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Inhoudsopgave
Eerst de bedieningsinstructies lezen!
●

Veiligheidsinstructies in acht nemen.

●

Deze bedieningsinstructies zijn als onderdeel van het product te beschouwen.

●

Bedieningsinstructies bewaren tijdens de levensduur van het product.

●

Bedieningsinstructies aan iedere volgende gebruiker of eigenaar van het product overhandigen.

Doelgroep:
Dit document bevat informatie voor montage-, inbedrijfstellings- en onderhoudspersoneel.
Referentiedocumentatie
Referentiedocumentatie is verkrijgbaar op het internet op http://www.auma.com.
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1.

Veiligheidsinstructies

1.1.

Voorwaarden voor de veilige omgang met het product
Normen/richtlijnen

De gebruiker van de installatie en de contractor dienen erop te letten, dat met
betrekking tot de montage, elektrische aansluiting, inbedrijfstelling en het gebruik op
de plaats van de installatie alle wettelijke eisen, richtlijnen, voorschriften, nationale
regelgevingen en aanbevelingen in acht worden genomen.

Veiligheidsinstructies/
waarschuwingen

Personen die aan dit toestel werkzaamheden verrichten, dienen volledig op de hoogte
te zijn van alle veiligheidsinstructies en waarschuwingen in deze bedieningsinstructies
en moeten de betreffende instructies strikt naleven. Veiligheidsinstructies en
waarschuwingsstickers of -borden op het product dienen in acht te worden genomen
teneinde persoonlijk letsel en/of materiële schade te voorkomen.

Kwalificatie van
personeel

De montage, elektrische aansluiting, inbedrijfstelling alsmede het bedienen en de
onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd. Dit personeel dient daartoe door de gebruiker van de installatie of door
de contractor geautoriseerd te zijn.
Voordat met werkzaamheden aan dit product wordt begonnen moet dit personeel
deze bedieningsinstructies gelezen en begrepen hebben, alsmede op de hoogte zijn
van de geldende veiligheidsvoorschriften inzake arbeidsomstandigheden en deze
in acht nemen.

Inbedrijfstelling

Gebruik en werking

Vóór de inbedrijfstelling moet voor alle instellingen worden gecontroleerd of zij met
de eisen van de desbetreffende toepassing overeenkomen. Een verkeerde instelling
kan leiden tot gevaren tijdens gebruik, bijv. de beschadiging van de afsluiter of de
installatie. De fabrikant is niet aansprakelijk voor hieruit voortvloeiende eventuele
schade. Het risico berust volledig bij de gebruiker.
Voorwaarden voor een probleemloze en goede werking van de apparatuur:
●

●

●

●

●

●

Een juiste wijze van transport, opslag, montage en installeren, alsook een
zorgvuldige inbedrijfstelling.
De apparatuur uitsluitend in een goede staat, met inachtneming van deze
bedieningsinstructies, gebruiken.
Storingen en beschadigingen dienen direct te worden gemeld en verholpen.
Neem de geldende veiligheidsvoorschriften met betrekking tot de
arbeidsomstandigheden in acht.
Neem de nationale voorschriften in acht.
Tijdens het in bedrijf zijn wordt de behuizing warm en kunnen
oppervlaktetemperaturen > 60 °C ontstaan. Ter voorkoming van mogelijke
brandwonden adviseren wij om voor aanvang van de werkzaamheden de
oppervlaktetemperatuur met een geschikte thermometer te meten en
veiligheidshandschoenen te dragen.

Veiligheidsmaatregelen

De gebruiker van de installatie of de contractor is verantwoordelijk voor de op locatie
noodzakelijke veiligheidsmaatregelen, zoals afdekkingen, afsluitingen of persoonlijke
beschermingsmiddelen voor het personeel.

Onderhoud

Onderhoudsvoorschriften moeten worden nageleefd, omdat anders de veilige werking
van de apparatuur niet meer is gewaarborgd.
Wijzigingen aan de apparatuur zijn uitsluitend met schriftelijke toestemming van de
fabrikant toegestaan.

1.2.

