομαστικής τιμής (π.χ. 0 – 20 mA).

Σε σερβομηχανισμούς με ρυθμιστή θέσης είναι δυνατή, προαιρετικά, μία εναλλαγή
μεταξύ της λειτουργίας ελέγχου (FERN AUF-ZU) (Τηλεχειρισμός ΑΝΟΙΧΤΟΚΛΕΙΣΤΟ) και της λειτουργίας ρύθμισης (FERN SOLL) (Τηλεχειρισμός
ΟΝΟΜΑΣΤΙΚΗ ΤΙΜΗ). Η εναλλαγή γίνεται μέσω της εισόδου FERN HAND/REMOTE
MANUAL, π.χ. μέσω ενός σήματος 24 V DC (βλέπε ηλεκτρολογικό σχέδιο).
Συμπεριφορά στη λειτουργία ρύθμισης στην έκδοση με ρυθμιστή θέσης:
Εάν το σήμα της ονομαστικής τιμής Ε1 ή της πραγματικής τιμής Ε2 διακοπεί, ο
σερβομηχανισμός κινείται στην προκαθορισμένη θέση. Οι ακόλουθες αντιδράσεις
είναι δυνατές:
Fail as is: Ο σερβομηχανισμός απενεργοποιείται αμέσως και ακινητοποιείται
σ' αυτήν τη θέση.
Fail close: Ο σερβομηχανισμός οδηγεί τη βάνα στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
Fail open: Ο σερβομηχανισμός οδηγεί τη βάνα στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
Σε περίπτωση διακοπής του σήματος, η συμπεριφορά μπορεί να ρυθμιστεί μέσω
ενός διακόπτη στη μονάδα ελέγχου.
●

●

●
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Ενδείξεις

7.

Ενδείξεις

7.1

Ενδεικτικές λυχνίες
Τα χρώματα των 3 ενδεικτικών λυχνιών στην τοπική μονάδα ελέγχου και η
αντιστοίχιση των σημάτων εξαρτάται από την παραγγελία.
Σχήμα 20: Τοπική μονάδα ελέγχου με ενδεικτικές λυχνίες (στάνταρ σηματοδότηση)

[1]
[2]
[3]
Συλλογικό μήνυμα
σφάλματος

Το συλλογικό μήνυμα σφάλματος (κόκκινη λυχνία ένδειξης) εμφανίζεται όταν λάβει
χώρα ένα από τα ακόλουθα συμβάντα (στάνταρ αντιστοίχιση):
●

●

●

●

Ένδειξη κίνησης

7.2

Ανάβει (πράσινο): Επίτευξη τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ
Ανάβει (κόκκινο): Συλλογικό μήνυμα σφάλματος
Ανάβει (κίτρινο): Επίτευξη τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ

Σφάλμα ροπής: Η ρυθμισμένη ροπή ξεπεράστηκε πριν την προσέγγιση μίας
τελικής θέσης. (Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα
μέσω ενός διακόπτη στη μονάδα ελέγχου)
Σφάλμα θερμοκρασίας: Η προστασία κινητήρα διεγέρθηκε, δηλ. ο κινητήρας
έχει υπερθερμανθεί.
Διακοπή φάσης: Μια φάση έχει διακοπεί (μόνο σε τριφασικούς
ηλεκτροκινητήρες).
Συσκευή διέγερσης ψυχρού αγωγού: Διεξάγεται έλεγχος

Εάν στο σερβομηχανισμό έχει ενσωματωθεί ένας αναλάμπων διακόπτης (ονομασία
ηλεκτρολογικού σχεδίου: S5), οι ενδεικτικές λυχνίες [1] και [3] μπορούν να
χρησιμοποιηθούν ως ένδειξη κίνησης. Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε
τη λειτουργία ένδειξης κίνησης μέσω ενός διακόπτη στη μονάδα ελέγχου. Εάν η
ένδειξη κίνησης έχει ενεργοποιηθεί, τότε η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει
κατά τη διάρκεια μίας διαδρομής του ηλεκτροκινητήρα.

Μηχανική ένδειξη θέσης/κίνησης
Η μηχανική ένδειξη θέσης:
●

●

●
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Δείχνει συνεχώς τη θέση της βάνας
(Σε μία γωνία στρέψης 90°, ο δίσκος ένδειξης [2] περιστρέφεται κατά περίπου
180°)
Δείχνει, αν ο μηχανισμός λειτουργεί (ένδειξη κίνησης)
Δείχνει την επίτευξη των τελικών θέσεων (μέσω του σημαδιού ένδειξης [3])
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Σχήμα 21:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]

Ενδείξεις

Μηχανική ένδειξη θέσης

Καπάκι
Δίσκος ένδειξης
Σημάδι ένδειξης
Σύμβολο για τη θέση ΑΝΟΙΧΤΟ
Σύμβολο για τη θέση ΚΛΕΙΣΤΟ
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Μηνύματα

8.

Μηνύματα

8.1

Αποκρίσεις μέσω ρελέ μηνυμάτων (δυαδικά)
Μέσω των ρελέ μηνυμάτων μπορεί να σταλούν οι καταστάσεις λειτουργίας του
σερβομηχανισμού ή αντίστοιχα της μονάδας ελέγχου υπό τη μορφή δυαδικών
σημάτων.
Η αντιστοίχηση των σημάτων καθορίζεται ανάλογα με την παραγγελία. Παράδειγμα:
Ανοιχτή επαφή ρελέ = Η τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ δεν επιτεύχθηκε
Κλειστή επαφή ρελέ = Η τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ επιτεύχθηκε
Συλλογικό μήνυμα
σφάλματος

Διακόπτης: 1 NC και 1 NO (στάνταρ)
Ονομασία στο ηλεκτρολογικό σχέδιο: K9
Το συλλογικό μήνυμα σφάλματος εμφανίζεται όταν λάβει χώρα ένα από τα ακόλουθα
συμβάντα (στάνταρ αντιστοίχιση):
Σφάλμα ροπής: Η ρυθμισμένη ροπή ξεπεράστηκε πριν την προσέγγιση μίας
τελικής θέσης. (Μπορείτε να ενεργοποιήσετε/απενεργοποιήσετε αυτό το μήνυμα
μέσω ενός διακόπτη στη μονάδα ελέγχου)
Σφάλμα θερμοκρασίας: Η προστασία κινητήρα διεγέρθηκε, δηλ. ο κινητήρας
έχει υπερθερμανθεί.
Διακοπή φάσης: Μια φάση έχει διακοπεί (μόνο σε τριφασικούς
ηλεκτροκινητήρες).
Συσκευή διέγερσης ψυχρού αγωγού: Διεξάγεται έλεγχος
Διακόπτης: 1 NC (στάνταρ)
●

●

●

●

4 ρελέ μηνυμάτων:

Ονομασία στο ηλεκτρολογικό σχέδιο: K5, K6, K7, K8
Στάνταρ αντιστοίχηση:
●

●

●

●

8.2

K5: Ο διακόπτης επιλογής βρίσκεται στη θέση Τηλεχειρισμός (FERN)
K6: Ο διακόπτης επιλογής βρίσκεται στη θέση Επιτόπιος χειρισμός (ORT)
K7: Επίτευξη τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ
K8: Επίτευξη τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ

Αποκρίσεις (αναλογικά)
— (Προαιρετικά) —
Εάν ο σερβομηχανισμός έχει εξοπλιστεί με έναν κωδικοποιητή θέσης (ποτενσιόμετρο
ή RWG), τότε διατίθεται ένα αναλογικό μήνυμα απόκρισης θέσης.
Θέση βάνας

Σήμα: E2 = 0/4 – 20 mA (με ηλεκτρική μόνωση)
Ονομασία στο ηλεκτρολογικό σχέδιο: E2 (πραγματική τιμή)
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9.

Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)

Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)
1.

Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση 0 (OFF).

Πληροφορίες : Ο διακόπτης επιλογής δεν είναι γενικός διακόπτης. Στη θέση
0 (OFF) εμποδίζεται ο έλεγχος χειρισμού του σερβομηχανισμού. Η ηλεκτρική
τροφοδοσία του συστήματος ελέγχου εξακολουθεί να υφίσταται.

9.1

2.

Ενεργοποιήστε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
Πληροφορίες : Σε θερμοκρασίες κάτω από –20 °C, τηρείτε το χρόνο
προθέρμανσης.

3.

Εκτελέστε τις βασικές ρυθμίσεις.

Χρόνος προθέρμανσης στον τύπο για χαμηλές θερμοκρασίες
Στους τύπους για χαμηλές θερμοκρασίες πρέπει να προσέξετε ότι η μονάδα ελέγχου
χρειάζεται ένα χρόνο προθέρμανσης.
Αυτός ο χρόνος προθέρμανσης ισχύει σε περίπτωση που ο σερβομηχανισμός και
η μονάδα ελέγχου δεν βρίσκονται υπό τάση και έχουν κρυώσει έως τη θερμοκρασία
περιβάλλοντος. Υπό αυτές τις συνθήκες πρέπει μετά την ενεργοποίηση της ηλεκτρικής
τροφοδοσίας να τηρηθούν τα ακόλουθα χρονικά διαστήματα προθέρμανσης, πριν
να είναι δυνατή η έναρξη λειτουργίας:
Στους -50 °C = 60 λεπτά
Στους -60 °C = 80 λεπτά
Σχήμα 23:

[t]
[ϑ]
9.2

Σχέδιο χρόνου προθέρμανσης

Χρόνος προθέρμανσης σε λεπτά
Θερμοκρασία περιβάλλοντος σε °C

Τερματικοί αναστολείς στο μηχανισμό στρέψης
Οι εσωτερικοί τερματικοί αναστολείς περιορίζουν τη γωνία στρέψης. Προστατεύουν
το αποφρακτικό όργανο σε περίπτωση βλάβης του κυκλώματος διαδρομής.
Η ρύθμιση των τερματικών αναστολέων γίνεται κατά κανόνα από τον κατασκευαστή
του αποφρακτικού οργάνου, πριν από την τοποθέτηση του στη σωλήνωση.
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Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)

Ανοιχτά, στρεφόμενα μέρη (δικλείδες/κρουνοί) στο αποφρακτικό όργανο!
Συνθλίψεις και ζημιές από το όργανο ή το μηχανισμό.
→ Η ρύθμιση των τερματικών αναστολέων επιτρέπεται να γίνεται μόνο από
ειδικευμένο προσωπικό.
→ Ρυθμίζετε τους τερματικούς αναστολείς έτσι ώστε στην κανονική λειτουργία να
ΜΗΝ προσεγγίζονται.
Πληροφορίες

Η σειρά της ρυθμίσης εξαρτάται από το είδος του αποφρακτικού οργάνου:
Σύσταση για δικλείδες: ρυθμίστε πρώτα τον τερματικό αναστολέα για ΚΛΕΙΣΤΟ.
Σύσταση για κρουνούς: ρυθμίστε πρώτα τον τερματικό αναστολέα για
ΑΝΟΙΚΤΟ.
●

●

Πληροφορίες

9.2.1

Κατά την παράδοση από το εργοστάσιο (χωρίς αποφρακτικό όργανο) οι βίδες [1]
είναι λυμένες, δηλαδή οι τερματικοί αναστολείς πρέπει να ρυθμιστούν. Αν ο
μηχανισμός έχει συναρμολογηθεί μαζί με το αποφρακτικό όργανο και οι βίδες [1]
έχουν σφιχτεί, ο κατασκευαστής έχει ήδη ρυθμίσει τους τερματικούς αναστολείς. Οι
τερματικοί αναστολείς πρέπει πλέον μόνο να ελεγχθούν (οδήγηση του οργάνου στις
τελικές θέσεις με τον χειροτροχό).

Ρύθμιση ΚΛΕΙΣΤΗΣ τελικής θέσης
Σχήμα 24:

[1]
[2]
[3]
1.
2.

3.
4.

Βίδες
Τελικό παξιμάδι
Προστατευτική τάπα
Αν οι τέσσερις βίδες [1] είναι σφιγμένες: Λύστε τις βίδες [1] με 3 περιστροφές.
Με τον χειροτροχό φέρτε το όργανο στην ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση. Ελέγξτε
ταυτόχρονα αν το τελικό παξιμάδι [2] συμπεριστρέφεται.
→ Αν όχι: Στρέψτε το τελικό παξιμάδι [2] δεξιόστροφα μέχρι τέρμα.
Αν ξεπεράσετε την ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση: Στρέψτε τον χειροτροχό αρκετές
περιστροφές πίσω και προσεγγίστε πάλι την ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση.
Στρέψτε πίσω το τελικό παξιμάδι [2] 1/8 περιστροφής αριστερόστροφα.
Πληροφορίες : Ταυτόχρονα το προστατευτικό πώμα [3] δεν επιτρέπεται να
λυθεί.

➥

Με τον τρόπο αυτό η ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση στο μηχανισμό ρυθμίζεται κατά μία
λίγο μεγαλύτερη γωνία στρέψης (περίπου 1°) από ότι η τελική θέση του οργάνου.

5.

Σφίξτε τις βίδες [1] σταυρωτά με 25 Nm.
Μετά από αυτή τη ρύθμιση μπορείτε αμέσως να ρυθμίσετε το κύκλωμα
διαδρομής για την ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση (κεφάλαιο <Ρύθμιση κυκλώματος
διαδρομής>). Για το σκοπό αυτό πρέπει να ανοίξετε το κουτί ηλεκτρονικού
μηχανισμού και να αφαιρέσετε το δίσκο ένδειξης (κεφάλαιο <Άνοιγμα
κουτιού ηλεκτρονικού μηχανισμού >).
Η ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση δεν πρέπει κατά κανόνα να ρυθμιστεί άλλο, επειδή
η γωνία στρέψης έχει ρυθμιστεί ήδη στο εργοστάσιο.
●

●
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Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)

Ρύθμιση ΑΝΟΙΚΤΗΣ τελικής θέσης
Σχήμα 25:

[1]
[2]
[3]
1.
2.

3.
4.

Τερματικός αναστολέας

Βίδες
Τελικό παξιμάδι
Προστατευτική τάπα
Αν οι τέσσερις βίδες [1] είναι σφιγμένες: Λύστε τις βίδες [1] με 3 περιστροφές.
Με τον χειροτροχό φέρτε το όργανο στην ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση. Ελέγξτε
ταυτόχρονα αν το τελικό παξιμάδι [2] συμπεριστρέφεται.
→ Αν όχι: Στρέψτε το τελικό παξιμάδι [2] αριστερόστροφα μέχρι τέρμα.
Αν ξεπεράσετε την ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση: Στρέψτε τον χειροτροχό αρκετές
περιστροφές πίσω και προσεγγίστε πάλι την ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση.
Στρέψτε πίσω το τελικό παξιμάδι [2] 1/8 περιστροφής δεξιόστροφα.
Πληροφορίες : Ταυτόχρονα το προστατευτικό πώμα [3] δεν επιτρέπεται να
λυθεί.

➥

Με τον τρόπο αυτό η ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση στο μηχανισμό ρυθμίζεται κατά μία
λίγο μεγαλύτερη γωνία στρέψης (περίπου 1°) από ότι η τελική θέση του οργάνου.

5.

