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Wskazówki bezpieczeństwa

1.

Wskazówki bezpieczeństwa

1.1.

Warunki bezpiecznego stosowania produktu
Normy/dyrektywy

Użytkownik i wykonawca instalacji muszą zapewnić przestrzeganie wszystkich
krajowych przepisów, dyrektyw i postanowień dotyczących montażu, przyłącza
elektrycznego, uruchamiania i eksploatacji w miejscu użytkowania.

Wskazówki bezpieczeństwa/
ostrzeżenia

Osoby pracujące przy urządzeniu muszą zapoznać się ze wskazówkami
bezpieczeństwa i ostrzeżeniami oraz stosować się do zaleceń zawartych w niniejszej
instrukcji. Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i tabliczek ostrzegawczych
umieszczonych na produkcie, aby zapobiec szkodom osobowym i materialnym.

Kwalifikacje pracowników

Montaż, podłączenie do sieci, uruchomienie, obsługę i konserwację może wykonywać
wyłącznie odpowiednio wyszkolony personel upoważniony przez użytkownika lub
wykonawcę instalacji.
Personel przed rozpoczęciem prac musi przeczytać i zrozumieć instrukcję obsługi
oraz zapoznać się z ogólnie przyjętymi przepisami BHP.

Uruchamianie

Praca urządzenia

Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić, czy wszystkie dokonane
ustawienia spełniają wymagania konkretnego zastosowania. Nieprawidłowe
ustawienia mogą powodować zagrożenia użytkowe, np. doprowadzić do uszkodzenia
armatury lub instalacji. Producent nie ponosi odpowiedzialności za powstałe
ewentualnie wskutek tego szkody. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik.
Kryteria bezpiecznej i prawidłowej pracy urządzenia:
●

●

●

●

●

●

Środki ochronne

Konserwacja

Odpowiedni transport, przechowywanie, ustawienie, montaż i uruchomienie
urządzenia.
Produkt może być użytkowany wyłącznie w sprawnym stanie technicznym z
uwzględnieniem wskazówek zawartych w niniejszej instrukcji.
Usterki i uszkodzenia należy natychmiast zgłaszać i niezwłocznie usuwać.
Stosować się do ogólnie przyjętych zasad BHP.
Przestrzegać krajowych przepisów prawnych.
Podczas pracy powierzchnia obudowy może nagrzewać się nawet do temperatury > 60 °C. W związku z tym przed rozpoczęciem pracy zaleca się zmierzenie
temperatury powierzchni urządzenia przy użyciu odpowiedniego termometru
w celu uniknięcia ewentualnych oparzeń. Należy nosić rękawice ochronne.

Użytkownik lub wykonawca instalacji ponosi odpowiedzialność za wszystkie
podejmowane na miejscu środki ostrożności, np. założenie osłon, blokad czy
udostępnienie personelowi środków ochrony indywidualnej.
Dla zapewnienia bezpiecznego działania urządzenia należy przestrzegać wskazówek
dotyczących konserwacji zawartych w niniejszej instrukcji.
Zmiany w urządzeniu dozwolone są wyłącznie za pisemną zgodą producenta.

1.2.

Zakres zastosowań
Napędy niepełnoobrotowe AUMA są przeznaczone do regulacji i sterowania przy
włączaniu armatur przemysłowych o kącie przesterowania od 90° do 180°, np.
przepustnic i kurków.
Inne zastosowania są dozwolone tylko za wyraźną (pisemną) zgodą producenta.
Niedozwolone jest użytkowanie np.:
●

●

●

●

●

●
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w urządzeniach do transportu poziomego zgodnie z EN ISO 3691
w podnośnikach zgodnie z EN 14502
w windach osobowych zgodnie z DIN 15306 i 15309,
w windach towarowych zgodnie z EN 81-1/A1,
w schodach ruchomych
do pracy ciągłej

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

Wskazówki bezpieczeństwa
do zabudowy w ziemi
do ciągłego użytkowania pod wodą (zwrócić uwagę na stopień ochrony)
obszary zagrożone wybuchem
w obszarach promieniowania radioaktywnego w elektrowniach jądrowych
W razie nieprawidłowego bądź niezgodnego z przeznaczeniem użytkowania
wyłączona jest odpowiedzialność producenta.
●

●

●

●

Do użytkowania zgodnego z przeznaczeniem należy też przestrzeganie niniejszej
instrukcji.
Informacja

1.3.

Instrukcja dotyczy wersji standardowej „zamykanie prawoskrętne”, tzn. napędzany
wałek obraca się zgodnie z kierunkiem ruchu wskazówek zegara w celu zamknięcia
armatury.

Ostrzeżenia
Informacje dotyczące bezpieczeństwa, zawarte w niniejszej instrukcji, są opatrzone
odpowiednim symbolem słownym (NIEBEZPIECZEŃSTWO, OSTRZEŻENIE,
PRZESTROGA, NOTYFIKACJA).
Bezpośrednio niebezpieczna sytuacja o wysokim ryzyku. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki ostrzegawczej prowadzi do śmierci lub ciężkiego uszczerbku
na zdrowiu.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja o średnim ryzyku. Nieprzestrzeganie tej
wskazówki ostrzegawczej może prowadzić do śmierci lub ciężkiego
uszczerbku na zdrowiu.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja o niewielkim ryzyku. Nieprzestrzeganie
tej wskazówki ostrzegawczej może prowadzić do lekkich lub średnich obrażeń.
Można również stosować w połączeniu ze szkodami rzeczowymi.

Potencjalnie niebezpieczna sytuacja. Nieprzestrzeganie tej wskazówki ostrzegawczej może prowadzić do szkód rzeczowych. Nie stosuje się do szkód
osobowych.
Znak bezpieczeństwa

ostrzega przed niebezpieczeństwem obrażeń.

Słowo sygnałowe (tu: NIEBEZPIECZEŃSTWO) wskazuje stopień zagrożenia.
1.4.

Wskazówki i symbole
W instrukcji stosuje się następujące wskazówki i symbole:
Informacja

Słowo Informacja przed tekstem oznacza ważne uwagi i informacje.
Symbol pozycji zamkniętej (armatura zamknięta)
Symbol pozycji otwartej (armatura otwarta)

Schemat połączeń

Teksty z innych dokumentów
Teksty z innych dokumentów są wyróżnione inną czcionką. Na przykład Schemat
połączeń.

➥

Wynik czynności
Opisuje wynik poprzedniej czynności.
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Krótki opis

2.

Krótki opis

Napęd niepełnoobrotowy

Definicja wg EN 15714-2/EN ISO 5211:

Napęd niepełnoobrotowy AUMA

Rysunek 1: Napędy niepełnoobrotowe AUMA EQ 150 i EQ 600

Napęd niepełnoobrotowy to rodzaj napędu ustawczego, który przenosi moment
obrotowy na armaturę, powodując obracanie się tejże o mniej niż 360 stopni. Napęd
ten nie musi być wytrzymały na działanie sił poprzecznych.