Toepassingsgebied
AUMA zwenkaandrijvingen zijn bestemd voor het bedienen van afsluiters, zoals
vlinderkleppen en kogelkranen. Bij aandrijvingen van brons is het gebruik in de
militaire scheepvaart beperkt.
Andere toepassingen zijn uitsluitend met uitdrukkelijke en schriftelijke toestemming
van de fabrikant toegestaan.
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De volgende toepassingen zijn bijvoorbeeld niet toegestaan:
Vloertransportmiddelen volgens EN ISO 3691
Hijs- en hefmateriaal volgens EN 14502
Personenliften volgens DIN 15306 en 15309
Goederenliften volgens EN 81-1/A1
Roltrappen
Onderaardse inbouw
Langdurige onderdompeling in water (beschermingsgraad in acht nemen)
Explosiegevaarlijke omgevingen
Met straling belaste zones binnen nucleaire installaties
De fabrikant is niet aansprakelijk voor schade die voortvloeit uit ondeskundig gebruik
van de aandrijvingen en/of gebruik voor andere doeleinden dan waarvoor ze bestemd
zijn.
●

●

●

●

●

●

●

●

●

Tot een juist gebruik van het product behoort ook de inachtneming van deze
bedieningsinstructies.
Informatie

1.3.

Deze bedieningsinstructies gelden voor de standaarduitvoering 'rechtsdraaiend
sluiten'. Dit betekent, dat de aangedreven as met de wijzers van de klok mee
(rechtsom) draait om de afsluiter te sluiten.

Waarschuwingen/aanwijzingen
De hieronder weergegeven aanwijzingen met betrekking tot de veiligheid zijn bedoeld
om de aandacht te vestigen op de in deze bedieningsinstructies opgenomen
veiligheidsprocedures en -aanwijzingen. Elk van deze aanwijzingen wordt aangeduid
met een trefwoord (GEVAAR, WAARSCHUWING, VOORZICHTIG, LET OP), dat
met het doel van de desbetreffende aanwijzing overeenstemt.
Een direct gevaarlijke situatie met zeer hoog risico. Indien de waarschuwing
wordt genegeerd, zijn overlijden of zware gezondheidsschade het gevolg.

Een mogelijk gevaarlijke situatie met middelhoog risico. Indien de
waarschuwing wordt genegeerd, kan overlijden of zwaar lichamelijk letsel het
gevolg zijn.

Een mogelijk gevaarlijke situatie met een klein risico. Indien de waarschuwing
wordt genegeerd, kan licht of middelzwaar letsel het gevolg zijn. Kan ook met
betrekking tot materiële schade worden gebruikt.

Een mogelijk gevaarlijke situatie. Indien de waarschuwing wordt genegeerd,
kan materiële schade het gevolg zijn. Wordt niet bij gevaar voor persoonlijk
letsel gebruikt.
Het veiligheidssymbool

waarschuwt voor gevaar voor letsel.

Het signaalwoord (hier GEVAAR) geeft de mate van gevaar aan.
1.4.

Aanwijzingen en symbolen
De hieronder vermelde aanwijzingen en symbolen worden in deze
bedieningsinstructies gebruikt:
Informatie

Het begrip Informatie vóór de tekst duidt op belangrijke opmerkingen en informatie.
Symbool voor DICHT (afsluiter gesloten)
Symbool voor OPEN (afsluiter geopend)
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➥

Resultaat van een handeling
Beschrijft het resultaat van de voorafgaande handeling.
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2.

Beknopte beschrijving
Zwenkaandrijving

Definitie volgens EN 15714-2/EN ISO 5211:
Een zwenkaandrijving is een aandrijving, die een draaimoment d.m.v. minder dan
één volledige omwenteling op de afsluiter overbrengt. Hij hoeft geen stangkrachten
op te kunnen nemen.

AUMA zwenkaandrijving

Afbeelding 1: AUMA zwenkaandrijving SGM 07.1

[1]
[2]
[3]

Geïntegreerde besturing
Lokale bedieningseenheid
Zwengel (of handwiel)

AUMA zwenkaandrijvingen worden aangedreven door een elektromotor. Voor de
aansturing tijdens motorbedrijf en ter verwerking van de terugmeldingssignalen is
een besturing in de behuizing geïntegreerd. Met behulp van een lokale
bedieningseenheid kan de aandrijving ter plaatse worden bediend. Voor de
handmatige bediening is de aandrijving voorzien van een zwengel of handwiel.
Handmatige bediening is zonder om te schakelen mogelijk.
De interne eindaanslagen begrenzen de hoekverdraaiing. De uitschakeling in de
eindstanden kan weg- of draaimomentafhankelijk plaatsvinden.
Software
Met de software AUMA CDT voor Windows computers (notebook of tablet) kunnen
vanaf de aandrijving gegevens worden in- resp. uitgelezen en instellingen worden
gewijzigd en opgeslagen. Meer informatie ➭ pagina 38, Software AUMA CDT
(toebehoren)
Met de AUMA Cloud bieden wij een interactief platform, waarmee bijv. gedetailleerde
gegevens van alle aandrijvingen in een installatie kunnen worden verzameld en
geëvalueerd.
AUMA Cloud