Σφίξτε τις βίδες [1] σταυρωτά με 25 Nm.
Μετά από αυτή τη ρύθμιση μπορείτε αμέσως να ρυθμίσετε το κύκλωμα
διαδρομής για την ΑΝΟΙΚΤΗ τελική θέση (κεφάλαιο <Ρύθμιση κυκλώματος
διαδρομής>). Για το σκοπό αυτό πρέπει να ανοίξετε το κουτί ηλεκτρονικού
μηχανισμού και να αφαιρέσετε το δίσκο ένδειξης (κεφάλαιο <Άνοιγμα
κουτιού ηλεκτρονικού μηχανισμού >).
Η ΚΛΕΙΣΤΗ τελική θέση δεν πρέπει κατά κανόνα να ρυθμιστεί άλλο, επειδή
η γωνία στρέψης έχει ρυθμιστεί ήδη στο εργοστάσιο.
●

●

9.3

Γωνία στρέψης
Η γωνία στρέψης πρέπει να αλλαχθεί μόνον όταν η περιοχή στρέψης δεν επαρκεί
για τη ρύθμιση των τερματικών αναστολέων.
Η εργοστασιακά ρυθμισμένη γωνία στρέψης αναγράφεται πάνω στην πινακίδα
στοιχείων.

Στον κανονικό τύπο η γωνία στρέψης μπορεί να τροποποιηθεί γραμμικά στην περιοχή
80° έως 110°. Προαιρετικές περιοχές γωνίας στρέψης: βλέπε Τεχνικά Χαρακτηριστικά
για την παραγγελία.
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9.3.1

Τροποποίηση γωνίας στρέψης
Σχήμα 27:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.

Τερματικός αναστολέας

Ακέφαλος κοχλίας
Τελικό παξιμάδι
Προστατευτική τάπα
Παξιμάδι αναστολέα
Δακτύλιος στεγανοποίησης
Ξεβιδώστε την προστατευτική τάπα [3].
Ξεβιδώστε τον ακέφαλο κοχλία [1], κρατώντας ταυτόχρονα σταθερό το τελικό
παξιμάδι [2] με ένα γερμανικό κλειδί.
Αύξηση της γωνίας στρέψης:
3.1 Στρέψτε το τελικό παξιμάδι [2] αριστερόστροφα. Ταυτόχρονα δεν πρέπει
να ξεπεράσετε τη μέγιστη απόσταση A.
Τύπος
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12.1/SGR 12.1

A max. [mm]
22
22
17
23

3.2 Με χειροκίνητη λειτουργία οδηγήστε το όργανο στην επιθυμητή τελική
ΑΝΟΙΚΤΗ θέση.

4.

3.3 Στρέψτε δεξιόστροφα το τελικό παξιμάδι [2] μέχρι να ακουμπήσει στο
παξιμάδι αναστολέα [4].
Μείωση της γωνίας στρέψης:
4.1 Με χειροκίνητη λειτουργία οδηγήστε το όργανο στην επιθυμητή τελική
ΑΝΟΙΚΤΗ θέση.
4.2 Στρέψτε το τελικό παξιμάδι [2] δεξιόστροφα μέχρι να ακουμπήσει στο
παξιμάδι αναστολέα [4]. Ταυτόχρονα δεν πρέπει να πέσετε κάτω από την
ελάχιστη απόσταση A.
Τύπος
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12.1/SGR 12.1

5.
6.
7.
8.

30

A min. [mm]
10
10
08
12

Αφαιρέστε τα γράσα από την επιφάνεια επαφής του ακέφαλου κοχλία [1].
Με ένα γερμανικό κλειδί κρατήστε σταθερό το τελικό παξιμάδι[2] και σφίξτε τον
ακέφαλο κοχλία [1] με ροπή 85 Nm.
Εξετάστε το δακτύλιο στεγανοποίησης [5] και αν έχει χαλάσει αντικαταστήστε
τον.
Βιδώστε την προστατευτική τάπα [3].
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Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)

Άνοιγμα του χώρου διακοπτών
Για τις παρακάτω ρυθμίσεις (πρόσθετες δυνατότητες) πρέπει να ανοιχτεί το καπάκι
του χώρου διακοπτών.
1.

Λύστε τις βίδες [2] και αφαιρέστε το καπάκι [1] του χώρου διακοπτών.
Σχήμα 28:

2.

Εάν υπάρχει δίσκος ένδειξης [3]:
Χρησιμοποιήστε ένα γερμανικό κλειδί (ως μοχλό) για να αφαιρέσετε το δίσκο
ένδειξης [3].
Πληροφορίες : Για να αποφύγετε τυχόν ζημιές στη βαφή, τοποθετήστε ένα
μαλακό αντικείμενο κάτω από το κλειδί, π.χ. ένα πανί.
Σχήμα 29:

9.5

Ρύθμιση του κυκλώματος ροπής
Μόλις επιτευχθεί η εδώ ρυθμισμένη ροπή απενεργοποίησης ενεργοποιούνται οι
διακόπτες ροπής (προστασία υπερφόρτωσης της βάνας).
Πληροφορίες

Το κύκλωμα ροπής μπορεί να διεγερθεί και στη χειροκίνητη λειτουργία.
Ζημιές στη βάνα σε περίπτωση πολύ υψηλά ρυθμισμένης ροπής
απενεργοποίησης!
→ Η ροπή απενεργοποίησης θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη βάνα.
→ Αλλάξτε τη ρύθμιση μόνο αν έχετε τη σχετική άδεια από τον κατασκευαστή της
βάνας.
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Σχήμα 30:

[1]
[2]
[3]
[4]
1.
2.
3.

Κεφαλές μέτρησης ροπής

Μαύρη κεφαλή μέτρησης για τη ροπή κατεύθυνσης ΚΛΕΙΣΤΟ
Λευκή κεφαλή μέτρησης για τη ροπή κατεύθυνσης ΑΝΟΙΧΤΟ
Ασφαλιστικές βίδες
Δίσκοι διαβαθμίσεων
Λύστε και τις δύο ασφαλιστικές βίδες [3] στο δίσκο ένδειξης.
Στρέφοντας το δίσκο διαβαθμίσεων [4] ρυθμίστε τον στην απαιτούμενη ροπή
(1 da Nm = 10 Nm).
Σφίξτε πάλι τις ασφαλιστικές βίδες [3].
Πληροφορίες : Μέγιστη ροπή σύσφιξης: 0,3 – 0,4 Nm

➥ Το κύκλωμα ροπής έχει ρυθμιστεί.
Παράδειγμα: Στο παραπάνω σχήμα έχει ρυθμιστεί η εξής ροπή:
●

●

9.6

11,5 da Nm = 115 Nm για κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ
12,5 da Nm = 125 Nm για κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ

Ρύθμιση του κυκλώματος διαδρομής
Το κύκλωμα διαδρομής καταγράφει τη κίνησης διαδρομή. Οι διακόπτες
ενεργοποιούνται κατά την επίτευξη της ρυθμισμένης θέσης.
Σχήμα 31:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.6.1

Μαύρο πεδίο:
Άξονας ρύθμισης: Τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ
Δείκτης: Τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ
Σημείο: Ρύθμιση τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ
Λευκό πεδίο:
Άξονας ρύθμισης: Τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ
Δείκτης: Τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ
Σημείο: Ρύθμιση τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ

Ρύθμιση της τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ (μαύρο πεδίο)
1.
2.
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Ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία.
Στρέψτε τον τροχό χειροκίνησης δεξιόστροφα μέχρι η βάνα να κλείσει.
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3.

4.

5.
6.
➥
7.

9.6.2

Γυρίστε τον τροχό χειροκίνησης προς τα πίσω κατά περίπου 4 περιστροφές
(υστέρηση), για να αποτρέψετε την προσέγγιση του τερματικού αναστολέα
(λόγω της υστέρησης) πριν την προσέγγιση του διακόπτη διαδρομής.
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να γυρίσετε τον άξονα ρύθμισης [1],
πιέζοντας συνεχώς, προς τη φορά του βέλους και παρακολουθήστε το δείκτη
[2]: Εάν η ασφάλιση γίνει αισθητή και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ο δείκτης
[2] μεταπηδά κάθε φορά κατά 90°.
Εάν ο δείκτης [2] είναι 90° πριν το σημείο [3]: Συνεχίστε να γυρίζετε αργά.
Μόλις ο δείκτης [2] μεταπηδήσει στο σημείο [3]: Σταματήστε να γυρίζετε και
αφήστε τον άξονα ρύθμισης.
Η τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ έχει ρυθμιστεί.
Εάν γυρίσατε πολύ τον άξονα ρύθμισης (ασφάλιση μετά την μεταπήδηση του
δείκτη): Συνεχίστε να γυρίζετε τον άξονα ρύθμισης προς την ίδια κατεύθυνση
και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Ρύθμιση της τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ (λευκό πεδίο)
1.
2.
3.

4.

5.
6.
➥
7.

9.7

Έναρξη λειτουργίας (βασικές ρυθμίσεις)

Ενεργοποιήστε τη χειροκίνητη λειτουργία.
Γυρίστε τον τροχό χειροκίνησης αριστερόστροφα, μέχρι η βάνα να ανοίξει.
Γυρίστε τον τροχό χειροκίνησης προς τα πίσω κατά περίπου 4 περιστροφές
(υστέρηση), για να αποτρέψετε την προσέγγιση του τερματικού αναστολέα
(λόγω της υστέρησης) πριν την προσέγγιση του διακόπτη διαδρομής.
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να γυρίσετε τον άξονα ρύθμισης [4] (σχήμα),
πιέζοντας συνεχώς, προς τη φορά του βέλους και παρακολουθήστε το δείκτη
[5]: Εάν η ασφάλιση γίνει αισθητή και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ο δείκτης
[5] μεταπηδά κάθε φορά κατά 90°.
Εάν ο δείκτης [5] είναι 90° πριν το σημείο [6]: Συνεχίστε να γυρίζετε αργά.
Μόλις ο δείκτης [5] μεταπηδήσει στο σημείο [6]: Σταματήστε να γυρίζετε και
αφήστε τον άξονα ρύθμισης.
Η τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ έχει ρυθμιστεί.
Εάν γυρίσατε πολύ τον άξονα ρύθμισης (ασφάλιση μετά την μεταπήδηση του
δείκτη): Συνεχίστε να γυρίζετε τον άξονα ρύθμισης προς την ίδια κατεύθυνση
και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Ρύθμιση των ενδιάμεσων θέσεων
— Προαιρετική δυνατότητα —
Οι σερβομηχανισμοί με κύκλωμα διαδρομής DUO διαθέτουν δύο διακόπτες
ενδιάμεσης θέσης. Μπορεί να ρυθμιστεί μία ενδιάμεση θέση ανά κατεύθυνση κίνησης.

33
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Σχήμα 32:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
9.7.1

2.

3.

4.
5.
➥
6.

Μαύρο πεδίο:
Άξονας ρύθμισης: Κατεύθυνση κίνησης ΚΛΕΙΣΤΟ
Δείκτης: Κατεύθυνση κίνησης ΚΛΕΙΣΤΟ
Σημείο: Ρύθμιση ενδιάμεσης θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ
Λευκό πεδίο:
Άξονας ρύθμισης: Κατεύθυνση κίνησης ΑΝΟΙΧΤΟ
Δείκτης: Κατεύθυνση κίνησης ΑΝΟΙΧΤΟ
Σημείο: Ρύθμιση ενδιάμεσης θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ

Οδηγήστε τη βάνα προς την κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ, μέχρι την επιθυμητή
ενδιάμεση θέση.
Εάν τη γυρίσατε πάρα πολύ: Γυρίστε πάλι τη βάνα προς τα πίσω και
προσεγγίστε εκ νέου την ενδιάμεση θέση στην κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ.
Πληροφορίες : Η προσέγγιση της ενδιάμεσης θέσης πρέπει να γίνεται πάντα
από την ίδια κατεύθυνση όπως αργότερα στην ηλεκτρική λειτουργία.
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να γυρίσετε τον άξονα ρύθμισης [1],
πιέζοντας συνεχώς, προς τη φορά του βέλους και παρακολουθήστε το δείκτη
[2]: Εάν η ασφάλιση γίνει αισθητή και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ο δείκτης
[2] μεταπηδά κάθε φορά κατά 90°.
Εάν ο δείκτης [2] είναι 90° πριν το σημείο [3]: Συνεχίστε να γυρίζετε αργά.
Μόλις ο δείκτης [2] μεταπηδήσει στο σημείο [3]: Σταματήστε να γυρίζετε και
αφήστε τον άξονα ρύθμισης.
Η ενδιάμεση θέση στην κατεύθυνση κίνησης ΚΛΕΙΣΤΟ έχει ρυθμιστεί.
Εάν γυρίσατε πολύ τον άξονα ρύθμισης (ασφάλιση μετά την μεταπήδηση του
δείκτη): Συνεχίστε να γυρίζετε τον άξονα ρύθμισης προς την ίδια κατεύθυνση
και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Ρύθμιση της κατεύθυνσης κίνησης ΑΝΟΙΧΤΟ (λευκό πεδίο)
1.
2.

3.

4.
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Ρύθμιση της κατεύθυνσης κίνησης ΚΛΕΙΣΤΟ (μαύρο πεδίο)
1.

9.7.2

SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
AM 01.1

Οδηγήστε τη βάνα προς την κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ, μέχρι την επιθυμητή
ενδιάμεση θέση.
Εάν τη γυρίσατε πάρα πολύ: Γυρίστε πάλι τη βάνα προς τα πίσω και
προσεγγίστε εκ νέου την ενδιάμεση θέση στην κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ (η
προσέγγιση της ενδιάμεσης θέσης πρέπει να γίνεται πάντα από την ίδια
κατεύθυνση όπως αργότερα στην ηλεκτρική λειτουργία).
Χρησιμοποιήστε ένα κατσαβίδι για να γυρίσετε τον άξονα ρύθμισης [4],
πιέζοντας συνεχώς, προς τη φορά του βέλους και παρακολουθήστε το δείκτη
[5]: Εάν η ασφάλιση γίνει αισθητή και ακουστεί ο χαρακτηριστικός ήχος, ο δείκτης
[5] μεταπηδά κάθε φορά κατά 90°.
Εάν ο δείκτης [5] είναι 90° πριν το σημείο [6]: Συνεχίστε να γυρίζετε αργά.
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5.

Μόλις ο δείκτης [5] μεταπηδήσει στο σημείο [6]: Σταματήστε να γυρίζετε και
αφήστε τον άξονα ρύθμισης.

➥
6.

Η ενδιάμεση θέση στην κατεύθυνση κίνησης ΑΝΟΙΧΤΟ έχει ρυθμιστεί.
Εάν γυρίσατε πολύ τον άξονα ρύθμισης (ασφάλιση μετά την μεταπήδηση του
δείκτη): Συνεχίστε να γυρίζετε τον άξονα ρύθμισης προς την ίδια κατεύθυνση
και επαναλάβετε τη διαδικασία ρύθμισης.

Δοκιμαστική λειτουργία
Η δοκιμαστική λειτουργία πρέπει να διεξάγεται μόνο αφότου εκτελέσετε όλες τις
ρυθμίσεις που περιγράφονται παραπάνω.

9.8.1

Έλεγχος της φοράς περιστροφής
Ζημιές στη βάνα λόγω λανθασμένης φοράς περιστροφής!
→ Σε περίπτωση λανθασμένης φοράς περιστροφής απενεργοποιήστε αμέσως τη
συσκευή (πατήστε το ΣΤΟΠ).
→ Βρείτε την αιτία και επιδιορθώστε το πρόβλημα, π.χ. στο σετ αγωγών διορθώστε
τη διαδοχή φάσης των στηριγμάτων τοίχου.
→ Επαναλάβετε τη δοκιμαστική λειτουργία.
1.
2.