Napędy niepełnoobrotowe AUMA EQ 40 – EQ 600 są napędzane silnikiem
elektrycznym. Do sterowania w trybie pracy elektrycznej i przetwarzania sygnałów
napędu służy zintegrowany w obudowie sterownik. Do sporadycznego, ręcznego
uruchamiania służy koło ręczne.
Kąt przesterowania ograniczają wewnętrzne ograniczniki krańcowe. Wyłączanie w
pozycjach krańcowych może wykonywać wyłącznik krańcowy lub wyłącznik momentu
obrotowego.
Warianty produktu
Rysunek 2:

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

6

EQ ze sterownikiem lokalnym VSE
EQ z modułem ruchu awaryjnego FSC20/obudową transformatora PEL-DS
EQ z podstawą i dźwignią
EQ z wtyczką kompaktową KS1

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

3.

Tabliczka znamionowa

Tabliczka znamionowa
Rysunek 3: Tabliczka znamionowa na napędzie ustawczym (z przykładem)

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]

Nazwa typu
Numer zamówienia
Rodzaj prądu, napięcie sieci, częstotliwość sieci
Czas przesterowania w [s] dla kąta przesterowania 90°
Dopuszczalna temperatura otoczenia
Nazwa i adres producenta
Numer seryjny napędu ustawczego
Prąd znamionowy i moc znamionowa
Maks. moment obrotowy i tryb pracy
Stopień ochrony i kąt przesterowania
Kod DataMatrix i
(= znak CE)

Opisy do danych na tabliczkach znamionowych
Nazwa typu

Tabela 1:
Opis nazwy typu (na przykładzie EQ 150 F04-F07-N)
EQ

150

F04-F10

N

EQ

Typ
150

Wersja konstrukcyjna (maks. moment obrotowy w Nm)
F04-F10

Wielkości kołnierza do przyłącza armatury (kołnierz kombi)
N

Numer zamówienia

Kołnierz bez centrowania

Na podstawie tego numeru można zidentyfikować produkt i określić dane techniczne
urządzenia dołączone do zamówienia.
W razie pytań dotyczących produktu należy zawsze podawać ten numer.
W Internecie na stronie http://www.auma.com > Service & Support > myAUMA,
oferujemy serwis umożliwiający autoryzowanemu użytkownikowi pobieranie po
podaniu numeru zamówienia odpowiednich dokumentów jak schematy połączeń i
dane techniczne (w języku niemieckim i angielskim), certyfikat odbioru / kontroli,
instrukcja obsługi oraz dalsze informacje dotyczące zamówienia.
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Tabliczka znamionowa
Numer seryjny
napędu ustawczego

Tabela 2:
Opis numeru seryjnego (na przykładzie 0520NS12345)
05

20

05

Pozycja 1+2: tydzień montażowy = tydzień kalendarzowy 05
20

NS12345

pozycja 3+4: rok produkcji = 2020
NS12345

Kod DataMatrix

Wewnętrzny numer do jednoznacznego oznaczenia produktu

Za pomocą naszej aplikacji AUMA Assistant można zeskanować kod DataMatrix,
który umożliwia autoryzowanemu użytkownikowi bezpośredni dostęp do dokumentów
zamówionego produktu bez podawania numeru zamówienia lub numeru seryjnego.
Rysunek 4: Link do aplikacji AUMA Assistant:

Pozostałe informacje dotyczące serwisu i wsparcia technicznego,
oprogramowania/aplikacji/... patrz www.auma.com.
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Montaż

4.

Montaż

4.1.

Pozycja montażowa
Pionowa pozycja montażowa kołnierzem do góry (obudowa skierowana w dół) nie
jest dozwolona. W każdej innej pozycji montażowej produkt może pracować bez
ograniczeń.

4.2.

Montaż napędu ustawczego na armaturze
Montaż napędu ustawczego na armaturze przeprowadza się za pomocą sprzęgła.

4.2.1.

Przegląd wariantów sprzęgieł
Budowa

Rysunek 5: Warianty sprzęgła

[1]
[2]
[3]
Zastosowanie

Dla armatur z przyłączami wg EN ISO 5211
Dla trzpieni obrotowych, niewznoszących się

●

●

4.2.2.

Otwór pod wałek z wpustem
Otwór pod wałek kwadratowy
Otwór pod wałek podwójne D

Montaż napędu ustawczego (ze sprzęgłem)
Przed montażem napędu ustawczego na armaturze sprzęgła bez owiercenia lub
sprzęgła wstępnie owiercone należy w ramach obróbki wykończeniowej odpowiednio
dopasować do wałka armatury (np. z otworem i rowkiem, czworokątem wewnętrznym
lub podwójnym "D").
Armaturę i napęd ustawczy należy zmontować w jednakowej pozycji krańcowej.
Standardowo napęd ustawczy jest dostarczany w pozycji krańcowej ZAMYK.
→ Zalecana pozycja montażowa w przypadku przepustnic: pozycja krańcowa
ZAMYK.
→ Zalecana pozycja montażowa w przypadku zaworów kulowych: pozycja
krańcowa OTW.

Czynności montażowe

1.
2.
3.

W razie konieczności przesunąć napęd ustawczy kołem ręcznym w tę samą
pozycję krańcową co armatura.
Oczyścić powierzchnie stykowe, dokładnie odtłuścić odsłonięte powierzchnie.
Wałek armatury [2] posmarować lekko smarem.
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Montaż
4.

Nałożyć sprzęgło [1] na wałek armatury [2] i zabezpieczyć przed przesunięciem
osiowym trzpieniem gwintowanym [3] lub podkładką zaciskową i śrubą z podkładką sprężystą [4]. Zachować przy tym wymiary X, Y lub L (patrz rysunek i
tabela <Pozycje montażowe sprzęgła>).
Rysunek 6: Przykłady: zakładanie sprzęgła

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

Sprzęgło
Wałek armatury
Trzpień gwintowany
Podkładka zaciskowa i śruba z podkładką sprężystą

Rysunek 7: Pozycje montażowe sprzęgła

Tabela 3:
Pozycja montażowa sprzęgła z wymiarami montażowymi wg specyfikacji AUMA
Wymiary [mm]

EQ 40 – EQ 150

EQ 300 – EQ 600

EN ISO 5211

F04, F05, F07, F10

F07, F10, F12

X maks.

0,5

0,5

Y maks.

3

3

L maks.

41

50

5.

10

Uzębienie sprzęgła posmarować dobrze smarem bezkwasowym (np. Gleitmo
firmy Fuchs).

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

Montaż
6.

Informacja

Nałożyć napęd ustawczy. W razie potrzeby lekko obrócić napęd ustawczy, aż
uzębienie sprzęgła wejdzie.
Rysunek 8: Przykład EQ 150 i EQ 600

Zwrócić uwagę na centrowanie (o ile jest na wyposażeniu) i pełne przyleganie kołnierzy.
7.

Jeżeli otwory kołnierzy nie pokrywają się z gwintami:
7.1 Obrócić lekko koło ręczne, aż otwory pokryją się ze sobą.

8.

9.

7.2 Ewent. przestawić napęd ustawczy o jeden ząb na sprzęgle.
Napęd ustawczy zamocować śrubami.
Informacja: Aby zapobiec skorodowaniu styków, należy posmarować śruby
środkiem do uszczelniania gwintów.
Dokręcić śruby przemiennie na krzyż momentem dokręcenia podanym w tabeli.

Tabela 4:
Momenty dokręcenia śrub
Gwint

Moment dokręcenia [Nm]
Klasa wytrzymałości 8.8

M6

11

M8

25

M10

51

M12

87
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Podłączanie do zasilania elektrycznego

5.

Podłączanie do zasilania elektrycznego

5.1.