De AUMA Cloud is het hart van de digitale AUMA-wereld. Het vormt het interactieve
platform om de instandhouding van AUMA-aandrijvingen efficiënt en
kostengeoriënteerd te organiseren. In de AUMA Cloud kunnen apparatuurgegevens
van alle aandrijvingen in één installatie verzameld en overzichtelijk weergegeven
worden. Gedetailleerde analyses geven aanwijzingen over eventueel uit te voeren
onderhoud. Extra functies vergemakkelijken het Asset Management.

7

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Typeplaatje

3.

Typeplaatje
Afbeelding 2: Positie van de typeplaatjes

[1]
[2]

Typeplaatje aandrijving
Extra plaatje, bijv. KKS-plaatje

Beschrijving typeplaatje aandrijving
Afbeelding 3: Typeplaatje aandrijving (voorbeeld)

[1]
[2]
[3]
[4]
[5]
[6]
[7]
[8]
[9]
[10]
[11]
[12]
[13]
[14]
[15]
[16]
[17]
[18]
[19]
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Naam van de fabrikant
Adres van de fabrikant
Typebenaming
Ordernummer
Serienummer aandrijving
Insteltijd
Draaimomentbereik
Stroomsoort, netspanning, netfrequentie
Elektrisch vermogen (motor)
Schakelschemanummer
Aansturing
Naar keuze door de klant als optie te gebruiken
Beschermingsgraad
Soort smeermiddel
Hoekverdraaiing instelbereik
Toel. omgevingstemperatuur
Nominale stroom
Bedrijfsmodus
DataMatrix-code
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Typebenaming

Afbeelding 4: Typebenaming (voorbeeld)

1.
2.
Type en bouwgrootte

Type en bouwgrootte aandrijving
Flensafmetingen

Deze bedieningsinstructies gelden voor de volgende typen apparatuur en
bouwgrootten:
Zwenkaandrijvingen voor open-dicht bedrijf: SGM 04.1, 05.1, 07.1, 10.1, 12.1, 14.1
Zwenkaandrijvingen voor regelbedrijf: SGMR 04.1, 05.1, 07.1, 10.1, 12.1, 14.1

Ordernummer

Aan de hand van dit nummer kan het product worden geïdentificeerd en kunnen de
technisch- en orderrelevante gegevens van het toestel worden vastgesteld.
Bij vragen over het product verzoeken wij u vriendelijk dit nummer steeds te
vermelden.
Op internet onder http://www.auma.com > Service & Support > myAUMA bieden
wij een service aan, via welke een geautoriseerde gebruiker door het invoeren van
het ordernummer onder meer orderrelevante documenten zoals schakelschemata
en technische gegevens (in de Duitse en Engelse taal), het keuringsprotocol van de
afname, de bedieningsinstructies en overige informatie met betrekking tot de order
kan downloaden.

Serienummer
aandrijving

Tabel 1:
Beschrijving van het serienummer (als voorbeeld 0520NS12345)
05

20

05

Positie 1+2: montageweek = kalenderweek 05
20

NS12345

Positie 3+4: productiejaar = 2020
NS12345

Intern nummer voor het volkomen duidelijk identificeren van het product

Aansturing
24 V DC = aansturing via een parallelle interface met 24 V DC stuurspanning.
0/4 – 20 mA = aansturing via een parallelle interface via analoge ingang 0/4 – 20
mA.
DataMatrix-code

Met onze AUMA Assistant App kunt u de DataMatrix-code inscannen en krijgt u
daarmee als geautoriseerde gebruiker direct toegang tot orderrelevante documenten
van het product zonder dat u het order- of serienummer hoeft in te voeren.
Afbeelding 5: Link naar de AUMA Assistant App:

Zie voor meer Service & Support, Software/Apps/... www.auma.com.
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4.

Transport, opslag en verpakking

4.1.

Transport
Transporteer het materiaal in stevige verpakking naar de plaats van bestemming.
Zwevende last!
Overlijden of zware verwondingen mogelijk.
→ NIET onder zwevende last verblijven.
→ Bevestig hef- en hijswerktuigen aan de behuizing en NIET aan het handwiel.
→ Aandrijvingen, die op een afsluiter zijn gemonteerd: bevestig hef- en hijswerktuig
aan de afsluiter en NIET aan de aandrijving.