3.

Οδηγήστε το μηχανισμό κίνησης με την χειροκίνητη λειτουργία στη μεσαία θέση,
ή σε αρκετά μεγάλη απόσταση από την τελική θέση.
Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Επιτόπιος χειρισμός (ORT).

Ενεργοποιήστε το μηχανισμό στην κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ και παρατηρήστε τη
φορά περιστροφής στο δίσκο ένδειξης.
→

➥

9.8.2

Πριν από την επίτευξη της τελικής θέσης απενεργοποιήστε τη συσκευή.

Η φορά περιστροφής είναι σωστή όταν ο μηχανισμός κίνησης κινείται προς
την κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ και όταν ο δίσκος ένδειξης περιστρέφεται
δεξιόστροφα.

Έλεγχος του κυκλώματος διαδρομής
1.

Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Επιτόπιος χειρισμός (ORT).
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2.

Λειτουργήστε το σερβομηχανισμό με το πλήκτρο ΑΝΟΙΧΤΟ - ΣΤΟΠ – ΚΛΕΙΣΤΟ.

➥
-

Το κύκλωμα διαδρομής είναι σωστά ρυθμισμένο όταν (τυπική σηματοδότηση):

➥
3.

Το κύκλωμα διαδρομής είναι λάθος ρυθμισμένο όταν:

4.

9.8.3

9.9

η κίτρινη ενδεικτική λυχνία ανάβει στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
η πράσινη ενδεικτική λυχνία ανάβει στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
οι ενδεικτικές λυχνίες σβήνουν πάλι μετά τη διαδρομή στην αντίθετη κατεύθυνση.
ο σερβομηχανισμός σταματήσει πριν φτάσει στην τελική θέση.
η κόκκινη ενδεικτική λυχνία ανάβει (σφάλμα ροπής).
Αν οι τελικές θέσεις είναι λάθος ρυθμισμένες: Ρυθμίστε εκ νέου το κύκλωμα
διαδρομής.
Εάν οι τελικές θέσεις έχουν ρυθμιστεί σωστά και δεν υπάρχουν πρόσθετες
δυνατότητες (όπως π.χ. ποτενσιόμετρο, κωδικοποιητής θέσης): Κλείστε το κουτί
συνδέσεων.

Έλεγχος συσκευής διέγερσης ψυχρού αγωγού (προαιρετικό)
1.

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Test.

➥

Σε περίπτωση σωστής λειτουργίας, η διέγερση της προστασίας κινητήρα
σηματοδοτείται στην τοπική μονάδα ελέγχου μέσω της κόκκινης ενδεικτικής
λυχνίας "συλλογικό μήνυμα βλάβης".

2.

Γυρίστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Reset.

➥
3.

Σε περίπτωση σωστής λειτουργίας, το μήνυμα βλάβης ακυρώνεται.
Εάν δεν διεγερθεί κάποια βλάβη: Η καλωδίωση και ο διακόπτης επιλογής πρέπει
να ελεγχθούν από το τμήμα σέρβις της AUMA.

Ρύθμιση του ποτενσιόμετρου
— Προαιρετικά —
Το ποτενσιόμετρο χρησιμοποιείται ως αισθητήρας διαδρομής για την καταγραφή της
θέσης του οργάνου.
Πληροφορίες

Αυτή η ρύθμιση απαιτείται μόνο όταν το ποτενσιόμετρο έχει καλωδιωθεί απευθείας
στη σύνδεση πελάτη XK (βλέπε σχεδιάγραμμα συνδεσμολογίας).

Πληροφορίες

Σε εξάρτηση από την κλίμακα του μειωτήρα στροφών δεν διατρέχεται πάντα η
συνολική περιοχή αντίστασης/διαδρομής. Για το λόγο αυτό πρέπει να προβλεφθεί
μια εξωτερική δυνατότητα ρύθμισης (ποτενσιόμετρο ρύθμισης).
Σχήμα 38:

[1]
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1.
2.

Γυρίστε το αποφρακτικό όργανο στην τελική ΚΛΕΙΣΤΗ θέση.
Γυρίστε το ποτενσιόμετρο [1] αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα.

➥

Η τελική ΚΛΕΙΣΤΗ θέση αντιστοιχεί σε 0 %

➥
3.
4.

Η τελική ΑΝΟΙΚΤΗ θέση αντιστοιχεί σε 100 %
Γυρίστε πάλι το ποτενσιόμετρο [1] λίγο προς τα πίσω.
Κάντε τη ρύθμιση ακριβείας του σημείου 0 σε εξωτερικό ποτενσιόμετρο ρύθμισης
(για τηλε-ένδειξη).

Ρύθμιση ηλεκτρονικού κωδικοποιητή θέσης RWG
— Προαιρετική δυνατότητα —
Ο ηλεκτρονικός κωδικοποιητής θέσης RWG χρησιμοποιείται για την καταγραφή της
θέσης της βάνας. Παράγει ένα σήμα ρεύματος 0 – 20 mA ή 4 – 20 mA από την
πραγματική τιμή θέσης που καταγράφει το ποτενσιόμετρο (αισθητήρας διαδρομής).
Πίνακας 5:

Τεχνικά στοιχεία RWG 4020

Καλωδίωση
Σχεδιάγραμμα
συνδεσμολογίας
Ρεύμα εξόδου

KMS

Σύστημα 3/4 αγωγών
TP_ _4/ _ _ _

IA

0 – 20 mA, 4 – 20 mA

Ηλεκτρική τροφοδοσία UV

24 V DC, ± 15 % με εξομάλυνση

Μέγιστη κατανάλωση I
ρεύματος
Μέγιστο φορτίο
RB

24 mA σε ρεύμα εξόδου 20 mA

Σχήμα 39:

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
➥

600 Ω

Άποψη της μονάδας ελέγχου

Ποτενσιόμετρο (αισθητήρας διαδρομής)
Ελάχιστη τιμή ποτενσιόμετρου (0/4 mA)
Μέγιστη τιμή ποτενσιόμετρου (20 mA)
Σημείο μέτρησης (+) 0/4 – 20 mA
Σημείο μέτρησης (–) 0/4 – 20 mA
Εφαρμόστε ηλεκτρική τάση στον ηλεκτρονικό κωδικοποιητή θέσης.
Γυρίστε τη βάνα στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
Συνδέστε τη συσκευή μέτρησης για 0 – 20 mA στα σημεία μέτρησης [4 και 5].
Γυρίστε το ποτενσιόμετρο [1] αριστερόστροφα μέχρι το τέρμα.
Γυρίστε πάλι το ποτενσιόμετρο [1] λίγο προς τα πίσω.
Γυρίστε το ποντενσιόμετρο [2] προς τα δεξιά, μέχρι να αυξηθεί το ρεύμα εξόδου.
Γυρίστε το ποτενσιόμετρο [2] προς τα πίσω μέχρι να επιτευχθεί η ακόλουθη
τιμή:
για 0 – 20 mA περίπου 0,1 mA
για 4 – 20 mA περίπου 4,1 mA
Με τον τρόπο αυτό διασφαλίζεται ότι η τιμή δεν θα πέσει κάτω από το ηλεκτρικό
σημείο 0.
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8. Οδηγήστε τη βάνα στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
9. Με το ποτενσιόμετρο [3] ρυθμίστε την τελική τιμή 20 mA.
10. Πηγαίνετε πάλι στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ και ελέγξτε την ελάχιστη τιμή (0,1
mA ή 4,1 mA). Εάν χρειαστεί, διορθώστε.
9.11

Ρύθμιση της μηχανικής ένδειξης θέσης
— Πρόσθετη δυνατότητα —
1.
2.
3.

Τοποθετήστε το δίσκο ένδειξης επάνω στον άξονα.
Γυρίστε τη βάνα στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.

4.
5.

Οδηγήστε το μηχανισμό κίνησης στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
Κρατήστε σφικτά τον κάτω δίσκο ένδειξης και μετατοπίστε τον επάνω δίσκο με
το σύμβολο
(ΑΝΟΙΧΤΟ), έως ότου αυτός να ευθυγραμμιστεί με το σημάδι
ένδειξης στο καπάκι.

6.
7.

Φέρτε ξανά τη βάνα στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
Ελέγξτε τη ρύθμιση:

Στρέψτε τον κάτω δίσκο ένδειξης, ώσπου το σύμβολο
συμπίπτει με το σημάδι ένδειξης στο καπάκι.

(ΚΛΕΙΣΤΟ) να

Αν το σύμβολο
(ΚΛΕΙΣΤΟ) δεν συμπίπτει πλέον με το σημάδι ένδειξης
στο καπάκι:
→ Εκτελέστε ξανά τη ρύθμιση.
9.12

Κλείσιμο του καπακιού του χώρου διακοπτών
Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας φθορών στη βαφή!
→ Μετά από τις εργασίες στη συσκευή, διορθώστε τυχόν φθορές στη βαφή.
1.
2.
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Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης στο καπάκι και στο περίβλημα.
Ελέγξτε, εάν ο δακτύλιος στεγανοποίησης [3] είναι σε καλή κατάσταση, και εάν
έχει υποστεί βλάβες αντικαταστήστε τον με ένα νέο δακτύλιο.
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3.

Λιπάνετε ελαφρά το δακτύλιο στεγανοποίησης με μη όξινο γράσο (π.χ. βαζελίνη)
και τοποθετήστε τον σωστά.

4.
5.

Τοποθετήστε το καπάκι [1] στο κουτί συνδέσεων.
Σφίξτε τις βίδες [2] ομοιόμορφα και σταυρωτά.

Ρύθμιση χρόνου ρύθμισης
Σε μηχανισμούς στρέψης με μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα ο χρόνος ρύθμισης
μπορεί να ρυθμιστεί.
Πίνακας 6:

Χρόνοι ρύθμισης για 90°

Μέγεθος
SG 05.1/SGR 05.1
SG 07.1/SGR 07.1
SG 10.1/SGR 10.1
SG 12.1/SGR 12.1

Σχήμα 43:

[1]
[2]

Χρόνοι ρύθμισης
5,6 έως 45 δευτερόλεπτα
11 έως 90 δευτερόλεπτα
11 έως 90 δευτερόλεπτα
22 έως 180 δευτερόλεπτα

Μηχανισμός στρέψης με μονοφασικό ηλεκτρικό κινητήρα

Καπάκι κινητήρα
Ποτενσιόμετρο

Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Πριν το άνοιγμα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
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Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας φθορών στη βαφή!
→ Μετά από τις εργασίες στη συσκευή, διορθώστε τυχόν φθορές στη βαφή.
1.
2.
3.
4.
5.
6.

40

Ξεβιδώστε το καπάκι κινητήρα [1].
Με το ποτενσιόμετρο [2] ρυθμίστε τον επιθυμητό χρόνο ρύθμισης.
Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης στο καπάκι κινητήρα και στο
περίβλημα.
Επαλείψτε τις επιφάνειες στεγανοποίησης με ένα λεπτό στρώμα μη όξινου
λίπους (π.χ. βαζελίνη).
Ελέγξτε αν ο δακτύλιος στεγανοποίησης είναι σε καλή κατάσταση, τοποθετήστε
τον σωστά.
Τοποθετήστε το καπάκι κινητήρα [1] και σφίξτε τις βίδες (ροπή σύσφιξης 50
Nm).
Πληροφορίες : Για το βαθμό προστασίας IP 68 στεγανοποιήστε επίσης το
καπάκι κινητήρα με στεγανοποιητικό σπειρωμάτων.
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Έναρξη λειτουργίας – Ρυθμίσεις στη μονάδα ελέγχου
Η μονάδα ελέγχου ρυθμίζεται από το εργοστάσιο ανάλογα με την παραγγελία. Τυχόν
αλλαγές στη ρύθμισή της απαιτούνται μόνο εάν η συσκευή χρησιμοποιηθεί για μία
διαφορετική εφαρμογή από αυτήν που έχει δηλωθεί στην παραγγελία. Εάν έχει
ενσωματωθεί ρυθμιστής θέσης (προαιρετικό), τότε μία μετέπειτα ρύθμιση μπορεί να
είναι αναγκαία.
Στο παρόν εγχειρίδιο λειτουργίας περιγράφονται οι παρακάτω ρυθμίσεις:
●

●

●

●

●

10.1

Ρύθμιση τρόπου απενεργοποίησης (σε εξάρτηση από τη ροπή ή τη διαδρομή)
Ρύθμιση λειτουργίας βηματισμού ή αυτοσυγκράτησης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης κίνησης (αναλάμπων κωδικοποιητής)
(προαιρετικό)
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σφάλματος ροπής στο συλλογικό μήνυμα
βλάβης
Ρύθμιση ρυθμιστή θέσης (προαιρετικό)

Άνοιγμα μονάδας ελέγχου
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Πριν το άνοιγμα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
Κίνδυνος ηλεκτροστατικής αποφόρτισης ESD!
Υπάρχει κίνδυνος πρόκλησης ζημιών στα ηλεκτρονικά εξαρτήματα.
→ Γειώστε το προσωπικό και τις συσκευές.
→ Λύστε τις βίδες [2] και αφαιρέστε το καπάκι [1].

10.2

Ρύθμιση τρόπου απενεργοποίησης
Ζημιές στη βαλβίδα λόγω λανθασμένης ρύθμισης!
→ Ο τρόπος απενεργοποίησης θα πρέπει να ρυθμιστεί ανάλογα με τη βαλβίδα.
→ Αλλάξτε τη ρύθμιση μόνο αν έχετε λάβει σχετική έγκριση από τον κατασκευαστή
της βαλβίδας.
Η ρύθμιση του τρόπου απενεργοποίησης γίνεται μέσω δύο διακοπτών ολίσθησης
στην ηλεκτρονική πλακέτα.
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Το κύκλωμα διαδρομής είναι ρυθμισμένο κατά τέτοιο τρόπο ώστε ο σερβομηχανισμός
να απενεργοποιείται στα σημεία επαφής που θέλετε. Το κύκλωμα ροπής χρησιμεύει
ως προστασία υπερφόρτωσης για τη βαλβίδα.
Το κύκλωμα ροπής ρυθμίζεται στην επιθυμητή ροπή απενεργοποίησης. Με την
επίτευξη της ροπής απενεργοποίησης, ο σερβομηχανισμός απενεργοποιείται.
Το κύκλωμα διαδρομής εξυπηρετεί στη σηματοδότηση και πρέπει να είναι ρυθμισμένο
έτσι, ώστε να διεγείρεται λίγο πριν την επίτευξη της ρυθμισμένης ροπής
απενεργοποίησης. Σε διαφορετική περίπτωση, στην τοπική μονάδα ελέγχου
εμφανίζεται ένα μήνυμα σφάλματος μέσω της ενδεικτικής λυχνίας ή μέσω του ρελέ
βλάβης K9 (συλλογικό μήνυμα βλάβης).
→ Ρύθμιση τρόπου απενεργοποίησης μέσω διακοπτών ολίσθησης [S1] και [S3].
Σχήμα 45:

[S1]
[S3]
[1]
[2]
10.3

Διακόπτες ολίσθησης στην πλακέτα ηλεκτρονικών

Διακόπτης ολίσθησης για τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ
Διακόπτης ολίσθησης για τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ
Θέση [1] = Απενεργοποίηση σε εξάρτηση από τη διαδρομή
Θέση [2] = Απενεργοποίηση σε εξάρτηση από τη ροπή

Ρύθμιση λειτουργίας βηματισμού ή αυτοσυγκράτησης
Η ρύθμιση της λειτουργίας βηματισμού ή αυτοσυγκράτησης γίνεται μέσω ενός
μικροδιακόπτη επάνω στην ηλεκτρονική πλακέτα.