Podstawowe wskazówki

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

Porażenie prądem wskutek niebezpiecznego napięcia!
Nieprzestrzeganie może skutkować ciężkim uszczerbkiem na zdrowiu, szkodami
materialnymi, a nawet śmiercią.
→ Podłączanie elektryczne może być wykonywane wyłącznie przez wykwalifikowany personel.
→ Przed podłączeniem należy przeczytać podstawowe informacje zawarte w niniejszym rozdziale.
Schemat połączeń/schemat elektryczny

Właściwy schemat połączeń/schemat elektryczny (w wersji niemieckiej i angielskiej)
umieszczony jest wraz z niniejszą instrukcją obsługi w torebce odpornej na wpływy
atmosferyczne, przymocowanej do produktu. Można go uzyskać od firmy po podaniu
numeru zamówienia (patrz tabliczka znamionowa) lub bezpośrednio pobrać z Internetu
(http://www.auma.com).

Dozwolone typy sieci
(sieci zasilania)

Napędy ustawcze nadają się do pracy w sieciach TN i TT. W sieci IT wymagany jest
odpowiedni, atestowany czujnik izolacji, na przykład czujnik izolacji z pomiarem
impulsowo-kodowym.

Rodzaj prądu, napięcie
sieci, częstotliwość sieci

Rodzaj prądu, napięcie sieci i częstotliwość sieci muszą zgadzać się z danymi na
tabliczce znamionowej.

Zabezpieczenie i projektowanie przez klienta

Dla zapewnienia ochrony przeciwzwarciowej, a także w celu odłączenia napędu
ustawczego od zasilania, użytkownik musi zainstalować odłączniki mocy lub
bezpieczniki samoczynne. Wartość prądu do obliczenia zabezpieczenia wynika z
poboru prądu napędu ustawczego (patrz tabliczka znamionowa). Zalecamy
zaprojektowanie urządzeń sterujących wg maks. prądu (Imax), a dobór i ustawienie
wyzwalaczy przeciążeniowych wg parametrów podanych w karcie danych
elektrycznych.

Potencjał przyłączy
klienta

Wszystkie sygnały wejściowe (wejścia sterujące) muszą być zasilane tym samym
potencjałem.
Wszystkie sygnały wyjściowe (komunikaty stanu) muszą być zasilane tym samym
potencjałem.

Normy bezpieczeństwa

Przewody przyłączeniowe, dławiki kablowe,
przejściówki, zaślepki

Środki ochronne i urządzenia zabezpieczające muszą odpowiadać obowiązującym
przepisom krajowym w miejscu montażu. Wszystkie podłączone urządzenia
zewnętrzne muszą odpowiadać właściwym normom bezpieczeństwa w miejscu
montażu.
●

●

●

●

●

Ułożenie przewodów
zgodnie z wymogami
kompatybilności elektromagnetycznej (EMC)
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Zalecamy zastosowanie przewodów przyłączeniowych i zacisków przyłączeniowych zgodnych z prądem znamionowym (IN) (patrz tabliczka znamionowa lub
karta danych elektrycznych).
W celu zapewnienia izolacji urządzenia stosować odpowiednie (odporne na
wahania napięcia) przewody. Zaprojektować przewody co najmniej dla maksymalnie występującego napięcia znamionowego.
Stosować przewody przyłączeniowe o odpowiedniej odporności termicznej.
W przypadku ekspozycji na promieniowanie UV (np. na zewnątrz) użyć przewodów przyłączeniowych odpornych na promieniowanie UV.
Do podłączenia nadajników położenia należy użyć przewodów ekranowanych.

Przewody sygnałowe i przewody magistrali fieldbus są wrażliwe na zakłócenia.
Przewody silnikowe są źródłem zakłóceń.
●

Przewody wrażliwe na zakłócenia i te będące źródłem zakłóceń należy poprowadzić w jak największym odstępie od siebie.

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

Podłączanie do zasilania elektrycznego
Przewody sygnałowe i przewody magistrali fieldbus poprowadzone w pobliżu
potencjału masy są bardziej odporne na zakłócenia.
Przewody należy kłaść na możliwie krótkich odcinkach, w obszarach, w których
występują jedynie niewielkie zakłócenia.
Unikać równoległych odcinków o niewielkim odstępie między przewodami
wrażliwymi na zakłócenia i będącymi źródłem zakłóceń.

●

●

●

5.2.

Podłączanie elektryczne
Rysunek 9: Podłączanie elektryczne – wersja standardowa i warianty produktu

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

Pokrywa
Śruby na obudowie napędu ustawczego
Przepust kablowy
Zaślepka
Dławik kablowy (nie należy do zakresu dostawy)

Porażenie prądem wskutek niebezpiecznego napięcia!
Nieprzestrzeganie prowadzi do śmierci lub ciężkiego uszczerbku na zdrowiu.
→ Przed otwarciem odłączyć napięcie.
1.

Otwieranie obszaru zaciskowego:
1.1 Wersja standardowa: odkręcić śruby [2] i zdjąć pokrywę [1] z obudowy
napędu ustawczego.

2.
3.
4.

1.2 W przypadku wariantów KS1, VSE i FSC20/PEL-DS zdjąć zamontowaną
z boku pokrywę, wzgl. pokrywę. Pokrywa napędu [1] może pozostać zamknięta.
Usunąć założone zaślepki [4].
Włożyć dławiki kablowe [5] pasujące do przewodów przyłączeniowych.
Niewykorzystane przepusty kablowe [3] zamknąć odpowiednimi zaślepkami
[4].

Podany na tabliczce znamionowej stopień ochrony IP... jest zagwarantowany
tylko wtedy, gdy stosowane są dławiki kablowe i zaślepki pasujące do podanego
stopnia ochrony. W przypadku eksploatacji w obszarze Ex wolno stosować
tylko dławiki kablowe i zaślepki dopuszczone do odpowiedniego rodzaju zabezpieczenia przed zapłonem.
5.
6.
7.

Ściągnąć z przewodów płaszcz ochronny i odizolować żyły.
W przypadku przewodów giętkich: stosować końcówki tulejkowe do żył wg
normy DIN 46228.
Podłączyć przewód według właściwego schematu połączeń.
13
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8.
9.

Dokręcić dławiki kablowe wymaganym przez producenta momentem dokręcenia
celem zapewnienia właściwego stopnia ochrony.
Założyć pokrywę napędu [1], wzgl. pokrywę i dokręcić śruby równomiernie na
krzyż.

Jeżeli po podłączeniu elektrycznym nastąpi uruchomienie: pokrywę [1] pozostawić otwartą!
5.3.

Akcesoria przyłącza elektrycznego

5.3.1.

Zewnętrzne przyłącze uziemienia (opcja)
Niebezpieczne napięcie wskutek właściwości izolacyjnych powłoki proszkowej!
Możliwe ryzyko porażenia prądem elektrycznym.
→ Usunąć proszek z powierzchni napędu ustawczego (zeszlifować).
→ Podłączyć wszystkie przewody ochronne.
→ Połączyć przyłącze przewodu ochronnego z zewnętrznym przewodem ochronnym przewodu przyłączeniowego.
→ Uruchamiać urządzenie tylko z podłączonym przewodem ochronnym.
Rysunek 10: Przyłącze uziemienia

Zastosowanie

Zewnętrzne przyłącze uziemienia (pałąk zaciskowy) do podłączania do połączenia
wyrównawczego.
Tabela 5:
Przekroje przyłączy i momenty dokręcenia przyłącza uziemienia
Rodzaj przewodu

Przekroje przyłączy

Momenty dokręcenia śrub

jednożyłowy i wielożyłowy

od 2,5 mm² do 6 mm²

3 – 4 Nm

drobnożyłowy

od 1,5 mm² do 4 mm²

3 – 4 Nm

W przypadku drobnożyłowych (giętkich) żył podłączanie za pomocą końcówki kablowej/oczkowej końcówki kablowej. W przypadku podłączania dwóch żył pod zaciskiem pałąkowym muszą one mieć ten
sam przekrój.
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6.