4.2.

Opslag
Corrosiegevaar door verkeerde opslag!
→ Materiaal opslaan in een goed geventileerde en droge ruimte.
→ Materiaal beschermen tegen vocht uit de bodem door het in stellingen of op
houten pallets op te slaan.
→ Materiaal afdekken ter bescherming tegen stof en vuil.
→ Niet-gespoten oppervlakken met geschikt anti-roestmiddel behandelen.

Opslag voor langere tijd

In geval van een langdurige opslagperiode (langer dan 6 maanden), de hieronder
vermelde punten in acht nemen:
1.

Vóór opslag:
Ongespoten delen, in het bijzonder die van de aandrijfvormen en
montageflenzen, tegen roest beschermen met behulp van een langdurig werkend
anti-roestmiddel.
2. Om de 6 maanden:
Materiaal op roestvorming controleren. Wederom anti-roestmiddel aanbrengen,
zodra de eerste tekenen van corrosie zichtbaar zijn.
De door de fabriek geleverde beschermkappen van kunststof dienen uitsluitend als
transportbescherming. In geval van een langdurige opslagperiode moeten deze
worden vervangen. (Beschermingsgraad op het typeplaatje in acht nemen).
4.3.

Verpakking
Onze producten worden voor het transport vanuit de fabriek door speciale
verpakkingen beschermd. De verpakking bestaat uit milieuvriendelijke materialen,
die op eenvoudige wijze kunnen worden gescheiden en voor recycling in aanmerking
komen. Onze verpakkingsmaterialen zijn hout, karton, papier en PE-folie. Wij
adviseren u recycling- en inzamelcentra te benaderen voor het afvoeren van het
verpakkingsmateriaal.
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5.

Montage

5.1.

Montagepositie
Het hier beschreven product kan zonder beperkingen in iedere montagepositie
worden toegepast.

5.2.

Aandrijving op afsluiter monteren
De montage van de aandrijving op de afsluiter wordt via een koppelbus uitgevoerd.

5.2.1.

Overzicht koppelbusvarianten
Opbouw

Afbeelding 6: Koppelbusvarianten

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

Voor afsluiters met aansluitingen conform EN ISO 5211
Voor draaiende, niet-stijgende spindel

●

●

5.2.2.

Boorgat met spiebaan
Binnenvierkant
DD
As afsluiter
Aansluitflens (bouwgrootte 12.1/14.1)

Aandrijving (met koppelbus) monteren
Koppelbussen zonder boorgat resp. voorgeboorde koppelbussen moeten vóór de
montage van de aandrijving op de afsluiter passend voor de as van de afsluiter
gereed worden bewerkt (bijv. met boorgat en spiebaan, DD of binnenvierkant).
Afsluiter en aandrijving moeten in dezelfde eindstandpositie worden
samengebouwd. Standaard toestand bij uitlevering van de aandrijving is de
eindstand DICHT.
→ Aanbevolen montagepositie bij kleppen: eindstand DICHT.
→ Aanbevolen montagepositie bij kogelkranen: eindstand OPEN.
Montagestappen

1.
2.
3.

Indien noodzakelijk de aandrijving met het handwiel in dezelfde eindstandpositie
als die van de afsluiter zetten.
Installatie- c.q. contactoppervlakken reinigen, blanke oppervlakken grondig
ontvetten.
De as van de afsluiter [2] licht invetten.
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Koppelbus [1] op de as van de afsluiter [2] plaatsen en met madeschroef [3]
resp. schotelveerring en bout met veerring [4] borgen tegen axiaal verschuiven.
Daarbij maten X, Y resp. Z aanhouden (zie afbeelding en tabel <Montageposities
koppelbus>).
Afbeelding 7: Voorbeelden: koppelbus plaatsen

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

Koppelbus
As van de afsluiter
Draadstift met binnenzeskant
Schotelveerring en bout met veerring

Afbeelding 8: Montageposities koppelbus

Tabel 2:
Montagepositie van de koppelbus met inbouwmaten conform de definitie van AUMA
Type, bouwgrootte - aansluitflens

X max [mm]

Y max [mm]

L max [mm]

SGM/SGMR 04.1-F07

2,5

6

40

SGM/SGMR 05.1-F07

2,5

6

40

SGM/SGMR 07.1-F07

2,5

6

50

SGM/SGMR 10.1-F10

3,5

10

60

SGM/SGMR 12.1-F12

5

10

61

SGM/SGMR 14.1-F14

8

10

75

5.
6.
7.