Λειτουργία βηματισμού

Ο σερβομηχανισμός μετακινείται προς την κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ μόνο
για όσο διάστημα υπάρχει η εντολή ρύθμισης. Εάν η εντολή ρύθμισης ακυρωθεί, ο
σερβομηχανισμός ακινητοποιείται.

Αυτοσυγκράτηση

Μετά από μία εντολή ρύθμισης, ο σερβομηχανισμός συνεχίζει να μετακινείται προς
την κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ ή ΚΛΕΙΣΤΟ, ακόμα και εάν η εντολή ρύθμισης ακυρωθεί
(αυτοσυγκράτηση). Ο σερβομηχανισμός ακινητοποιείται είτε μέσω της εντολής ΣΤΟΠ
ή κατά την προσέγγισή του σε μία τελική θέση ή σε μία ενδιάμεση θέση.
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→ Ρυθμίστε τη λειτουργία βηματισμού ή αυτοσυγκράτησης μέσω του μικροδιακόπτη
[S2].
Σχήμα 46:

[S2]
1
2
3
4

Πληροφορίες

10.4

Μικροδιακόπτης στην ηλεκτρονική πλακέτα

Εξαπλός μικροδιακόπτης, διακόπτης 1 – 4:
Για εντολές ρύθμισης ΚΛΕΙΣΤΟ μέσω τηλεχειρισμού
Για εντολές ρύθμισης ΑΝΟΙΧΤΟ μέσω τηλεχειρισμού
Για εντολές ρύθμισης ΚΛΕΙΣΤΟ μέσω πλήκτρου επιτόπιου χειρισμού
Για εντολές ρύθμισης ΑΝΟΙΧΤΟ μέσω πλήκτρου επιτόπιου χειρισμού

➥

Πατημένος διακόπτης (θέση ON): Αυτοσυγκράτηση

➥

Διακόπτης επάνω (θέση OFF): Λειτουργία βηματισμού

Εάν στη μονάδα ελέγχου έχει ενσωματωθεί ένας ρυθμιστής θέσης, οι διακόπτες 1
και 2 (εντολές ρύθμισης από απόσταση) θα πρέπει να βρίσκονται στη θέση OFF
(λειτουργία βηματισμού).

Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση ένδειξης κίνησης (αναλάμπων κωδικοποιητής)
— (Προαιρετικά) —
Εάν στο σερβομηχανισμό έχει ενσωματωθεί ένας αναλάμπων διακόπτης (ονομασία
ηλεκτρολογικού σχεδίου: S5) μπορούν να χρησιμοποιηθούν οι λυχνίες ένδειξης
(ΑΝΟΙΚΤΟ/ΚΛΕΙΣΤΟ) στην επιτόπια μονάδα ελέγχου ως ένδειξη κίνησης. Εάν η
ένδειξη κίνησης έχει ενεργοποιηθεί, η αντίστοιχη ενδεικτική λυχνία αναβοσβήνει κατά
τη διάρκεια μίας διαδρομής του ηλεκτροκινητήρα.
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση της ένδειξης κίνησης γίνεται μέσω ενός
μικροδιακόπτη επάνω στην ηλεκτρονική πλακέτα.
→ Ρυθμίστε την ένδειξη κίνησης (δείκτης ένδειξης) μέσω του μικροδιακόπτη [S2].
Σχήμα 47:

[S2]

Μικροδιακόπτης στην ηλεκτρονική πλακέτα

Εξαπλός μικροδιακόπτης, διακόπτης 5

➥

Πατημένος διακόπτης 5 (θέση ON): η ένδειξη κίνησης είναι απενεργοποιημένη

➥

Διακόπτης 5 επάνω (θέση OFF): η ένδειξη κίνησης είναι ενεργοποιημένη
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Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση σφάλματος ροπής στο συλλογικό μήνυμα βλάβης
Η ενεργοποίηση/απενεργοποίηση του μηνύματος σφάλματος ροπής γίνεται μέσω
ενός μικροδιακόπτη επάνω στην πλακέτα ηλεκτρονικών.
→ Ενεργοποιήστε/απενεργοποιήστε το μήνυμα μέσω του μικροδιακόπτη [S2].
Σχήμα 48:

[S2]

10.6

Μικροδιακόπτης στην ηλεκτρονική πλακέτα

Εξαπλός μικροδιακόπτης, διακόπτης 6

➥

Πατημένος διακόπτης 6 (θέση ON): Ενεργοποίηση μηνύματος σφάλματος ροπής
στο συλλογικό μήνυμα βλάβης

➥

Διακόπτης 6 επάνω (θέση OFF): Απενεργοποίηση μηνύματος σφάλματος ροπής
στο συλλογικό μήνυμα βλάβης

Ρυθμιστής θέσης
— (Προαιρετικά) —
→ Πριν την έναρξη της ρύθμισης του ρυθμιστή, ρυθμίστε το κύκλωμα διαδρομής
και ροπής, καθώς και τα ποτενσιόμετρα ή τους ηλεκτρονικούς κωδικοποιητές
θέσης.

10.6.1

Περιοχές εισόδου (τύπος σήματος) για ονομαστική και πραγματική τιμή
Η περιοχή εισόδου (τύπος σήματος) της ονομαστικής τιμής E1 και της πραγματικής
τιμής E2 έχει ρυθμιστεί εργοστασιακά και επισημαίνεται με ένα αυτοκόλλητο στην
πλακέτα κάλυψης του ρυθμιστή θέσης.
Ο τύπος σήματος μπορεί να τροποποιηθεί μεταγενέστερα μόνο στις εκδόσεις με
ονομαστική τιμή E1 ≠ 0/4 – 20 mA και στην έκδοση Split-Range. Σε αυτές τις εκδόσεις
υπάρχει ένας πρόσθετος διακόπτης στην πλακέτα του ρυθμιστή θέσης.
Σχήμα 49:

Έκδοση με πρόσθετο διακόπτη στην πλακέτα του ρυθμιστή θέσης

[5]
Αυτοκόλλητο με πληροφορίες σχετικά με τις ρυθμισμένες περιοχές εισόδου
[S1-7] Πενταπλός μικροδιακόπτης ρύθμισης
DIP1 Πραγματική τιμή E2 (σήμα ρεύματος ή τάσης)
DIP3 Ονομαστική τιμή E1 (σήμα ρεύματος ή τάσης)
DIP5 Ονομαστική τιμή E1 (διπλή περιοχή σήματος π.χ. για Split Range)
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Ρύθμιση περιοχής εισόδου ονομαστικής τιμής Ε1

Ονομαστική τιμή E1

[S1–7]
Μικροδιακόπτης 3 και 5

0/4 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V

Πίνακας 8:

Ρύθμιση περιοχής εισόδου πραγματικής τιμής Ε2

Πραγματική τιμή E2

[S1–7]
Μικροδιακόπτης 1

0/4 – 20 mA1)
0 – 5 V2)

1)
2)

Πληροφορίες

10.6.2

για εσωτερική επιστροφή από τον ηλεκτρονικό κωδικοποιητή θέσης RWG
για εσωτερική επιστροφή από το ποτενσιόμετρο ακριβείας 5 kΩ

Εάν γίνει αλλαγή της ρύθμισης, τότε πρέπει να τοποθετηθεί ένα νέο αυτοκόλλητο [5]
με το ρυθμισμένο τύπο σήματος. Επίσης αλλάζει και το ηλεκτρολογικό σχέδιο που
αναγράφεται στην πινακίδα τύπου του συστήματος ελέγχου του σερβομηχανισμού

Συμπεριφορά σε περίπτωση διακοπής σήματος (αντίδραση του σερβομηχανισμού)
Σε περίπτωση διακοπής του σήματος της ονομαστικής τιμής Ε1 ή της πραγματικής
τιμής Ε2, η αντίδραση του σερβομηχανισμού μπορεί να προγραμματιστεί μέσω του
διακόπτη [S2-7]. Ωστόσο, η συνολική δυνατότητα επιλογών υπάρχει μόνο για τα
σήματα 4 – 20 mA.
Οι ακόλουθες αντιδράσεις είναι δυνατές:
Fail as is:

Ο σερβομηχανισμός απενεργοποιείται αμέσως και ακινητοποιείται σε αυτή τη θέση.

Fail close:

Ο σερβομηχανισμός οδηγεί τη βάνα στην τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.

Fail open:

Ο σερβομηχανισμός οδηγεί τη βάνα στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
Σχήμα 50:

Μικροδιακόπτης [S2-7] στην πλακέτα ρυθμιστή θέσης

DIP1 = ON, επιτήρηση της πραγματικής τιμής E2
DIP2 = ON, επιτήρηση της ονομαστικής τιμής E1
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Πίνακας 9:

Προτεινόμενες ρυθμίσεις

Συμπεριφορά σε περίπτωση
διακοπής του σήματος
E1 και/ ή E2
Fail as is

Τύπος σήματος

[S2–7]

Ονομαστική τιμή Πραγματική τιμή DIP 1 2 3 4
E1
E2
4 – 20 mA
4 – 20 mA

Fail close
Fail open

Πίνακας 10:

Άλλες δυνατές ρυθμίσεις

Συμπεριφορά σε περίπτωση
διακοπής του σήματος
E1
E2

[S2–7]

Fail as is

Fail open

Ονομαστική τιμή Πραγματική τιμή DIP 1 2 3 4
E1
E2
4 – 20 mA
0–5V

Fail close

Fail open

4 – 20 mA

0–5V

0 – 20 mA

4 – 20 mA

0 – 20 mA
0–5V
0 – 10 V
0 – 20 mA
0–5V

0 – 20 mA
0–5V

0 – 20 mA
0 – 10 V

4 – 20 mA

4 – 20 mA

0 – 20 mA
0–5V

Fail close
Fail as is
Fail open

1)

10.6.3

Τύπος σήματος1)

4 – 20 mA

Σε περίπτωση διακοπής σήματος, μπορεί να υπάρξει μια εσφαλμένη ερμηνεία για τα σήματα 0 –
20 mA, 0 – 5 V ή 0 – 10 V, επειδή το E1 ή το E2 μπορεί επίσης να είναι 0 mA και χωρίς διακοπή
του σήματος (τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ = 0 mA ή 0 V).

Διεξαγωγή ρύθμισης στις τελικές θέσεις
Η ρύθμιση που περιγράφεται σ' αυτήν την ενότητα ισχύει για τον στάνταρ τύπο του
ρυθμιστή θέσης, δηλ. η μέγιστη ονομαστική τιμή E1 (20 mA) προκαλεί κίνηση προς
την τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ, ενώ η ελάχιστη ονομαστική τιμή (0/4 mA) προκαλεί κίνηση
προς την τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
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Πλακέτα ρυθμιστή θέσης

[MP1] Σημείο μέτρησης (–) για πραγματική τιμή E2
[MP2] Σημείο μέτρησης (+) για πραγματική τιμή E2
[MP3] Σημείο μέτρησης (+) για ονομαστική τιμή E1
[MP4] Σημείο μέτρησης (–) για ονομαστική τιμή E1
[5]
Αυτοκόλλητο με στοιχεία σήματος
[V10] Κόκκινη LED: E1/E2 <4 mA
Τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ

1.
2.
3.

4.

Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Επιτόπιος χειρισμός (ORT).
Γυρίστε το αποφρακτικό όργανο στην τελική ΚΛΕΙΣΤΗ θέση.
Εφαρμόστε την κατώτατη ονομαστική τιμή E1 στη σύνδεση πελάτη XK
(ακροδέκτες 2/3). Η κατώτατη ονομαστική τιμή (0 V, 0 mA ή 4 mA) αναγράφεται
επάνω στο αυτοκόλλητο [5].
Εάν η κόκκινη LED [V10] E1/E2 <4 mA ανάβει:
4.1 Ελέγξτε την πολικότητα της ονομαστικής τιμής E1.
4.2 Ελέγξτε, εάν έχει συνδεθεί εξωτερικό φορτίο στη σύνδεση πελάτη XK
(ακροδέκτες 23/24) (τηρείτε το μέγιστο φορτίο RB) ή

5.

4.3 τοποθετήστε βραχυκυκλωτήρα στη σύνδεση πελάτη XK (ακροδέκτες
23/24).
Μέτρηση ονομαστικής τιμής E1: Για το σκοπό αυτό συνδέστε μία συσκευή
μέτρησης 0 – 5 V στα σημεία μέτρησης [MP3/MP4].

➥

Για μια ονομαστική τιμή E1 0 V ή 0 mA, το βολτόμετρο δείχνει 0 V.

➥
6.

Για μια ονομαστική τιμή E1 4 mA, το βολτόμετρο δείχνει 1 V.

7.

Εάν η τιμή μέτρησης είναι λάθος: Διορθώστε την προεπιλεγμένη ονομαστική
τιμή E1.
Μέτρηση πραγματικής τιμής E2: Για το σκοπό αυτό συνδέστε μία συσκευή
μέτρησης 0 – 5 V στα σημεία μέτρησης [MP1/MP2].

➥

Για μια πραγματική τιμή E2 0 mA, το βολτόμετρο δείχνει 0 V.

➥
8.

Για μια πραγματική τιμή E2 4 mA, το βολτόμετρο δείχνει 1 V.
Εάν η τιμή μέτρησης είναι λάθος: Ρυθμίστε εκ νέου το ποτενσιόμετρο ή τον
ηλεκτρονικό κωδικοποιητή θέσης και διεξάγετε ξανά τη ρύθμιση ξεκινώντας
από το βήμα 1.
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Ρυθμίστε το ρυθμιστή θέσης με το ποτενσιόμετρο 0 [P3].
9.1 Σε περίπτωση που έχουν σβήσει και οι δύο LED ή ανάβει η πράσινη LED
[V28]: Γυρίστε ελάχιστα το ποντενσιόμετρο 0 [P3] δεξιόστροφα μέχρι να
ανάψει η κίτρινη LED [V27].
9.2 Εάν η κίτρινη LED [V27] ανάβει: Γυρίστε ελάχιστα το ποντενσιόμετρο 0
[P3] αριστερόστροφα μέχρι να σβήσει αρχικά η κίτρινη LED [V27]. Στη
συνέχεια γυρίστε πάλι ελάχιστα το ποντενσιόμετρο 0 [P3] δεξιόστροφα
μέχρι να ανάψει πάλι η κίτρινη LED [V27].
Σχήμα 52: Πλακέτα ρυθμιστή θέσης

[P3]
[P4]
[V27]
[V28]
➥
Τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ

Ποτενσιόμετρο 0
Ποτενσιόμετρο «max»
Κίτρινη LED: Επίτευξη τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ
Πράσινη LED: Επίτευξη τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ

Η ρύθμιση είναι σωστή, εάν η κίτρινη LED [V27] ανάψει κατά την επίτευξη της
τελικής θέσης ΚΛΕΙΣΤΟ.