Uruchamianie

6.1.

Ograniczniki krańcowe w napędzie niepełnoobrotowym
Rysunek 11: Ograniczniki krańcowe

Ogranicznik krańcowy OTW.
Ogranicznik krańcowy ZAMYK.
Wewnętrzne ograniczniki krańcowe ograniczają kąt przesterowania. Chronią one
armaturę w trybie pracy elektrycznej i służą jako ograniczniki przy ręcznym
uruchamianiu kołem ręcznym.
Kąt przesterowania (np. 90°) jest podany na tabliczce znamionowej i ustawiany na
tę wartość w zakresie ±15°.

Nastawę ograniczników krańcowych wykonuje zazwyczaj producent armatury przed
montażem armatury w rurociągu.
Odkryte, wirujące części (przepustnice / zawory) na armaturze!
Zgniecenia i szkody wywołane przez armaturę, wzgl. napęd ustawczy.
→ Nastawę ograniczników krańcowych zlecać tylko wykwalifikowanemu personelowi fachowemu.
Kolejność ustawiania: najpierw ogranicznik krańcowy ZAMYK., następnie OTW. lub
odwrotnie, zależy od armatury:
●

●

Zalecenie w przypadku przepustnic: najpierw ustawić ogranicznik krańcowy
ZAMYK.
➭ strona 16, Ustawianie ogranicznika krańcowego zamykania
Zalecenie w przypadku zaworów kulowych: najpierw ustawić ogranicznik
krańcowy OTW.
➭ strona 16, Ustawianie ogranicznika krańcowego otwierania
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6.1.1.

Ustawianie ogranicznika krańcowego zamykania
1.

Poluzować nakrętkę [1]
Rysunek 12:

2.

Obrócić armaturę kołem ręcznym do pozycji krańcowej ZAMYK. (patrz też: ➭
strona 21, Uruchamianie armatury w trybie obsługi ręcznej)
Rysunek 13:

3.

Jeżeli pozycja krańcowa ZAMYK. nie jest uzyskana: obrócić z powrotem śrubę
nastawczą [2], aż armatura zostanie doprowadzona do położenia ZAMYK.
Informacja:
Nie wykręcać za daleko śruby nastawczej [2]. Zachować maksymalny odstęp
od łba śruby do ściany obudowy. Patrz: ➭ strona 17, Wymiary śrub nastawczych
do ustawiania ograniczników krańcowych

i lekko obrócić z powrotem.

Rysunek 14:

4.

Jeżeli armatura znajduje się w pozycji krańcowej ZAMYK.: wkręcić do oporu
śrubę nastawczą [2].

➥
5.

Ogranicznik krańcowy zamykania jest teraz ustawiony.
Przytrzymać śrubę nastawczą [2] i wkręcić nakrętkę [1], aż będzie przylegać
do obudowy. Następnie mocną dokręcić nakrętkę [1] kluczem płaskim.
Informacja: Przy dokręcaniu nakrętki [1] nie wolno przekręcić śruby nastawczej
[2], gdyż w przeciwnym razie zmieni się ustawienie ogranicznika krańcowego.

Następnie można natychmiast ustawić ogranicznik krańcowy ZAMYK. ➭ strona 19,
Ustawianie wyłącznika krańcowego
6.1.2.

Ustawianie ogranicznika krańcowego otwierania
Jeżeli ogranicznik krańcowy ZAMYK. został już ustawiony, zazwyczaj nie jest
konieczne ustawienie ogranicznika krańcowego OTW.
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1.

Poluzować nakrętkę [3]
Rysunek 15:

2.

Obrócić armaturę kołem ręcznym do pozycji krańcowej OTW. (patrz też ➭
strona 21, Uruchamianie armatury w trybie obsługi ręcznej)
Rysunek 16:

3.

Jeżeli pozycja krańcowa OTW. nie jest uzyskana: obrócić z powrotem śrubę
nastawczą [4], aż armatura zostanie doprowadzona do położenia OTW.
Informacja:
Nie wykręcać za daleko śruby nastawczej [4]. Zachować maksymalny odstęp
od łba śruby do ściany obudowy. Patrz: ➭ strona 17, Wymiary śrub nastawczych
do ustawiania ograniczników krańcowych

i lekko obrócić z powrotem.

Rysunek 17:

4.

Jeżeli armatura znajduje się w pozycji krańcowej OTW.: wkręcić do oporu śrubę
nastawczą [4].

➥
5.

Ogranicznik krańcowy otwierania jest teraz ustawiony.
Przytrzymać śrubę nastawczą [4] i wkręcić nakrętkę [3], aż będzie przylegać
do obudowy. Następnie mocną dokręcić nakrętkę [1] kluczem płaskim.
Informacja: Przy dokręcaniu nakrętki [3] nie wolno przekręcić śruby nastawczej
[4], gdyż w przeciwnym razie zmieni się ustawienie ogranicznika krańcowego.

Następnie można natychmiast ustawić ogranicznik krańcowy OTW.
6.1.3.

Wymiary śrub nastawczych do ustawiania ograniczników krańcowych
Uszkodzenie armatury lub przekładni przy za niskiej głębokości wkręcenia
śruby nastawczej!
→ Przestrzegać wymiarów Tmin. i Tmax..
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Rysunek 18: Ogranicznik krańcowy, wersje konstrukcyjne EQ 40 – EQ 150

Tabela 6:
Odstęp T od łba śruby do ścianki obudowy EQ 40– EQ 150
dla 90°/120°1)

Wymiary T [mm]

Tmax. (+15°)
T (dla 90°/120°, wzgl. 150°/180°)
Tmin. (–15°)
1)
2)

dla 150°/180°1)

Standard

Wersja specjalna2)

Standard

Wersja specjalna2)

25,1

27

29,1

31

19

23,5

23

27,5

12,9

20

16,9

24

Kąt przesterowania – patrz tabliczka znamionowa
Sprzęgło specjalne (typ sprzęgła ST-01); typ sprzęgła podany jest w karcie danych technicznych
do zamówienia.

Rysunek 19: Ogranicznik krańcowy, wersje konstrukcyjne EQ 300 – EQ 600

Tabela 7:
Odstęp T od łba śruby do ścianki obudowy EQ 300– EQ 600
dla 90°/120°1)

dla 150°/180°1)

Tmax. (+15°)

46

N/A

T (dla 90°/120°, wzgl. 150°/180°)

31

N/A

Tmin. (–15°)

16

N/A

Wymiar T [mm]

1)

18

Kąt przesterowania – patrz tabliczka znamionowa

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600
6.2.