10. Οδηγήστε τη βάνα στην τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
11. Μέτρηση πραγματικής τιμής E2 (σημεία μέτρησης [MP1/MP2]):
➥ Για μια πραγματική τιμή E2 20 mA, το βολτόμετρο δείχνει 5 V.
12. Εάν η τιμή μέτρησης είναι λάθος: Ρυθμίστε εκ νέου το ποτενσιόμετρο ή τον
ηλεκτρονικό κωδικοποιητή θέσης και διεξάγετε ξανά τη ρύθμιση ξεκινώντας
από το βήμα 1.
13. Ρυθμίστε τη μέγιστη ονομαστική τιμή E1 (5 V ή 20 mA, βλέπε αυτοκόλλητο [5]).
14. Μέτρηση ονομαστικής τιμής E1 (σημεία μέτρησης [MP3/MP4]):
➥ Για μια ονομαστική τιμή E1 5 V ή 20 mA, το βολτόμετρο δείχνει 5 V.
15. Εάν η τιμή μέτρησης είναι λάθος: Ελέγξτε την προεπιλεγμένη ονομαστική τιμή
E1.
16. Ρυθμίστε το ρυθμιστή θέσης με το ποτενσιόμετρο max [P4].
16.1 Σε περίπτωση που έχουν σβήσει και οι δύο LED ή ανάβει η κίτρινη LED
[V27]: Γυρίστε ελάχιστα το ποντενσιόμετρο max [P4] αριστερόστροφα
μέχρι να ανάψει η πράσινη LED [V28].
16.2 Εάν η πράσινη LED [V28] ανάβει: Γυρίστε το ποντενσιόμετρο max [P4]
δεξιόστροφα μέχρι να σβήσει αρχικά η πράσινη LED [V28]. Στη συνέχεια
γυρίστε πάλι ελάχιστα το ποντενσιόμετρο 0 [P3] αριστερόστροφα μέχρι
να ανάψει πάλι η πράσινη LED [V28].
➥ Η ρύθμιση είναι σωστή, εάν η πράσινη LED [V28] ανάψει κατά την
επίτευξη της τελικής θέσης ΑΝΟΙΧΤΟ.
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Ρύθμιση ευαισθησίας
Κίνδυνος πρόκλησης ανεπιθύμητης φθοράς στη βάνα και στο σερβομηχανισμό
λόγω πολύ μεγάλης συχνότητας ενεργοποίησης (ευαισθησία)!
→ Ρυθμίστε τη νεκρή ζώνη στο μήκος που επιτρέπει η διεργασία.
→ Τηρείτε τη μέγιστη συχνότητα ενεργοποίησης του σερβομηχανισμού (ανατρέξτε
στα τεχνικά φυλλάδια δεδομένων για ρυθμιστικούς μηχανισμούς κίνησης).
Νεκρή ζώνη

Η νεκρή ζώνη καθορίζει την απόσταση των σημείων μεταγωγής ανάμεσα στο σημείο
ενεργοποίησης και το σημείο απενεργοποίησης. Όσο μικρότερη είναι η νεκρή ζώνη,
τόσο μεγαλύτερη είναι η ευαισθησία του ρυθμιστή θέσης.
Στάνταρ τιμή: 2,5 %
Περιοχή ρύθμισης: 0,5 % έως 2,5 % (της μέγιστης ονομαστικής τιμής E1)

Νεκρός χρόνος

Ο νεκρός χρόνος εμποδίζει, εντός του ρυθμισμένου χρονικού διαστήματος (0,5 έως
10 δευτερόλεπτα), την εκτέλεση μίας διαδρομής προς μία καινούρια ονομαστική
θέση. Η συχνότητα ενεργοποίησης μπορεί να μειωθεί εάν ρυθμίσετε το νεκρό χρόνο
σε μία αρκετά μεγάλη τιμή.
Σχήμα 53:

Ρύθμιση ευαισθησίας

[P7] Ποτενσιόμετρο sens (ρύθμιση ακριβείας)
[P9] Ποτενσιόμετρο Δ E (νεκρή ζώνη)
[P10] Ποτενσιόμετρο t-off (νεκρός χρόνος)
Ρύθμιση νεκρής ζώνης

1.
2.
3.

Θέστε το διακόπτη επιλογής στη θέση Τηλεχειρισμός (FERN).
Εφαρμόστε την ονομαστική τιμή E1 στη σύνδεση πελάτη XK (ακροδέκτες 2/3).
Ρύθμιση νεκρής ζώνης με το ποτενσιόμετρο Δ E [P9]:
→
Μείωση νεκρής ζώνης (αύξηση ευαισθησίας): Γυρίστε το ποτενσιόμετρο
αριστερόστροφα.
→
Αύξηση νεκρής ζώνης (μείωση ευαισθησίας): Γυρίστε το ποτενσιόμετρο
δεξιόστροφα.
Πληροφορίες : Η ρύθμιση ακριβείας είναι χρήσιμη μόνο για στροφές εξόδου
<16 1/min. Η ρύθμιση ακριβείας δεν είναι δυνατή σε κινητήρες εναλλασσόμενου
ρεύματος.

4.

Περαιτέρω μείωση νεκρής ζώνης έως και 0,25 % (αύξηση ευαισθησίας): Γυρίστε
το ποτενσιόμετρο sens [P7] αριστερόστροφα.
Ρύθμιση νεκρού χρόνου με το ποτενσιόμετρο t-off [P10]:
→
Μείωση νεκρού χρόνου: Γυρίστε το ποτενσιόμετρο t-off [P10]
αριστερόστροφα.
→
Αύξηση νεκρού χρόνου: Γυρίστε το ποτενσιόμετρο t-off [P10]
δεξιόστροφα.

Ρύθμιση ακριβείας

Ρύθμιση νεκρού χρόνου

10.7

5.

Eντολή ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟ)
— (Προαιρετικά) —
Η είσοδος ΚΙΝΔΥΝΟΣ (βλέπε ηλεκτρολογικό σχέδιο) πρέπει να συνδεθεί στην τάση
ελέγχου μέσω μίας κανονικά κλειστής επαφής (NC) (αρχή ρεύματος ηρεμίας). Σε
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περίπτωση μίας εντολής ΚΙΝΔΥΝΟΥ (ακύρωση του σήματος = ενεργοποίηση κανονικά
κλειστής επαφής), ο σερβομηχανισμός μετακινείται στην προκαθορισμένη τελική
θέση:
Είσοδος ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟ: Ο σερβομηχανισμός μετακινείται στην τελική
θέση ΚΛΕΙΣΤΟ.
Είσοδος ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΑΝΟΙΧΤΟ: Ο σερβομηχανισμός μετακινείται στην τελική
θέση ΑΝΟΙΧΤΟ.
Η εντολή ΚΙΝΔΥΝΟΥ ενεργοποιείται και στις τρεις θέσεις του διακόπτη επιλογής
(ORT, AUS, FERN).
●

●

Κατά την ενεργοποίηση, ο σερβομηχανισμός μπορεί να ξεκινήσει τη λειτουργία
του αμέσως!
Κίνδυνος πρόκλησης τραυματισμών ή ζημιών στη βάνα.
→ Βεβαιωθείτε ότι υπάρχει το σήμα ΚΙΝΔΥΝΟΥ κατά την ενεργοποίηση.
→ Εάν ο σερβομηχανισμός ξεκινήσει ξαφνικά τη λειτουργία του: Πιέστε αμέσως
το πλήκτρο Stop.
Ακύρωση της εντολής
ΚΙΝΔΥΝΟΥ

Σχήμα 54: Πλακέτα διεπαφών εάν υπάρχει η προαιρετική δυνατότητα ΚΙΝΔΥΝΟΣ
- ΑΝΟΙΧΤΟ/ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟ

[B1]
[B2]
1.
2.
10.8

Με βραχυκυκλωτήρα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΚΛΕΙΣΤΟ
Με βραχυκυκλωτήρα: ΚΙΝΔΥΝΟΣ - ΑΝΟΙΧΤΟ
Αφαιρέστε την πλακέτα κάλυψης.
Αποσυνδέστε το βραχυκυκλωτήρα [B1] ή [B2].

Κλείσιμο μονάδας ελέγχου
Κίνδυνος διάβρωσης εξαιτίας φθορών στη βαφή!
→ Μετά από τις εργασίες στη συσκευή, διορθώστε τυχόν φθορές στη βαφή.
1.
2.
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Καθαρίστε τις επιφάνειες στεγανοποίησης στο καπάκι και στο περίβλημα.
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3.

Λιπάνετε ελαφρά το δακτύλιο στεγανοποίησης με μη όξινο γράσο (π.χ. βαζελίνη)
και τοποθετήστε τον σωστά.

4.
5.

Τοποθετήστε το καπάκι [1] στο κουτί συνδέσεων.
Σφίξτε τις βίδες [2] ομοιόμορφα και σταυρωτά.
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Επιδιόρθωση βλαβών

11.

Επιδιόρθωση βλαβών

11.1

Σφάλματα κατά την έναρξη λειτουργίας

Πίνακας 11:

Σφάλματα κατά την έναρξη λειτουργίας

Περιγραφή σφάλματος
Σφάλμα στην τελική θέση
Ο μηχανισμός κινείται ως τον
τερματικό αναστολέα, παρόλο
που οι διακόπτες διαδρομής
λειτουργούν όπως προβλέπεται.

Πιθανές αιτίες
Κατά τη ρύθμιση του κυκλώματος διαδρομής
δε λήφθηκε υπόψη η υστέρηση.
Η υστέρηση δημιουργείται από τη μάζα
αδρανείας του μηχανισμού και της βάνας και
από την καθυστέρηση απενεργοποίησης της
μονάδας ελέγχου.

Οι διακόπτες διαδρομής και/ή
ροπής δεν ενεργοποιούνται.

Ο διακόπτης είναι ελαττωματικός ή λάθος
ρυθμισμένος.

Έλεγχος διακοπτών

Αντιμετώπιση
Υπολογισμός της υστέρησης: Υστέρηση =
Απόσταση που διανύεται από τη στιγμή της
απενεργοποίησης μέχρι την ακινητοποίηση.
Ρυθμίστε εκ νέου το κύκλωμα διαδρομής και
λάβετε υπόψη την υστέρηση (γυρίστε τον
τροχό χειροκίνησης προς τα πίσω ανάλογα
με την υστέρηση).
Ελέγξτε τη ρύθμιση και, εάν χρειαστεί,
ρυθμίστε εκ νέου τις τελικές θέσεις.
→ Ελέγξτε το διακόπτη και, εάν χρειαστεί,
αντικαταστήστε τον.

Μέσω των κόκκινων κουμπιών δοκιμής [1] και [2], οι διακόπτες μπορούν να
ενεργοποιηθούν χειροκίνητα:

1.

Γυρίστε το κουμπί δοκιμής [1] προς την κατεύθυνση βέλους DSR: Ο διακόπτης
ροπής ΚΛΕΙΣΤΟ διεγείρεται.
Η κόκκινη ενδεικτική λυχνία (βλάβη) στην τοπική μονάδα ελέγχου ανάβει.
2. Πιέστε το πλήκτρο ΑΝΟΙΧΤΟ, για να διαγράψετε τη βλάβη (ενδεικτική λυχνία)
μέσω διαδρομής στην αντίθετη κατεύθυνση.
3. Γυρίστε το κουμπί δοκιμής [2] προς την κατεύθυνση βέλους DÖL: Ο διακόπτης
ροπής ΑΝΟΙΧΤΟ διεγείρεται.
4. Πιέστε το πλήκτρο ΚΛΕΙΣΤΟ, για να διαγράψετε τη βλάβη (ενδεικτική λυχνία)
μέσω διαδρομής στην αντίθετη κατεύθυνση.
Εάν στο μηχανισμό κίνησης έχει ενσωματωθεί ένα κύκλωμα διαδρομής DUO
(προαιρετικό), τότε μαζί με τους διακόπτες ροπής ενεργοποιούνται ταυτόχρονα και
οι διακόπτες ενδιάμεσης θέσης WDR και WDL.
1.
2.

Γυρίστε το κουμπί δοκιμής [1] προς την κατεύθυνση βέλους WSR: Ο διακόπτης
διαδρομής ΚΛΕΙΣΤΟ διεγείρεται.
Γυρίστε το κουμπί δοκιμής [2] προς την κατεύθυνση βέλους WÖL: Ο διακόπτης
διαδρομής ΑΝΟΙΧΤΟ διεγείρεται.

11.2

Ασφάλειες

11.2.1

Ασφάλειες στη μονάδα ελέγχου του σερβομηχανισμού
Για να αποκτήσετε πρόσβαση στις ασφάλειες, αφαιρέστε την τοπική μονάδα ελέγχου.
Επικίνδυνη ηλεκτρική τάση!
Πιθανότητα ηλεκτροπληξίας.
→ Πριν το άνοιγμα διακόψτε την ηλεκτρική τροφοδοσία.
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Σχήμα 57:

[1]
[2]
[3]
F1/F2

Πρόσβαση στις ασφάλειες

Τοπική μονάδα ελέγχου
Πλακέτα μηνυμάτων και ελέγχου
Τροφοδοτικό

Κύριες ασφάλειες τροφοδοτικού
Ασφάλεια G
Μέγεθος
Ρελέ αντιστροφής
Τάση τροφοδοσίας ≤ 500 V
Ρελέ αντιστροφής
Τάση τροφοδοσίας > 500 V
Θυρίστορ για ισχύ μοτέρ έως 1,5 kW

F3

Κωδικός AUMA

2 A FF, 690 V

K002.665

16 A FF, 500 V

K001.185

F3
5 x 20 mm
500 mA T, 250 V
500 mA T, 250 V

Κωδικός AUMA

K002.277

K001.183
K001.183

Εσωτερική παροχή τάσης 24 V DC (115 V AC) για:
●

●

●

Θέρμανση ρυθμιστικού μηχανισμού, έλεγχο των ρελέ αντιστροφής
Συσκευή διέγερσης θετικού συντελεστή
σε 115 V AC και για εισόδους ελέγχου ΑΝΟΙΧΤΟ - ΣΤΟΠ - ΚΛΕΙΣΤΟ

Ασφάλεια G σύμφωνα με IEC 60127-2/III
Μέγεθος
Έξοδος τάσης (τροφοδοτικό) = 24 V
Έξοδος τάσης (τροφοδοτικό) = 115 V

Πληροφορίες

F1/F2
6,3 x 32 mm
1 A T, 500 V

Εσωτερική παροχή τάσης 24 V DC
Ασφάλεια G σύμφωνα με IEC 60127-2/III
Μέγεθος
Έξοδος τάσης (τροφοδοτικό) = 24 V
Έξοδος τάσης (τροφοδοτικό) = 115 V

F4

Επιδιόρθωση βλαβών

F4
5 x 20 mm
1,0 A T, 250 V
1,6 A T, 250 V
0,4 A T, 250 V

Κωδικός AUMA
K004.831
K003.131
K003.021

Οι ασφάλειες πρέπει να αντικαθίστανται μόνο με ασφάλειες ίδιου τύπου και ίδιας
ποιότητας.
→ Μετά την αλλαγή της ασφάλειας βιδώστε ξανά την τοπική μονάδα ελέγχου.
Κίνδυνος πρόκλησης ζημιών σε αγωγούς από συστροφή ή σφήνωμα!
Πιθανές βλάβες λειτουργίας.
→ Στρέφετε την τοπική μονάδα ελέγχου το πολύ κατά 180°.
→ Συναρμολογήστε την τοπική μονάδα ελέγχου με προσοχή για να μην μαγκώσουν
τα καλώδια.
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Επιδιόρθωση βλαβών
11.2.2

Προστασία μοτέρ (επιτήρηση θερμοκρασίας)
Για την προστασία από υπερθέρμανση και ανεπίτρεπτα υψηλές θερμοκρασίες στο
σερβομηχανισμό, στην περιέλιξη του μοτέρ έχουν ενσωματωθεί ψυχροί αγωγοί ή
θερμικοί διακόπτες. Η προστασία του μοτέρ διεγείρεται μόλις η θερμοκρασία της
περιέλιξης φτάσει στη μέγιστη επιτρεπτή τιμή.
Ο σερβομηχανισμός σταματά και η κόκκινη λυχνία ένδειξης στην τοπική μονάδα
ελέγχου ανάβει.
Το μοτέρ πρέπει να κρυώσει πριν τη διεξαγωγή μίας νέας διαδρομής.
Τύπος με θερμικό διακόπτη (στάνταρ)
Αφότου το μοτέρ κρυώσει (σβηστή κόκκινη λυχνία ένδειξης), ο σερβομηχανισμός
μπορεί να τεθεί πάλι σε λειτουργία.
Τύπος με θερμικό διακόπτη και πρόσθετο θερμικό ρελέ υπερβολικού ρεύματος
στη μονάδα ελέγχου (προαιρετικό)
Πριν τη διεξαγωγή μιας παραπέρα διαδρομής πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα
σφάλματος (κόκκινη λυχνία ένδειξης). Η διαγραφή πραγματοποιείται μέσω του ρελέ
υπέρβασης ρεύματος που έχει ενσωματωθεί στη μονάδα ελέγχου του
σερβομηχανισμού. Για το σκοπό αυτό πρέπει να ανοίξετε το καπάκι της μονάδας
ελέγχου και να πιέσετε το ρελέ. Το ρελέ βρίσκεται επάνω στους επαφείς.
Τύπος με ψυχρό αγωγό (προαιρετικός)
Πριν τη διεξαγωγή μιας παραπέρα διαδρομής πρέπει να διαγράψετε το μήνυμα
σφάλματος (κόκκινη λυχνία ένδειξης). Η διαγραφή πραγματοποιείται μέσω του
διακόπτη επιλογής στη θέση Reset της τοπικής μονάδας ελέγχου.
Σχήμα 58:
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12.

Συντήρηση και επισκευή

Συντήρηση και επισκευή
Ζημιές λόγω λανθασμένης συντήρησης!
→ Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης στο μηχάνημα επιτρέπεται να εκτελούνται
μόνο από εκπαιδευμένο προσωπικό που έχει την αντίστοιχη εξουσιοδότηση
από τον κατασκευαστή ή το χρήστη της εγκατάστασης. Για τέτοιες εργασίες σάς
συνιστούμε να επικοινωνήσετε με το τμήμα σέρβις.
→ Οι εργασίες επισκευής και συντήρησης επιτρέπεται να γίνονται μόνο με τη
συσκευή εκτός λειτουργίας.
AUMA
Service & Support

12.1

Η AUMA προσφέρει πολλές υπηρεσίες σέρβις, όπως π.χ. συντήρηση και επισκευή,
καθώς και εκπαίδευση πελατών. Οι διευθύνσεις επικοινωνίας βρίσκονται στο κεφάλαιο
«Διευθύνσεις» του παρόντος εγχειριδίου και στο διαδίκτυο (www.auma.com) .

Προληπτικά μέτρα για τη συντήρηση και την ασφαλή λειτουργία
Τα παρακάτω μέτρα είναι απαραίτητα για τη διασφάλιση της ασφαλούς λειτουργίας
του προϊόντος κατά την εργασία του:
Σε 6 μήνες από την έναρξη λειτουργίας και μετά μια φορά το χρόνο
●

●

●

Πραγματοποιήστε έναν οπτικό έλεγχο:
Ελέγξτε τη σωστή θέση και τη στεγανότητα των εισόδων καλωδίων, των
στυπιοθλιπτών, των ασφαλιστικών ταπών κ.λ.π.
Τηρείτε τις ροπές σύμφωνα με τις προδιαγραφές του κατασκευαστή.
Ελέγξτε αν είναι σωστά σφιγμένες οι βίδες στερέωσης ανάμεσα στο
σερβομηχανισμό και τη βάνα/μειωτήρα. Εάν χρειάζεται, σφίξτε τις βίδες με τις
ροπές σύσφιξης βιδών που παρατίθενται στο κεφάλαιο <Συναρμολόγηση>.
Σε περίπτωση σπάνιας λειτουργίας: Εκτελέστε μια δοκιμαστική λειτουργία.

Σε βαθμό προστασίας IP 68
Μετά από μια υπερχείλιση:
●

●

12.2

Συντήρηση
Λίπανση

●

●

12.3

Ελέγξτε το σερβομηχανισμό.
Σε περίπτωση διείσδυσης νερού, εντοπίστε τα μη στεγανά σημεία και
στεγανοποιήστε τα, στεγνώστε τη συσκευή όπως προβλέπεται και ελέγξτε αν
μπορεί να λειτουργήσει.

O θάλαμος του μειωτήρα έχει πληρωθεί με γράσο από το εργοστάσιο.
Χωρίς απώλεια λιπαντικού δεν χρειάζεται να αλλάξετε το γράσο ή να διεξάγετε
συμπληρωματική λίπανση.

Απόρριψη και ανακύκλωση
Οι συσκευές της εταιρείας μας είναι προϊόντα με πολύ μεγάλη διάρκεια ζωής. Ωστόσο,
θα έρθει η στιγμή που θα πρέπει να αντικατασταθούν. Οι συσκευές είναι
κατασκευασμένες από ενιαίες λειτουργικές μονάδες και έτσι μπορούν να
αποσυναρμολογηθούν και να ταξινομηθούν κατά υλικό:
σκραπ ηλεκτρονικών κυκλωμάτων
διάφορα μέταλλα
πλαστικά
γράσα και λάδια
Γενικά ισχύουν τα εξής:
●

●

●

●

●

●

Τα γράσα και τα λάδια αποτελούν κατά κανόνα επικίνδυνες ουσίες για το νερό
και μπορούν να μολύνουν το περιβάλλον.
Κάντε την προβλεπόμενη αποκομιδή των άχρηστων υλικών διαχωρίζοντάς τα
για ανακύκλωση.
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Συντήρηση και επισκευή
●
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13.

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία
Πληροφορίες

13.1

Εκτός από την κανονική έκδοση, στους παρακάτω πίνακες αναφέρονται επίσης και
οι πρόσθετες δυνατότητες. Για την ακριβή έκδοση της συσκευής ανατρέξτε στο τεχνικό
φύλλο στοιχείων της παραγγελίας. Το τεχνικό φύλλο στοιχείων της παραγγελίας
διατίθεται για λήψη στο διαδίκτυο στα γερμανικά και στα αγγλικά, στη διεύθυνση
http://www.auma.com (απαιτείται η δήλωση του αριθμού παραγγελίας).

Εξοπλισμός και λειτουργίες του μηχανισμού κίνησης

Τρόπος λειτουργίας1)
Περιοχή ροπής
Χρόνος ρύθμισης για 90°
Μοτέρ
Κατηγορία μόνωσης
Προστασία μοτέρ
Αυτασφάλιση
Γωνία στρέψης

Κύκλωμα διαδρομής

SG: Σύντομη λειτουργία S2 - 15 λεπτά
SGR: Περιοδική λειτουργία S4 - 25 %
Δείτε την πινακίδα τύπου του μηχανισμού κίνησης
Δείτε την πινακίδα τύπου του μηχανισμού κίνησης
Στάνταρ: Τριφασικό ασύγχρονο μοτέρ, τύπου IM B9 σύμφωνα με το πρότυπο IEC 60034
Στάνταρ: F, κατάλληλο για τροπικές συνθήκες
Προαιρετικά: H, κατάλληλο για τροπικές συνθήκες
Στάνταρ: Θερμοδιακόπτες (NC)
Προαιρετικά: Ψυχροί αγωγοί (PTC κατά DIN 44082)
ναι
Στάνταρ:
80° έως 110° γραμμικά ρυθμιζόμενη μεταξύ ελάχιστης και μέγιστης τιμής.
Προαιρετικά:
30° – 40°, 40° – 55°, 55° – 80°, 110° – 160°, 160° – 230° ή 230° – 320°
Κουτί συνδέσεων με ράουλα μέτρησης για τις τελικές θέσεις ΑΝΟΙΧΤΟ και ΚΛΕΙΣΤΟ
Στάνταρ:
●
Μονός διακόπτης ανά τελική θέση (1 NC και 1 NO, χωρίς ηλεκτρική μόνωση)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Διπλός διακόπτης (2 NC και 2 NO) ανά τελική θέση, διακόπτης ηλεκτρικά μονωμένος

Κύκλωμα ροπής

Σήμα επιστροφής θέσης,
αναλογικό (προαιρετικά)
Μηχανική ένδειξη θέσης
Ένδειξη λειτουργίας
Θέρμανση στο κουτί συνδέσεων
Θέρμανση μοτέρ (προαιρετικά)

●

Τριπλός διακόπτης (3 NC και 3 NO) ανά τελική θέση, διακόπτης ηλεκτρικά μονωμένος

●

Διακόπτης ενδιάμεσης θέσης (κύκλωμα διαδρομής DUO), μπορεί να ρυθμιστεί ελεύθερα

Κύκλωμα ροπής για κατεύθυνση κίνησης ΑΝΟΙΧΤΟ και ΚΛΕΙΣΤΟ συνεχούς ρύθμισης
Στάνταρ:
Μονός διακόπτης ανά κατεύθυνση (1 NC και 1 NO, χωρίς ηλεκτρική μόνωση)
Προαιρετικά:
Διπλός διακόπτης (2 NC και 2 NO) ανά κατεύθυνση, διακόπτης ηλεκτρικά μονωμένος
Ποτενσιόμετρο ή 0/4 – 20 mA (RWG)

Συνεχής ένδειξη, ρυθμιζόμενος δίσκος ένδειξης με τα σύμβολα ΑΝΟΙΧΤΟ και ΚΛΕΙΣΤΟ
Αναλάμπων κωδικοποιητής
Στάνταρ: Θέρμανση με ηλεκτρική αντίσταση 5 W, 24 V DC (εσωτερικής τροφοδοσίας)
Ηλεκτρικές τάσεις: 110 – 220 V AC, 220 – 240 V AC ή 400 V AC
Ισχύς: 12,5 W
Χειροκίνητη λειτουργία
Χειροκίνητη λειτουργία για ρυθμίσεις και για το χειρισμό σε περίπτωση ανάγκης,
απενεργοποιημένη κατά την ηλεκτρική λειτουργία.
Προαιρετικά: Τροχός χειροκίνησης που κλειδώνει
Σύνδεση με τη μονάδα ελέγχου Στρογγυλός βυσματικός σύνδεσμος της AUMA με βιδωτή σύνδεση
Σύνδεσμος
Στάνταρ: Σύνδεσμος χωρίς τρύπα
Πρόσθετες δυνατότητες: Έτοιμος σύνδεσμος με τρύπα και εγκοπή, εσωτερικό τετράγωνο ή
εσωτερικά διπλά λεπτός κατά το EN ISO 5211
Σύνδεση αποφρακτικού
Διαστάσεις σύμφωνα με EN ISO 5211
οργάνου
1)

Σε ονομαστική τάση και θερμοκρασία περιβάλλοντος 20 °C και μέτριο φορτίο με ροπή κίνησης ή αντίστοιχα ροπή ρύθμισης σύμφωνα
με τα ξεχωριστά τεχνικά στοιχεία. Δεν επιτρέπεται η υπέρβαση του χρονικού διαστήματος λειτουργίας

57

SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
AM 01.1

Τεχνικά στοιχεία

Τεχνικά στοιχεία διακοπτών διαδρομής και ροπής
Μηχανική διάρκεια ζωής
2 x 106 κύκλοι ενεργοποίησης
Επάργυρες επαφές:
U min.
U max.
I min.
Εναλλασσόμενο ρεύμα I max.
Συνεχές ρεύμα I max.

Επίχρυσες επαφές:
U min.
U max.
I min.
I max.

30 V AC/DC
250 V AC/DC
20 mA
5 A για 250 V (ωμικό φορτίο)
3 A για 250 V (επαγωγικό φορτίο, συν φ = 0,6)
0,4 A για 250 V (ωμικό φορτίο)
0,03 A για 250 V (επαγωγικό φορτίο, L/R = 3 µs)
7 A για 30 V (ωμικό φορτίο)
5 A για 30 V (επαγωγικό φορτίο, L/R = 3 µs)
5V
30 V
4 mA
400 mA

Τεχνικά στοιχεία αναλάμποντα διακόπτη
Μηχανική διάρκεια ζωής
107 κύκλοι ενεργοποίησης
Επάργυρες επαφές:
U min.
U max.
Εναλλασσόμενο ρεύμα I max.
Συνεχές ρεύμα I max.

13.2

10 V AC/DC
250 V AC/DC
3 A για 250 V (ωμικό φορτίο)
2 A για 250 V (επαγωγικό φορτίο, συν φ ≈ 0,8)
0,25 A για 250 V (ωμικό φορτίο)

Εξοπλισμός και λειτουργίες της μονάδας ελέγχου σερβομηχανισμού

Τροφοδοσία τάσης, συχνότητα Για την τάση και τη συχνότητα του ηλεκτρικού δικτύου δείτε τις πινακίδες τύπου της μονάδας
ηλεκτρικού δικτύου
ελέγχου και του κινητήρα
Επιτρεπόμενη διακύμανση της τάσης ηλεκτρικού δικτύου: ±10 %
Επιτρεπόμενη διακύμανση της συχνότητας ηλεκτρικού δικτύου: ±5 %
Προαιρετικά: Επιτρεπόμενη διακύμανση της τάσης ηλεκτρικού δικτύου: –10 %
Κατανάλωση ρεύματος
Κατανάλωση ρεύματος του μοτέρ: Δείτε την πινακίδα τύπου του κινητήρα
Κατανάλωση ρεύματος της μονάδας ελέγχου σε συνάρτηση με την τάση του ηλεκτρικού
δικτύου:
100 έως 120 V AC = το πολύ 575 mA
208 έως 240 V AC = το πολύ 275 mA
380 έως 500 V AC = το πολύ 160 mA
Εξωτερική τροφοδοσία του
24 V DC +20 % / –15 %
ηλεκτρονικού συστήματος
Κατανάλωση ρεύματος: Βασικός τύπος περίπου 200 mA, μαζί με τις πρόσθετες κάρτες έως
(πρόσθετη δυνατότητα)
500 mA
Ονομαστική ισχύς
Η μονάδα ελέγχου έχει σχεδιαστεί με βάση την ονομαστική ισχύ του μοτέρ, βλέπε πινακίδα
τύπου του μοτέρ
Κατηγορία υπερβολικής τάσης Κατηγορία III κατά το IEC 60364-4–443
Τμήμα ισχύος1)
Στάνταρ:
Επαφείς αντιστροφής (με μηχανική και ηλεκτρική ασφάλιση) για ισχύ κινητήρα έως 1,5 kW,
ονομαστικό ρεύμα κινητήρα έως 9 A (λειτουργία ΑΝΟΙΧΤΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ) ή 5,2 A (λειτουργία
ρύθμισης)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Μονάδα αντιστροφής με θυρίστορ (συνιστάται για ρυθμιστικούς σερβομηχανισμούς)
- Για ισχύ κινητήρα έως 1,5 kW, 500 V AC, με εσωτερικές ασφάλειες
Έξοδος βοηθητικής τάσης
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Στάνταρ:
24 V DC ±5 %, το πολύ 50 mA για την τροφοδοσία των εισόδων ελέγχου, με ηλεκτρική
μόνωση έναντι της εσωτερικής τροφοδοσίας τάσης
Προαιρετικά:
115 V AC ±10 %, το πολύ 30 mA για την τροφοδοσία των εισόδων ελέγχου.2), με ηλεκτρική
μόνωση έναντι της εσωτερικής τροφοδοσίας τάσης
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Τρόπος ελέγχου