Uruchamianie

Ustawianie wyłącznika krańcowego
Rysunek 20: Wyłącznik krańcowy

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

WEL: wyłącznik krańcowy, zamykanie, ruch przeciwnie do wskazówek zegara
(wyłącznik krańcowy do wyłączania silnika w pozycji krańcowej OTW.)
WER: wyłącznik krańcowy, zamykanie, ruch zgodnie ze wskazówkami zegara
(wyłącznik krańcowy do wyłączania silnika w pozycji krańcowej ZAMYK.)
WE 1: opcjonalny, dodatkowy wyłącznik krańcowym w kierunku OTW.
(do zgłaszania pozycji krańcowej OTW. lub pozycji pośredniej)
WE 2: opcjonalny, dodatkowy wyłącznik krańcowym w kierunku ZAMYK.
(do zgłaszania pozycji krańcowej ZAMYK. lub pozycji pośredniej)

Jednostka z wyłącznikami krańcowymi służy do pomiaru zakresu nastawy. W chwili
osiągnięcia ustawionej pozycji (pozycja krańcowa/pozycja pośrednia) wyłączniki są
uruchamiane. Przy wyłączaniu wyłącznikiem krańcowym sygnały wyłączników
krańcowych stosuje się do wyłączania w pozycjach krańcowych.
Zalecamy wyłączanie napędu ustawczego w pozycjach krańcowych przez
wyłączniki krańcowe w celu wydłużenia cyklu życia.
Jednostka z wyłącznikami krańcowymi znajduje się pod pokrywą.
1.
2.

Obrócić armaturę kołem ręcznym do wymaganej pozycji krańcowej.
Kluczem płaskim (rozm. 10) otworzyć mimośród.
Rysunek 21:
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3.

4.
6.3.

Przestawić wkrętakiem krzywkę sterującą, tak aby wyłącznik zadziałał. Ustawić
punkt przełączania, obracając wyłącznik w kierunku strzałki – ilustracja <Wyłącznik krańcowy>.
Kluczem płaskim (rozm. 10) ponownie zamknąć mimośród.

Ustawianie mechanicznego wskaźnika położenia
Rysunek 22: Wersje z mechanicznym wskaźnikiem położenia

[1]
[2]

Wersja ze wskazówką
Wersja ze skalą kątów obrotu

Mechaniczny wskaźnik położenia znajduje się pod pokrywą.
1.
2.
3.

Doprowadzić napęd ustawczy do pozycji krańcowej ZAMYK.
Odkręcić śrubę na wskazówce, wzgl. skali kątów obrotu.
Ustawianie wskazówki, wzgl. skali:
→
Obrócić wskazówkę poprzecznie do rury lub do oporu.

→

Ustawić skalę kątów obrotu na 0° (dla pozycji krańcowej = ZAMYK.).

4. Ponownie dokręcić śrubę na wskazówce, wzgl. skali kątów obrotu.
Dodatkowe informacje o wskaźniku: ➭ strona 22, Mechaniczny wskaźnik położenia
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7.

Obsługa i sterowanie napędem ustawczym

7.1.

Obsługa ręczna
Za pomocą koła ręcznego można uruchomić napęd ustawczy w razie zaniku prądu.
Obsługa ręczna służy do sporadycznego, ręcznego uruchamiania armatury.

7.1.1.

Uruchamianie armatury w trybie obsługi ręcznej
Obsługa ręczna przy pracującym silniku może prowadzić do uszkodzenia napędu ustawczego!
→ Stosować koło ręczne tylko przy zatrzymanym silniku.
→ Nie używać do uruchamiania ŻADNYCH przedłużek w funkcji dźwigni.
Rysunek 23: Obsługa ręczna

7.2.

1.

Zamykanie armatury:
→
EQ 40 – EQ 150 – obrócić koło ręczne zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara.
→
EQ 300 – EQ 600 – obrócić koło ręczne przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara.

➥
2.

Wał napędowy (armatura) obraca się w prawo w kierunku zamykania.

➥

Wał napędowy (armatura) obraca się w lewo w kierunku otwierania.

Otwieranie armatury:
→
EQ 40 – EQ 150 – obrócić koło ręczne przeciwnie do kierunku ruchu
wskazówek zegara.
→
EQ 300/EQ 600 – obrócić koło ręczne zgodnie z kierunkiem ruchu
wskazówek zegara.

Praca elektryczna
W trybie pracy elektrycznej napęd ustawczy jest napędzany elektrycznie. W tym celu
silnik musi być sterowany za pomocą zacisków podanych w dołączonym schemacie
połączeń.
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8.

Wskaźniki

8.1.

Mechaniczny wskaźnik położenia
Rysunek 24: Wersje z mechanicznym wskaźnikiem położenia

[1]
[2]

Wersja ze wskazówką
Wersja ze skalą kątów obrotu

Mechaniczne wskaźniki położenia wskazuje położenie armatury i czy napęd ustawczy
pracuje (wskaźnik ruchu). Przy prawidłowym ustawieniu wskaźnik położenia wskazuje
osiągnięcie pozycji krańcowych OTW. i ZAMYK.
Wskaźnik położenia należy ustawić na armaturę!
→ Patrz strona 20, Ustawianie mechanicznego wskaźnika położenia
Tabela 8: Położenie armatury względem rury
Wskazówka
Skala kątów obrotu Opis
Armatura jest zamknięta.
Napęd ustawczy znajduje się w pozycji krańcowej
ZAMYK.
Wskazówka wskazuje kierunek, w którym napęd
ustawczy przesunął się ostatnio.

Armatura jest otwarta.
Napęd ustawczy znajduje się w pozycji krańcowej
OTW.

Armatura i napęd ustawczy znajdują się w pozycji
pośredniej.
Wskazówka wskazuje kierunek, w którym napęd
ustawczy przesunął się ostatnio.
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Komunikaty (sygnały wyjściowe)

Komunikaty (sygnały wyjściowe)
Dokładna wersja została podana na schemacie elektrycznym lub w karcie danych
technicznych dołączonej do zamówienia.

9.1.

Wyjścia cyfrowe

Tabela 9:
Komunikat

Oznaczenie w schemacie połączeń

Osiągnięto pozycję krańcową
OTW./ZAMYK.

WER

Wyłącznik krańcowy, zamykanie, ruch zgodny ze wskazówkami zegara = wyłącznik
krańcowy ZAMYK.

WEL

Wyłącznik krańcowy, zamykanie, ruch przeciwny do wskazówek zegara = wyłącznik
krańcowy OTW.

WER/WEL stosuje się przy wyłączaniu wyłącznikiem krańcowym do wyłączania silnika w pozycjach
krańcowych (wyłącznik krańcowy). Przez te wyłączniki przepływa prąd silnika – dlatego nie nadają się
one do przesyłania sygnału.
Ustawienie na jednostce z wyłącznikami krańcowymi ➭ strona 19, Ustawianie wyłącznika krańcowego
Opcja
Osiągnięto pozycję krańcową
OTW./ZAMYK.
Osiągnięto pozycję pośrednią

WE 1

Dodatkowy wyłącznik krańcowy w kierunku OTW.

WE 2

Dodatkowy wyłącznik krańcowy w kierunku ZAMYK.

Osiągnięty moment obrotowy
OTW./ZAMYK.

DER

Wyłącznik momentu obrotowego, zamykanie, ruch zgodny ze wskazówkami zegara
(ZAMYK.)

DEL

Wyłącznik momentu obrotowego, otwieranie, ruch przeciwny do wskazówek zegara
(OTW.)