Μηνύματα κατάστασης

Μήνυμα απόκρισης θέσης
(προαιρετικό)
Τοπική μονάδα ελέγχου

Τεχνικά στοιχεία

Στάνταρ:
Είσοδοι ελέγχου 24 V DC, ΑΝΟΙΧΤΟ - ΣΤΟΠ - ΚΛΕΙΣΤΟ (μέσω οπτικού ζεύκτη, κοινού
δυναμικού αναφοράς), κατανάλωση ρεύματος: περίπου 10 mA ανά είσοδο, λάβετε υπόψη
την ελάχιστη διάρκεια παλμού για ρυθμιστικούς σερβομηχανισμούς
Προαιρετικά:
Είσοδοι ελέγχου 115 V AC, ΑΝΟΙΧΤΟ - ΣΤΟΠ - ΚΛΕΙΣΤΟ - ΚΙΝΔΥΝΟΣ (μέσω οπτικού
ζεύκτη, κοινού δυναμικού αναφοράς), κατανάλωση ρεύματος: περίπου 15 mA ανά είσοδο
Πρόσθετες είσοδοι ενεργοποίησης για την κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ και ΚΛΕΙΣΤΟ
Στάνταρ:
5 ρελέ μηνυμάτων με επίχρυσες επαφές:
●
4 ψυχρές κανονικά ανοικτές επαφές (n.o.) με κοινό δυναμικό αναφοράς, μέχρι 250 V AC,
0,5 A (ωμικό φορτίο)
- Στάνταρ αντιστοίχηση: Τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ, τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ, διακόπτης
επιλογής REMOTE, διακόπτης επιλογής LOCAL
●
1 εναλλάξ επαφή άνευ δυναμικού, το πολύ 250 V AC, 0,5 A (ωμικό φορτίο)
- Στάνταρ αντιστοίχηση: Συλλογικό μήνυμα σφάλματος (σφάλμα ροπής, διακοπή φάσης,
διέγερση προστασίας κινητήρα)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Μηνύματα σε σχέση με το ρυθμιστή θέσης:
- Τελική θέση ΑΝΟΙΧΤΟ, τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (χρειάζεται διπλός διακόπτης στο
σερβομηχανισμό), διακόπτης επιλογής REMOTE, διακόπτης επιλογής LOCAL μέσω
του διακόπτη επιλογής επιπέδου 2
●
1 εναλλάξ επαφή άνευ δυναμικού, το πολύ 250 V AC, 0,5 A (ωμικό φορτίο)
- Στάνταρ αντιστοίχηση: Συλλογικό μήνυμα σφάλματος (σφάλμα ροπής, διακοπή φάσης,
διέγερση προστασίας κινητήρα)
Ηλεκτρικά μονωμένη αναλογική έξοδος E2 = 0/4 – 20 mA (μέγιστο φορτίο 300 Ω).
Στάνταρ:
●
Διακόπτης επιλογής ORT - AUS - FERN (επιτόπιος, ανενεργός, εξωτερικός - μπορεί να
κλειδωθεί και στις τρεις θέσεις)
●
Πλήκτρο ΑΝΟΙΧΤΟ, ΣΤΟΠ, ΚΛΕΙΣΤΟ
3 ενδεικτικές λυχνίες:
- Τελική θέση ΚΛΕΙΣΤΟ (κίτρινη), συλλογικό μήνυμα βλάβης (κόκκινη), τελική θέση
ΑΝΟΙΧΤΟ (πράσινη)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Ειδικά χρώματα για τις τρεις ενδεικτικές λυχνίες
●

Λειτουργίες

●

Προστατευτικό καπάκι, ασφαλιζόμενο

●

Προστατευτικό καπάκι με γυαλί ένδειξης, ασφαλιζόμενο

Στάνταρ:
●
Ρυθμιζόμενος τρόπος απενεργοποίησης
- σε εξάρτηση από τη διαδρομή ή από τη ροπή για τις τελικές θέσεις ΑΝΟΙΧΤΟ και
ΚΛΕΙΣΤΟ
●
Προστασία από την υπερφόρτιση ροπής για τη συνολική ρυθμιστική διαδρομή

●

Η υπερφόρτιση ροπής (σφάλμα ροπής) μπορεί να αποκλειστεί από το συλλογικό μήνυμα
βλάβης
Παρακολούθηση διακοπής φάσης με αυτόματη διόρθωση φάσης

●

Βηματική λειτουργία ή αυτοσυγκράτηση στο REMOTE

●

Βηματική λειτουργία ή αυτοσυγκράτηση στο LOCAL

●

Δυνατότητα ενεργοποίησης/απενεργοποίησης της ένδειξης κίνησης μέσω του
αναλάμποντα κωδικοποιητή του σερβομηχανισμού (προαιρετικό)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Ρυθμιστής θέσης
- Ονομαστική τιμή θέσης μέσω αναλογικής εισόδου E1 = 0/4 – 20 mA
- Ηλεκτρική αποσύνδεση για ονομαστική τιμή θέσης (0/4 – 20 mA) και μήνυμα απόκρισης
θέσης (0/4 – 20 mA)
- Ρυθμιζόμενη συμπεριφορά σε περίπτωση διακοπής του σήματος
- Ρυθμιζόμενη ευαισθησία (νεκρή ζώνη) και χρόνος διακοπής
●

●

Ρυθμιστής θέσης για λειτουργία Split Range
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Τεχνικά στοιχεία

Αξιολόγηση προστασίας μοτέρ Στάνταρ:
Παρακολούθηση της θερμοκρασίας κινητήρα σε συνδυασμό με θερμικούς διακόπτες στον
κινητήρα σερβομηχανισμού
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Πρόσθετο θερμικό ρελέ υπερβολικού ρεύματος στη μονάδα ελέγχου σε συνδυασμό με
θερμικούς διακόπτες στο σερβομηχανισμό
●
Συσκευή διέγερσης θετικού συντελεστή σε συνδυασμό με ψυχρούς αγωγούς στον κινητήρα
του σερβομηχανισμού
Ηλεκτρική σύνδεση

Ηλεκτρολογικό σχέδιο
1)
2)

Στάνταρ:
Στρογγυλός βυσματικός σύνδεσμος AUMA (S) με βιδωτή σύνδεση και σπείρωμα M
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
Σπείρωμα Pg, σπείρωμα NPT, σπείρωμα G, ειδικό σπείρωμα
●

Επαφές ελέγχου με χρυσή επίστρωση (υποδοχές και ακίδες)

●

Πλαίσιο στήριξης για τη στερέωση του αποσυνδεδεμένου βύσματος σε ένα τοίχο

●

Προστατευτικό καπάκι για τη θέση βύσματος (όταν έχει αποσυνδεθεί το βύσμα)

Βλέπε Πινακίδα τύπου

Οι επαφείς αντιστροφής είναι κατασκευασμένοι για μια διάρκεια ζωής 2 εκατομμυρίων κύκλων ενεργοποίησης.
Δεν είναι δυνατό σε συνδυασμό με συσκευή διέγερσης θετικού συντελεστή

13.3

Συνθήκες χρήσης

Θέση τοποθέτησης
Χρήση
Βαθμός προστασίας κατά EN
60529

ελεύθερης επιλογής
Δυνατότητα χρήσης σε εσωτερικούς και εξωτερικούς χώρους
Βλέπε Πινακίδα τύπου
Στάνταρ:
●
IP 67
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
IP 68
●

IP 68-DS

●

IP 67-DS

Ο βαθμός προστασίας IP 68 ανταποκρίνεται σύμφωνα με την AUMA στις παρακάτω
απαιτήσεις:
●
Βάθος νερού: Στήλη νερού έως 6 m

Αντιδιαβρωτική προστασία

Υψόμετρο τοποθέτησης

Εξωτερική βαφή
Χρώμα
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●

Διάρκεια της υπερχείλισης από νερό: μέχρι 72 ώρες

●

Έως και 10 ενεργοποιήσεις κατά τη διάρκεια της υπερχείλισης

●

Η ρυθμιζόμενη λειτουργία δεν είναι δύνατή κατά τη διάρκεια της υπερχείλισης

(DS = Double Sealed = Κουτί συνδέσεων πρόσθετα μονωμένο προς τον εσωτερικό θάλαμο)
Στάνταρ:
KS: κατάλληλο για τοποθέτηση σε βιομηχανικές εγκαταστάσεις, σε διυλιστήρια νερού ή σε
εργοστάσια ηλεκτρισμού με ατμόσφαιρα χαμηλής ρύπανσης καθώς και για την τοποθέτηση
σε ατμόσφαιρα με περιστασιακή ή μόνιμη ρύπανση με μέτρια συγκέντρωση βλαβερών ουσιών
(π.χ. σε εγκαταστάσεις βιολογικού καθαρισμού, χημικές βιομηχανίες)
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
KX: Ενδείκνυται για τοποθέτηση σε υπερβολικά επιβαρυμένη ατμόσφαιρα με υψηλά
ποσοστά υγρασίας αέρα και μεγάλη συγκέντρωση βλαβερών ουσιών
●
KX-G: Όπως στο KX, αλλά σε έκδοση χωρίς αλουμίνιο (εξωτερικά εξαρτήματα)
Στάνταρ: ≤ 2 000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας
Προαιρετικά: > 2 000 m πάνω από την επιφάνεια της θάλασσας, απαιτείται επικοινωνία με
το εργοστάσιο
Στάνταρ: Χρώμα δύο συστατικών με μαρμαρυγιακά οξείδια σιδήρου
Στάνταρ: AUMA ασημένιο (παρόμοιο με RAL 7037)

SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
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Θερμοκρασία περιβάλλοντος

Τεχνικά στοιχεία

Βλέπε Πινακίδα τύπου
Στάνταρ:
●
–25 °C έως +70 °C
Πρόσθετες δυνατότητες:
●
–40 °C έως +70 °C
●

Διάρκεια ζωής

Βάρος
1)

–50 °C έως +70 °C

Τύποι χαμηλής θερμοκρασίας με σύστημα θέρμανσης για σύνδεση σε εξωτερική τροφοδοσία
τάσης 230 V AC ή 115 V AC.
Λειτουργία ελέγχου (κύκλοι ενεργοποίησης ΑΝΟΙΧΤΟ - ΚΛΕΙΣΤΟ - ΑΝΟΙΧΤΟ):
SG 05.1 – SG 07.1: 20 000
SG 10.1: 15 000
SG 12.1: 10 000
Λειτουργία ρύθμισης:1)
SGR 05.1 – SGR 12.1: 2,5 εκατομμύρια ρυθμιστικά βήματα
Βλέπε τα ξεχωριστά τεχνικά στοιχεία

Η διάρκεια ζωής εξαρτάται από την καταπόνηση και τη συχνότητα ενεργοποίησης. Η υψηλή συχνότητα ενεργοποίησης αποφέρει μόνο
σε σπάνιες περιπτώσεις καλύτερα αποτελέσματα. Για να εξασφαλίσετε μία άψογη λειτουργία χωρίς ανάγκη συντήρησης για μεγάλο
χρονικό διάστημα, η συχνότητα ενεργοποίησης θα πρέπει να επιλέγεται σύμφωνα με τις ανάγκες

13.4

Λοιπά

Οδηγίες ΕΕ

●

Ηλεκτρομαγνητική συμβατότητα (ΗΜΣ): (2004/108/EΚ)

●

Οδηγία χαμηλής τάσης: (2006/95/EΚ)

●

Οδηγία περί μηχανημάτων: (2006/42/EΚ)
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14.

Κατάλογος ανταλλακτικών

14.1

Μηχανισμός στρέψης SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
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Κατάλογος ανταλλακτικών

Πληροφορία: Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, να μας αναφέρετε τον τύπο συσκευής και τον αριθμό
παραγγελίας (βλέπε πινακίδα τύπου). Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών AUMA. Η χρήση άλλων
εξαρτημάτων αναιρεί την εγγύηση και τα δικαιώματα σχετικά με αξιώσεις παροχής της ή για οποιαδήποτε κάλυψη.
Οι απεικονίσεις των ανταλλακτικών μπορεί να διαφέρουν από την παραγγελία.
Αρ.
001.0
002.0
002.4
003.0
004.0
005.0
010.0
016.1
017.0
021.0
029.0
032.0
034.0
034.1
034.2
041.0
061.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
525.0
542.0
542.1
553.0
556.0
556.1
557.0
558.0
559.0-1
559.0-2

Ονομασία
Περίβλημα
Άξονας ατέρμονα
Τελικό παξιμάδι (περιλαμβάνεται στην υπομονάδα 002.0)
Ατέρμονας χειροτροχού
Γρανάζι ατέρμονα
Φλάντζα σύνδεσης
Τερματικός αναστολέας
Προστατευτική τάπα
Στέλεχος ροπής
Στέλεχος διαδρομής
Έδρανο ατέρμονα
Πλανητικός μειωτήρας
Μοτέρ
Φρένο κινητήρα
Πλακέτα κάλυψης
Φορέας υποδοχών με δέσμη καλωδίων του μοτέρ
Κεφαλή μέτρησης για το κύκλωμα ροπής
Καπάκι
Φορέας υποδοχών (πλήρως εξοπλισμένος)
Φορέας ακίδων χωρίς επαφές ακίδων
Θηλυκή επαφή για μονάδα ελέγχου
Θηλυκή επαφή για μοτέρ
Αρσενική επαφή για τη μονάδα ελέγχου
Αρσενική επαφή για το μοτέρ
Καπάκι βύσματος
Σύνδεσμος
Τροχός χειροκίνησης
Χειρολαβή
Μηχανική ένδειξη θέσης
Ποτενσιόμετρο για κωδικοποιητή θέσης
Ποτενσιόμετρο χωρίς συμπλέκτη ολίσθησης
Θερμαντήρας
Αναλάμπων διακόπτης με επαφές ακίδων (χωρίς δίσκο παλμών και μονωτική πλάκα)
Μονάδα ελέγχου χωρίς κεφαλές μέτρησης για το κύκλωμα ροπής και το διακόπτη
Μονάδα ελέγχου με μαγνητικό κωδικοποιητή διαδρομής και ροπής (MWG), για τον μη παρεμβατικό
τύπο (Non-Intrusive) σε συνδυασμό με ενσωματωμένη μονάδα ελέγχου AUMATIC
560.0-1 Σύστημα διακοπτών για την κατεύθυνση ΑΝΟΙΧΤΟ
560.0-2 Σύστημα διακοπτών για την κατεύθυνση ΚΛΕΙΣΤΟ
560.1 Διακόπτης για διαδρομή/ροπή
560.2 Κασέτα διακοπτών
566.0 Κωδικοποιητής θέσης RWG
566.1 Ποτενσιόμετρο για RWG χωρίς συμπλέκτη ολίσθησης
566.2 Πλακέτα κυκλωμάτων RWG
566.3 Δέσμη καλωδίων για RWG
567.1 Συμπλέκτης ολίσθησης για ποτενσιόμετρο
S1
Σετ παρεμβυσμάτων, μικρό
S2
Σετ παρεμβυσμάτων, μεγάλο

Τύπος
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα

Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Σετ
Σετ
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Σύστημα ελέγχου σερβομηχανισμού AUMA MATIC AM 01.1/AM 02.1
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Κατάλογος ανταλλακτικών

Πληροφορία: Κατά την παραγγελία ανταλλακτικών, να μας αναφέρετε τον τύπο συσκευής και τον αριθμό
παραγγελίας (βλέπε πινακίδα τύπου). Επιτρέπεται η χρήση μόνο γνήσιων ανταλλακτικών AUMA. Η χρήση άλλων
εξαρτημάτων αναιρεί την εγγύηση και τα δικαιώματα σχετικά με αξιώσεις παροχής της ή για οποιαδήποτε κάλυψη.
Οι απεικονίσεις των ανταλλακτικών μπορεί να διαφέρουν από την παραγγελία.
Αρ.
001.0
002.0
002.5
003.0
003.1
003.2
004.0
006.0
006.1
006.2
008.0
008.1
008.2
009.0
013.0
500.0
501.0
502.0
503.0
504.0
505.0
506.0
507.0
508.0
509.1
S

Ονομασία
Περίβλημα
Τοπική μονάδα ελέγχου
Διακόπτης επιλογής
Πλακέτα τοπικού ελέγχου
Κύρια ασφάλεια
Κάλυμμα για ασφάλεια
Στήριγμα
Τροφοδοτικό με πλάκα συναρμολόγησης
Δευτερεύουσα ασφάλεια F3
Δευτερεύουσα ασφάλεια F4
Πλακέτα διεπαφής
Πλακέτα διεπαφής
Πλακέτα κάλυψης διεπαφών
Πλακέτα ηλεκτρονικών
Πλακέτα προσαρμογέα
Καπάκι
Φορέας υποδοχών (πλήρως εξοπλισμένος)
Φορέας ακίδων χωρίς επαφές
Θηλυκή επαφή για μονάδα ελέγχου
Θηλυκή επαφή για μοτέρ
Αρσενική επαφή για τη μονάδα ελέγχου
Αρσενική επαφή για το μοτέρ
Καπάκι βύσματος
Τμήμα ισχύος
Λουκέτο
Σετ παρεμβυσμάτων

Τύπος
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα

Υπομονάδα

Υπομονάδα

Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Υπομονάδα
Σετ
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Πιστοποιητικά

15.