WE 1/WE 2 to dodatkowe wyłączniki krańcowe do sygnalizacji pozycji krańcowych OTW./ZAMYK. lub
pozycji pośrednich.
Ustawienie na jednostce z wyłącznikami krańcowymi ➭ strona 19, Ustawianie wyłącznika krańcowego

DER/DEL wyłączają silnik po uzyskaniu ustawionego fabrycznie momentu obrotowego. Przez te wyłączniki przepływa prąd silnika – dlatego nie nadają się one do przesyłania sygnału.
Opcja

DE1

Osiągnięty moment obrotowy
OTW./ZAMYK.

Dodatkowy wyłącznik momentu obrotowego, zamykanie, ruch zgodny ze wskazówkami zegara (ZAMYK.)

DE2

Dodatkowy wyłącznik momentu obrotowego, otwieranie, ruch przeciwny do wskazówek zegara (OTW.)

DE 1/DE 2 to dodatkowe wyłączniki bezpotencjałowe do sygnalizacji Osiągnięty moment obrotowy
OTW./ZAMYK.
Ustawienie fabryczne (bez możliwości zmiany)
Opcja
Termowyłącznik
Zadziałanie zabezpieczenia silnika Hz

9.2.

Termowyłącznik

Wyjścia analogowe

Tabela 10:
Opcja
Sygnał zwrotny położenia

Zależnie od wersji poprzez potencjometr lub elektroniczny nadajnik położenia ESR100 lub pozycjoner
(elektronika pozycjonująca) PEL100
R1

Potencjometr

R2

Potencjometr w układzie tandemowym (opcja)

ESR

Elektroniczny sygnał zwrotny położenia, układ 2-przewodowy (4 – 20 mA)

ESR

Elektroniczny sygnał zwrotny położenia, układ 3- lub 4-przewodowy (0/4 – 20 mA)
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10.

Usuwanie usterek

10.1.

Błędy podczas uruchamiania

Tabela 11:
Błędy podczas obsługi/uruchamiania
Błąd

Opis/przyczyna

Pomoc

Napęd ustawczy najeżdża mimo ustawionej
jednostki z wyłącznikami krańcowymi na
ogranicznik krańcowy armatury lub napędu
ustawczego.

Przy ustawianiu jednostki z wyłącznikami
krańcowymi nie uwzględniono ruchu bezwładnego (wybiegu).
Ruch bezwładny powstaje w wyniku działania
masy zamachowej napędu ustawczego i armatury oraz zwłoki w wyłączaniu sterownika napędu ustawczego.

Obliczanie ruchu bezwładnego: ruch bezwładny = pokonywana droga
od wyłączenia do zatrzymania się.
Ustawić na nowo jednostkę z wyłącznikami
krańcowymi z uwzględnieniem ruchu bezwładnego
. (Obrócić z powrotem koło ręczne o wartość
ruchu
bezwładnego)

Wyłącznik krańcowy i/lub wyłącznik momentu Wyłącznik jest uszkodzony lub nieprawidłowo Sprawdzić ustawienie, ewent. ponownie ustawić położenie krańcowe.
obrotowego nie włącza się.
ustawiony.
Patrz <Kontrola wyłączników>, ewent. wymienić wyłączniki.

10.2.

Bezpieczniki w napędzie ustawczym
Wersje z pozycjonerem (PEL100 lub PEL-GL) posiadają bezpiecznik do
zabezpieczenia elektroniki pozycjonującej. Informacje o bezpieczniku podane są w
schemacie połączeń.

10.3.

Ochrona silnika (monitorowanie temperatury)
W celu ochrony przed przegrzaniem napęd ustawczy jest wyposażony w silnik
odporny na zablokowanie lub termowyłącznik w uzwojeniu silnika do monitorowania
temperatury.
W przypadku silników odpornych na zablokowanie ustawiona wartość prądu musi
być mniejsza niż 5-krotność prądu znamionowego silnika.
W silnikach z termowyłącznikiem przerywa on dopływ prądu do silnika, a napęd
ustawczy zatrzymuje się po uzyskaniu maksymalnie dopuszczalnej temperatury
uzwojenia.
Przed dalszą pracą silnik musi przestygnąć.
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Utrzymywanie ruchu i konserwacja
Uszkodzenia na skutek niewłaściwej konserwacji!
→ Utrzymanie ruchu i konserwacja należą wyłącznie do obowiązków wykwalifikowanego personelu upoważnionego przez użytkownika lub wykonawcę instalacji.
Radzimy zlecenie tych prac naszemu serwisowi.
→ Prace w zakresie utrzymania ruchu i konserwacji mogą być wykonywane dopiero
po wyłączeniu urządzenia.
AUMA
Serwis i pomoc

11.1.

AUMA oferuje kompleksowe usługi serwisowe, np. serwisowanie i konserwacja, a
także szkolenia dla klientów. Adresy kontaktowe podane są w internecie
(www.auma.com).

Czynności prewencyjne w zakresie utrzymania ruchu i bezpiecznej eksploatacji
Aby zapewnić bezpieczne działanie urządzenia, należy wykonać następujące
czynności:
6 miesięcy po uruchomieniu, a następnie raz w roku
●

●

●

11.2.

Kontrola wzrokowa:
Sprawdzić przepusty kablowe, dławiki kablowe, zaślepki itp. pod kątem stabilnego osadzenia i szczelności. W razie potrzeby dociągnąć dławiki kablowe i
zaślepki momentem dokręcenia wg informacji producenta.
Sprawdzić dokręcenie śrub mocujących między napędem a armaturą/przekładnią. W razie potrzeby dokręcić momentem podanym w rozdziale „Montaż”.
W przypadku rzadkiego uruchamiania: wykonać próbę działania.

Konserwacja
Zalecenia dot. wymiany smaru i uszczelek:
Przekładnie są bezobsługowe. Bez widocznego wycieku smaru nie jest konieczna wymiana smaru i uszczelek ani uzupełnianie smaru.
Zalecenia dotyczące konserwacji:
●

W trybie pracy regulacyjnej zazwyczaj po 4 – 6 latach.
Przy częstym uruchamianiu (praca sterująca) z reguły po 6 – 8 latach.
Przy sporadycznym uruchamianiu (praca sterująca) z reguły po 10 – 12 latach.
Smarowanie obudowy przekładni podczas eksploatacji jest zbędne.
●

●

●

11.3.

Usuwanie odpadów i utylizacja
Nasze urządzenia zapewniają długi okres użytkowania. Jednak po pewnym czasie
i one będą musiały zostać wymienione. Urządzenia te mają budowę modułową
umożliwiającą segregację i sortowanie materiałów na:
złom elektroniczny
różnorodne metale
tworzywa sztuczne
smary i oleje
Ogólne wytyczne:
●

●

●

●

●

●

●

Smary i oleje są substancjami, które z reguły stanowią zagrożenie dla wód, i
wobec tego nie mogą dostać się do środowiska naturalnego.
Zdemontowany materiał należy usunąć zgodnie z przepisami lub oddać do
punktu utylizacji.
Przestrzegać krajowych przepisów prawnych dotyczących usuwania odpadów.
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12.

Dane techniczne
Poniższe tabele, oprócz standardowego wyposażenia, zawierają również opcje.
Dokładną wersję podano w karcie danych technicznych dołączonej do zamówienia.
Karta danych technicznych do zamówienia jest dostępna do pobrania w Internecie
na stronie http://www.auma.com w języku niemieckim i angielskim (należy podać
numer zamówienia).

Informacja

12.1.

Dane techniczne napędów niepełnoobrotowych

Ogólne informacje
Napędy niepełnoobrotowe do pracy regulacyjnej i sterującej w technice procesowej do członów sterujących o kącie przesterowania 90° –
180° jak przepustnice i zawory kulowe.
Typ

Zakres momentów obrotowych
Praca sterują- Praca regulaca
cyjna
Min.
Maks.
[Nm]
[Nm]

AC 50 Hz

AC 60 Hz3)

DC4)

Przykład
230 V AC

15
30
60
20
30
60
206)

12
25
50
16
25
50

14
22
45
14
22
45

B
B
B
T
T
B

40

20

EQ 60

60

40

16

14

B

EQ 100

100

60

30
60
206)

25
50

22
45

T
T

16

14

T

EQ 150

150

80

306)

25

22

B

60
406)

50

45

T

33

38

T

806)

66

70

B

160
806)

133

140

T

66

75

T

1606)

133

115

B

EQ 600

3)
4)
5)
6)

Ochrona silni- Przyłącze arka1)
matury2)

EQ 40

EQ 300

1)
2)

Czas przesterowania dla
90° w sekundach

300

600

180

300

Koło ręczne

Masa

Standard
EN ISO 5211

Ø
[mm]

ok.
[kg]

(F04)5), F05,
F07, F10

100

7,5

(F04)5), F05,
F07, F10

100

7,5

(F04)5), F05,
F07, F10

100

7,5

(F04)5), F05,
F07, F10

100

7,5

F07, F10,
(F12)5)

100

15

F07, F10,
(F12)5)

100

15

B = silnik odporny na zablokowanie (S1 - 100 %), T = termowyłącznik do monitorowania temperatury
EQ 40 – EQ 150: w wariantach sprzęgieł o większej średnicy, IP68 i z podstawą i dźwignią stosuje się większy człon napędzany z kołnierzem kombi
F05/F07/F10.
Pobór mocy zwiększa się o 20 % względem odpowiedniego wariantu 50 Hz AC
W wersji DC czas przesterowania zmienia się zależnie od obciążenia. Podany czas przesterowania dotyczy biegu jałowego.
Przesunięty 45°, F12 na życzenie
Z opcją pozycjonera konieczna jest pokrywa metalowa

Wyposażenie i funkcje napędu ustawczego
Tryb pracy

Praca sterują- Praca dorywcza S2 - 15 min, klasa A
ca:

Tryb pracy

Praca regula- Praca okresowo przerywana S3 - 50 % z maksymalną częstością załączeń 1200 rozruchów
cyjna:
na godzinę. W przypadku niektórych wersji (zależnie od wielkości napędu ustawczego i
zasilania napięciem) następuje redukcja czasu pracy w trybie pracy regulacyjnej powyżej
40 °C. Szczegółowe informacje – patrz oddzielne parametry elektryczne napędu niepełnoobrotowego.
Praca okresowo przerywana S1 - 100 %, z maksymalną częstością załączeń 1200 rozruchów na godzinę; nie jest dostępna dla wszystkich wersji (opcja)

Silnik

Silnik synchroniczny

Napięcie sieci, częstotliwość sieci

Patrz tabliczka znamionowa
Dopuszczalne wahania napięcia sieci: ±10 %
Dopuszczalne wahania częstotliwości sieci: ±5 %

Klasa izolacji

E, B, F

Ochrona silnika

Silnik ma być chroniony poprzez prawidłowe wyłączenie przy maksymalnym momencie obrotowym.
Silniki do pracy S1-100 % są odporne na zablokowanie i posiadają dodatkowe zabezpieczenie. W pozostałych silnikach można zainstalować dodatkowe zabezpieczenie do monitorowania temperatury w
postaci termowyłącznika (opcja).
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Wyposażenie i funkcje napędu ustawczego
Grzałka (opcja)

Rezystor grzewczy z termowyłącznikiem zapobiegającym kondensacji z samoregulacją temperatury,
maks. 15 W, napięcie przyłączowe 24, 115, 230 V/50/60 Hz [HZ/WP]

Samohamowność

Tak

Kąt przesterowania (opcja)

Standard:

90° ±15°

Opcje:
[SWE]

120° ±15°
150° ±15°
180° ±15°

Obsługa ręczna

Koło ręczne

Położenia krańcowe

Mechaniczne ograniczniki krańcowe ustawiane z zewnątrz

Podłączanie elektryczne

Standard:

Wewnętrzna listwa zaciskowa, układ zacisków, patrz schemat połączeń

Opcje:

●

●

Oddzielny elektryczny obszar zaciskowy na napędzie ustawczym z 32-biegunową
ramą zaciskową [ASK]
Wtyczka kompaktowa, 10-biegunowa srebrna/24-biegunowa srebrna [KS1, KS3]

Przepust kablowy

3 zaślepki M20 x 1,5

Pokrywa

Standard:

Poliwęglan (klasa paliwowa V0)

Opcje:

Aluminium z wziernikiem

Lokalny panel sterowania [VSE]
(opcja), IP65

●
●

Przełącznik RĘCZNIE/AUTO
Pokrętło (niezatrzaskowe) na OTW. i ZAMYK. [VSE]

Z podstawą i dźwignią (opcja)
Długość dźwigni

●
●

Z długością dźwigni 100 mm (odstęp od osi do otworu) [LAG-HEB]
Długości dźwigni 150/200 mm na życzenie

Wyposażenie i funkcje sterownika napędu ustawczego
Wyłącznik krańcowy i
wyjścia cyfrowe

Standard:

2 wyłączniki do wyłączania w pozycjach krańcowych. Za ich pomocą ustawia się punkty
pozycji krańcowych.

Opcje:

●

●

Wyłącznik momentu obrotowego i
wyjścia cyfrowe

Wejścia cyfrowe

Dodatkowe wyłączniki krańcowe do zgłaszania położeń krańcowych lub pozycji pośrednich, dowolnie ustawiane maks. 250 V AC, maks. 10 A (obciążenie rezystancyjne),
maks. 5 A (obciążenie indukcyjne), 2 wyłączniki [2WE]
Dodatkowe wyłączniki krańcowe do zgłaszania położeń krańcowych lub pozycji pośrednich, dowolnie ustawiane z pozłacanymi stykami do niskiego napięcia, maks. 30
V AC, maks. 0,1 A (obciążenie rezystancyjne), 2 wyłączniki [2WE-G]

Standard:

2 wyłączniki do wyłączania napędu ustawczego po uzyskaniu maksymalnego momentu
obrotowego. Bez możliwości nastawy.