Πιστοποιητικά

15.1

Δήλωση ενσωμάτωσης και δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
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Ευρετήριο λημμάτων

Ευρετήριο λημμάτων
D
Double Sealed

20

R
RWG

37

S
Service
Support

55
55

Έ
Έλεγχος διακοπτών
Έναρξη λειτουργίας
Έναρξη λειτουργίας –
Μονάδα ελέγχου
Ένδειξη θέσης
Ένδειξη κίνησης
Α
Αγωγός σύνδεσης
Αναγνώριση
Ανακύκλωση
Αναλογικά μηνύματα
Αντιδιαβρωτική προστασία
Απενεργοποίηση σε εξάρτηση
από τη διαδρομή
Απενεργοποίηση σε εξάρτηση
από το κύκλωμα ροπής
Αποθήκευση
Απόρριψη
Αριθμός παραγγελίας

52
5
41
38
24 , 24
19
8
55
26
10 , 60
42
42
10
55
9

Β
Βαθμός προστασίας

60

Γ
Γωνία στρέψης

29

Δ
Δήλωση ενσωμάτωσης
Δήλωση συμμόρφωσης ΕΚ
Δίσκος ένδειξης
Διακοπή σήματος
Διατάξεις ασφαλείας στο
κτίριο
Διατομές σύνδεσης
Δοκιμαστική λειτουργία

66
66
24 , 38
45
15
16
35

Ε
Ενδείξεις
Ενδεικτικές λυχνίες
Ενδιάμεσες θέσεις
Ενδιάμεσο πλαίσιο
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
ένδειξης κίνησης
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
αναλάμποντα κωδικοποιητή
Ενεργοποίηση/απενεργοποίηση
του μηνύματος σφάλματος
ροπής
Εντολή ΚΙΝΔΥΝΟΥ
Επιδιόρθωση βλαβών
Επισκευή
Επιτόπιος χειρισμός
Ευαισθησία ρυθμιστή θέσης
Η
ΗΜΣ
Ηλεκτρική σύνδεση
Ηλεκτρική τροφοδοσία
Ηλεκτρολογικό σχέδιο
Ηλεκτρονικός κωδικοποιητής
θέσης
Θ
Θέρμανση μοτέρ
Θερμοκρασία περιβάλλοντος
Κ
Κατάλογος ανταλλακτικών
Κατάρτιση προσωπικού
Κατανάλωση ρεύματος
Κωδικοποιητής θέσης RWG
Κύκλωμα διαδρομής
Κύκλωμα διαδρομής DUO
Κύκλωμα ροπής
Λ
Λίπανση
Λειτουργία
Μ
Μέτρα προστασίας
Μεταφορά
Μηνύματα
Μηνύματα (αναλογικά)
Μηχανική ένδειξη θέσης
Μηχανοκίνητη λειτουργία

24
24
33
20
43
43
44

49
52
55
21
49
15
15 , 16
15
9 , 15
37

18
61
62
5
15
37
32 , 35
33
31
55
5
5
10
26
26
24 , 38
21

Ν
Νεκρή ζώνη
Νεκρός χρόνος

49
49

Ο
Οδηγίες
Ονομαστική τιμή

5
44

67

SG 05.1 – SG 12.1/SGR 05.1 – SGR 12.1
AM 01.1

Ευρετήριο λημμάτων
Π
Περιοχές εισόδου
Πινακίδα τύπου
Πλαίσιο στήριξης
Ποτενσιόμετρο
Πραγματική τιμή
Προστασία βραχυκυκλώματος
Προστατευτικό καπάκι
Πρωτόκολλο ελέγχου
Πρόσθετα εξαρτήματα
(ηλεκτρική σύνδεση)
Πρότυπα
Ρ
Ρυθμιστής θέσης
Ρύθμιση λειτουργίας
αυτοσυγκράτησης
Ρύθμιση λειτουργίας
βηματισμού
Ρύθμιση ρυθμιστή θέσης
Ρύθμιση τρόπου
απενεργοποίησης
Σ
Σετ αγωγών
Στήριγμα τοίχου
Συλλογικό μήνυμα σφάλματος
Συμπεριφορά σε περίπτωση
διακοπής σήματος
Συναρμολόγηση
Συνθήκες χρήσης
Συντήρηση
Συσκευή διέγερσης ψυχρού
αγωγού
Συσκευασία
Συχνότητα ηλεκτρικού δικτύου
Σχεδιάγραμμα
συνδεσμολογίας
Τ
Τάση ηλεκτρικού δικτύου
Τερματικοί αναστολείς
Τεχνικά στοιχεία
Τεχνικά στοιχεία διακοπτών
Τηλεχειρισμός του
σερβομηχανισμού
Τομέας εφαρμογών
Τοπική μονάδα ελέγχου
Τροχός χειροκίνησης
Τρόπος ελέγχου
Τύπος για χαμηλές
θερμοκρασίες
Τύπος και μέγεθος
Τύπος ρεύματος
Τύπος σήματος
Υ
Υποδείξεις ασφαλείας
Υποδείξεις
ασφαλείας/Προειδοποιήσεις
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44
8 , 16
20
36
44
15
20
9
19
5
44
42
42
46
41

19
19
24 , 26
45
11
60
5 , 55 , 55
36
10
16
15

16
27
57
58
23
5, 5
21
11
9
27
8
16
44
5
5

Φ
Φορά περιστροφής
Χ
Χειρισμός
Χειρισμός του
σερβομηχανισμού από
απόσταση
Χειροκίνητη λειτουργία
Χρόνος προθέρμανσης
Χρόνος ρύθμισης

35
21
23

21
27
39

AUMA - Παγκόσμια

Ευρώπη
AUMA Riester GmbH & Co. KG
Plant Müllheim
DE 79373 Müllheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com
Plant Ostfildern - Nellingen
DE 73747 Ostfildern
Tel +49 711 34803 - 0
Fax +49 711 34803 - 3034
riester@wof.auma.com
Service-Center Köln
DE 50858 Köln
Tel +49 2234 2037 - 900
Fax +49 2234 2037 - 9099
service@sck.auma.com

AUMA ACTUATORS Ltd.
UK Clevedon, North Somerset BS21 6TH
Tel +44 1275 871141
Fax +44 1275 875492
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
Fax +39 0331 517606
info@auma.it
www.auma.it
AUMA BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office@benelux.auma.com
www.auma.nl

Auma Endüstri Kontrol Sistemleri Limited
Şirketi
TR 06810 Ankara
Tel+90 312 217 32 88
Fax+90 312 217 33 88
Servis@auma.com.tr
www.megaendustri.com.tr
AUMA Technology Аutomations Ltd.
UA 02099 Kiyiv
Tel+38 044 586-53-03
Fax+38 044 586-53-03
auma-tech@aumatech.com.ua

Αφρική
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA 1560 Springs
Tel +27 11 3632880
Fax +27 11 8185248
aumasa@mweb.co.za

AUMA Polska Sp. z o.o.
PL 41-219 Sosnowiec
Tel +48 32 783 52 00
Fax +48 32 783 52 08
biuro@auma.com.pl
www.auma.com.pl

A.T.E.C.
EG- Cairo
Tel +20 2 23599680 - 23590861
Fax +20 2 23586621
atec@intouch.com

Service-Center Bayern
DE 85386 Eching
Tel +49 81 65 9017- 0
Fax +49 81 65 9017- 2018
Riester@scb.auma.com

OOO Priwody AUMA
RU 124365 Moscow a/ya 11
Tel +7 495 221 64 28
Fax +7 495 221 64 38
aumarussia@auma.ru
www.auma.ru

CMR Contrôle Maintenance Régulation
TN 1002 Tunis
Tel +216 71 903 577
Fax +216 71 903 575
instrum@cmr.com.tn
www.cmr-tunisie.net

AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT 2512 Tribuswinkel
Tel +43 2252 82540
Fax +43 2252 8254050
office@auma.at
www.auma.at

ERICHS ARMATUR AB
SE 20039 Malmö
Tel +46 40 311550
Fax +46 40 945515
info@erichsarmatur.se
www.erichsarmatur.se

MANZ INCORPORATED LTD.
NG Port Harcourt
Tel +234-84-462741
Fax +234-84-462741
mail@manzincorporated.com
www.manzincorporated.com

AUMA (Schweiz) AG
CH 8965 Berikon
Tel +41 566 400945
Fax +41 566 400948
RettichP.ch@auma.com

GRØNBECH & SØNNER A/S
DK 2450 København SV
Tel+45 33 26 63 00
Fax+45 33 26 63 21
GS@g-s.dk
www.g-s.dk

Αμερική

AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ 250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav
Tel +420 326 396 993
Fax +420 326 303 251
auma-s@auma.cz
www.auma.cz

IBEROPLAN S.A.
ES 28027 Madrid
Tel+34 91 3717130
Fax+34 91 7427126
iberoplan@iberoplan.com

Service-Center Magdeburg
DE 39167 Niederndodeleben
Tel +49 39204 759 - 0
Fax +49 39204 759 - 9429
Service@scm.auma.com

OY AUMATOR AB
FI 02230 Espoo
Tel +358 9 5840 22
Fax +358 9 5840 2300
auma@aumator.fi
www.aumator.fi
AUMA France S.A.R.L.
FR 95157 Taverny Cedex
Tel +33 1 39327272
Fax +33 1 39321755
info@auma.fr
www.auma.fr

D. G. Bellos & Co. O.E.
GR 13671 Acharnai Athens
Tel+30 210 2409485
Fax+30 210 2409486
info@dgbellos.gr

AUMA ACTUATORS INC.
US PA 15317 Canonsburg
Tel +1 724-743-AUMA (2862)
Fax +1 724-743-4711
mailbox@auma-usa.com
www.auma-usa.com
AUMA Argentina Representative Office
AR 1609 Boulogne
Tel/Fax +54 232 246 2283
contacto@aumaargentina.com.ar
AUMA Automação do Brasil Ltda.
BR São Paulo
Tel +55 11 8114-6463
bitzco@uol.com.br

SIGURD SØRUM AS
NO 1300 Sandvika
Tel+47 67572600
Fax+47 67572610
post@sigum.no

AUMA Chile Representative Office
CL 9500414 Buin
Tel +56 2 821 4108
Fax +56 2 281 9252
aumachile@adsl.tie.cl

INDUSTRA
PT 2710-297 Sintra
Tel+351 2 1910 95 00
Fax+351 2 1910 95 99
industra@talis-group.com

TROY-ONTOR Inc.
CA L4N 8X1 Barrie Ontario
Tel +1 705 721-8246
Fax +1 705 721-5851
troy-ontor@troy-ontor.ca
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Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO Bogotá D.C.
Tel +57 1 401 1300
Fax+57 1 416 5489
dorian.hernandez@ferrostaal.com
www.ferrostaal.com
PROCONTIC Procesos y Control
Automático
EC Quito
Tel +593 2 292 0431
Fax +593 2 292 2343
info@procontic.com.ec
Corsusa International S.A.C.
PE Miraflores - Lima
Tel +511444-1200 / 0044 / 2321
Fax +511444-3664
corsusa@corsusa.com
www.corsusa.com
PASSCO Inc.
PR 00936-4153 San Juan
Tel +18 09 78 77 20 87 85
Fax +18 09 78 77 31 72 77
Passco@prtc.net

AUMA Actuators Middle East W.L.L.
AE 15268 Salmabad 704
Tel +973 17877377
Fax +973 17877355
Naveen.Shetty@auma.com
PERFECT CONTROLS Ltd.
HK Tsuen Wan, Kowloon
Tel +852 2493 7726
Fax +852 2416 3763
joeip@perfectcontrols.com.hk
DW Controls Co., Ltd.
KR 153-702 Seoul
Tel +82 2 2624 3400
Fax +82 2 2624 3401
sichoi@actuatorbank.com
www.actuatorbank.com
Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH 10120 Yannawa Bangkok
Tel +66 2 2400656
Fax +66 2 2401095
sunnyvalves@inet.co.th
www.sunnyvalves.co.th/

Suplibarca
VE Maracaibo Estado, Zulia
Tel +58 261 7 555 667
Fax +58 261 7 532 259
suplibarca@intercable.net.ve

Top Advance Enterprises Ltd.
TW Jhonghe City Taipei Hsien (235)
Tel +886 2 2225 1718
Fax +886 2 8228 1975
support@auma-taiwan.com.tw
www.auma-taiwan.com.tw

Ασία

Αυστραλία

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN 300457 Tianjin
Tel +86 22 6625 1310
Fax +86 22 6625 1320
mailbox@auma-china.com
www.auma-china.com

BARRON GJM Pty. Ltd.
AU NSW 1570 Artarmon
Tel +61 294361088
Fax +61 294393413
info@barron.com.au
www.barron.com.au

AUMA INDIA PRIVATE LIMITED
IN 560 058 Bangalore
Tel +91 80 2839 4656
Fax +91 80 2839 2809
info@auma.co.in
www.auma.co.in
AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP 211–0016 Nakaharaku, Kawasaki-shi
Kanagawa
Tel +81 44 863 8371
Fax +81 44 863 8372
mailbox@auma.co.jp
www.auma.co.jp
AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG 569551 Singapore
Tel +65 6 4818750
Fax +65 6 4818269
sales@auma.com.sg
www.auma.com.sg
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AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O.Box 1362
D 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
riester@auma.com
www.auma.com

Y000.238/017/el/4.12

Λεπτομερείς πληροφορίες για τα προϊόντα της AUMA θα βρείτε στο διαδίκτυο στη διεύθυνση: www.auma.com