Opcja:

2 dodatkowe, bezpotencjałowe wyłączniki momentu obrotowego [2DE] do zgłaszania
uzyskania maksymalnego momentu obrotowego, bez możliwości nastawy. Maks. 250 V
AC, maks. 10 A (obciążenie rezystancyjne), maks. 5 A (obciążenie indukcyjne)

Standard:

Brak

Opcje:

Z 2 wejściami (styczniki nawrotne) do OTW. i ZAMYK., do wyboru dla:
●
24 V DC; 1,7 W do PLC [WSE]
●
24 V AC/DC
●
110 V AC
●
230 V AC

Regulator położenia (opcja)

Elektronika pozycjonująca do sterowania napędem [PEL100, PEL-GL]
Wejście 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA, wyjście 0 – 10 V, 0/4 – 20 mA

Sygnał zwrotny położenia, analogowy
(opcje)

●

●

Potencjometr 100/130/200/500/1 000/5 000 Ωlub 10 kΩ [POT]
Błąd liniowości ≦0,5 %, maks. 1,5 W, prąd pętli 30 mA, maks. 2 szt.
Elektroniczny sygnał zwrotny położenia, układ 2-/3-przewodowy [ESR100]
Wyjście 0/4 – 20 mA, napięcie przyłączowe 24 V DC

Moduł ruchu awaryjnego (opcja)
Moduł ruchu awaryjnego

●
●
●

250 Nm, napięcie przyłączowe 24 V DC [PSC20-24]
250 Nm, napięcie przyłączowe 90 - 264 V AC [PSC20-230]
450 Nm, napięcie przyłączowe 90 - 264 V AC [PSC20-230]
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Warunki użytkowania
Pozycja montażowa

Dowolna, jednakże nie w pozycji wiszącej

Wysokość montażu

≤ 2000 m nad poziomem morza
> 2000 m nad poziomem morza na życzenie

Temperatura otoczenia

Patrz tabliczka znamionowa

Stopień ochrony wg EN 60529

Patrz tabliczka znamionowa

Zabezpieczenie przeciwwybuchowe Ex II 3D IP65 T 150 °C Dc [A-Ex]
(opcja)
Ochrona antykorozyjna

C2 wg EN ISO 12944-2

Powłoka

Powłoka proszkowa

Kolor

AUMA srebrnoszary (podobny do RAL 7037)

Cykl życia

Cykl życia napędów niepełnoobrotowych AUMA spełnia lub przewyższa wymagania zgodnie z EN 157142. Szczegółowe informacje na życzenie.

Pozostałe informacje
Dyrektywy UE
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Dyrektywa maszynowa 2006/42/WE
Dyrektywa niskiego napięcia 2014/35/UE
Dyrektywa EMC 2014/30/UE
Dyrektywa RoHS 2011/65/UE
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13.

Lista części zamiennych

13.1.

Napęd niepełnoobrotowy EQ 40– EQ 600

Lista części zamiennych
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Lista części zamiennych

Przy każdym zamawianiu części zamiennych prosimy podać typ przekładni i nasz numer zamówienia (patrz tabliczka znamionowa). Używać
należy wyłącznie oryginalnych części zamiennych firmy AUMA. Stosowanie innych części prowadzi do wygaśnięcia gwarancji oraz wyłączenia
roszczeń z tytułu odpowiedzialności cywilnej. Części zamienne przedstawione na rysunkach mogą różnić się wyglądem od części zamówionych.
Nr ref.

Nazwa

Nr ref.

Nazwa

2.1

Skala kątów obrotu

33.2

Kondensator

2.2.1

Pokrywa aluminiowa

33.3

Kątownik

2.2.2

Wziernik

34.1

Płytka przełączników

2.2.4

Pierścień osadczy sprężynujący

38

Pokrywa z poliwęglanu

2.2.6

o-ring

39

Wskazówka

2.3

Pierścień osadczy sprężynujący

40

Wyświetlacz

2.5

Wskaźnik położenia

44

Koło zębate

4.4

Potencjometr

45

Krzywka sterująca

5.1

Elektronika pozycjonująca

47

Sworzeń

8

Podkładka zabezpieczająca

50

o-ring

8.1

Dodatkowy wyłącznik

52

Pierścień uszczelniający

9.1

ESR 100

54

Nakrętka sześciokątna

10.1

Grzałka

56

Wpust pasowany

11.1

Dodatkowy potencjometr

63

Podkładka sprężysta

13

Trzpień gwintowany

74

Śruba z łbem soczewkowym

15

Nakrętka sześciokątna

77

Mimośród

21.1

Zacisk silnika 3~

78

Sprzęgło

26.1

Koło ręczne

83

Podkładka

26.2

Uchwyt cylindrowy

84

Śruba z łbem walcowym

26.3

Nakrętka sześciokątna

87

Tarcza pasowana

33

Silnik

89

Podkładka

30

Rodzaj

Rodzaj
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31

EQ 40 – EQ 150
EQ 300 – EQ 600

32
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Skorowidz haseł

Skorowidz haseł
A
Akcesoria (przyłącze elektryczne)
Aplikacja Assistant
Aplikacja AUMA Assistant

14
8
8

B
Bezpieczniki
Błąd

12
24

C
Certyfikat odbioru / kontroli
Czas przesterowania
Częstotliwość sieci

7
7
12

D
Dane techniczne
Dyrektywy

26
4

E
EMC
K
Kąt przesterowania
Kod DataMatrix
Komunikaty
Konserwacja
Korki gwintowane
Kwalifikacje pracowników
L
Lista części zamiennych
M
Mechaniczny wskaźnik położenia
Moc znamionowa
Moment obrotowy
Monitorowanie temperatury
Montaż
N
Napięcie sieci
Nazwa typu
Normy
Normy bezpieczeństwa
Numer seryjny
Numer zamówienia
Numer zlecenia
O
Obsługa
Obsługa ręczna
Obszar zaciskowy
Ochrona antykorozyjna
Ochrona silnika
Ograniczniki krańcowe
Okresy konserwacji

12
7
8
23
4, 25, 25
12
4
29
22
7
7
24
9
12
7
4
12
7, 8
7
7
21
21
13
28
24
15
25

P
Podłączanie do sieci
Podłączanie do zasilania
elektrycznego
Pomoc techniczna
Potencjał komunikatów stanu
Potencjał sygnałów wejściowych
Potencjał sygnałów wyjściowych
Potencjał wejść sterujących
Praca elektryczna
Praca urządzenia
Prąd znamionowy
Przewody
Przewody przyłączeniowe
Przyłącze armatury
Przyłącze uziemienia
R
Rodzaj prądu
Rok produkcji
S
Schemat połączeń
Serwis
Sieci zasilania
Smarowanie
Sprzęgło
Sterowanie
Stopień ochrony
Sygnały wyjściowe

12
12
25
12
12
12
12
21
4
7
12
12
7
14
12
8, 8
7, 12, 12
25
12
25
9, 9
21
7, 28
23

Ś
Środki ochronne

4, 12

T
Tabliczka znamionowa
Temperatura otoczenia
Tryb pracy
Typ (typ urządzenia)
Typ urządzenia
Typy sieci

7, 12
7, 28
7
7
7
12

U
Uruchamianie
Usuwanie
Usuwanie usterek
Utrzymanie ruchu
Utylizacja

4, 15
25
24
25
25

W
Wersja konstrukcyjna
Wielkość kołnierza
Wskazówki bezpieczeństwa
Wskazówki bezpieczeństwa/ostrzeżenia
Wskaźniki
Wskaźnik położenia
Wskaźnik ruchu
Wyłącznik krańcowy

7
7
4
4
22
22
22
19
33
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Skorowidz haseł
Z
Zabezpieczenie
Zakres zastosowań
Zaślepki

34

12
4, 4
12

35

AUMA Riester GmbH & Co. KG
P.O. Box 1362
DE 79373 Muellheim
Tel +49 7631 809 - 0
Fax +49 7631 809 - 1250
info@auma.com
www.auma.com

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
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Szczegółowe informacje dotyczące produktów AUMA dostępne są w Internecie pod adresem: www.auma.com