Vertanding op de koppelbus goed invetten met een zuurvrij vet (bijv. Gleitmo
van fa. Fuchs).
Aandrijving rechtop zetten. Indien nodig, de aandrijving iets verdraaien totdat
de vertanding van de koppelbus grijpt.
Indien de flensboringen niet met de schroefdraden overeenstemmen:
7.1 handwiel iets draaien totdat de boorgaten in één lijn liggen.

8.

12

7.2 evt. aandrijving op de koppelbus met één tand verzetten.
Aandrijving met schroeven bevestigen.
Informatie : teneinde contactcorrosie te voorkomen adviseren wij de bouten
met vloeibare schroefdraadpakking te bevestigen.
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9.

Bouten met draaimoment volgens tabel kruisgewijs vastdraaien.

Tabel 3:
Aandraaimomenten voor schroeven, geldig voor alle aandrijvingen zonder schokbestendigheid
en alle aandrijvingen met bronzen behuizing
Schroefdraad

Aandraaimoment [Nm]
Sterkteklasse 8.8

M8

25

M10

51

M12

87

M16

214

M20

431

Tabel 4:
Aandraaimomenten voor schroeven, geldig voor aandrijvingen met aluminium behuizing, in de
versie met schokbestendigheid.1)
Flens

F07

Schroeven

Aandraaimoment [Nm]

Schroefdraad

Min. inschroefdiepte in de
aandrijving

Sterkteklasse 8.8

M8

12 mm

28

F10

M10

14,5 mm

54

F12

M12

18 mm

87

F14

M16

24 mm

214

F16

M20

30 mm

431

1)

Aandrijvingen met aluminium behuizing hebben een poedercoating, kleur: standaard AUMA-zilvergrijs.
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6.

Elektrische aansluiting

6.1.

Essentiële aanwijzingen
Elektrische schok door gevaarlijke spanning!
Indien de waarschuwing in de wind wordt geslagen, kunnen overlijden, zwaar
lichamelijk letsel of materiële schade het gevolg zijn.
→ De elektrische aansluiting mag uitsluitend door gekwalificeerd personeel worden
uitgevoerd.
→ Neem vóór het aansluiten de essentiële aanwijzingen in dit hoofdstuk door.
Schakelschema /
aansluitschema

Het bijbehorende schakelschema/aansluitschema (in de Duitse en Engelse taal)
wordt bij de uitlevering samen met deze bedieningsinstructies in een weerbestendige
tas aan het toestel bevestigd. Indien het schema niet meer beschikbaar is, kan het
onder vermelding van het ordernummer (zie typeplaatje) worden opgevraagd, of
direct van het internet (http://www.auma.com) worden gedownload.

Toegestane netstelsels
(voedingsnetwerken)

De aandrijvingen zijn geschikt voor de toepassing binnen TN- en TT-netwerken met
rechtstreeks geaard sterpunt. De toepassing binnen een IT-netwerk is onder restrictie
van de aangegeven informatie over de afzekeringen ter plaatse is toegestaan.

Beveiliging door de
klant/contractor te
verzorgen

Als beveiliging tegen kortsluiting en voor het vrijschakelen van de aandrijving zijn,
door de klant/contractor te verzorgen, zekeringen en lastscheiders noodzakelijk.
De stroomwaarde voor de bepaling van de grootte wordt bepaald door het
stroomverbruik van de aandrijving (zie elektrische gegevensblad).
De aandrijvingen zijn geschikt voor de toepassing binnen stroomcircuits met een
maximale kortsluitstroom van 5 000 A eff. De vermogensgegevens van de door de
klant te verzorgen beveiligingen (zekeringen) mogen de hieronder vermelde waarden
niet overschrijden: 15 A/250 V bij een maximale netstroom van 5 000 A AC.
In een IT-netwerk is een geschikte, goedgekeurde isolatiebewaking, bijvoorbeeld
een isolatiebewaking op basis van een pulscode-meetprocedure (modulatie),
noodzakelijk.
Wij adviseren geen aardlekschakelaars (FI) toe te passen. Wordt aan de netzijde
toch een FI toegepast, dan is uitsluitend een aardlekschakelaar (FI) van het type B
toelaatbaar.

Voedingsspanning van
de besturing
(elektronica)

Bij externe voeding van de elektronica moet de spanningsvoorziening van de
besturingseenheid voor de aandrijving een versterkte isolatie tegen netspanning
conform IEC 61010-1 hebben en tot 150 VA uitgangsvermogen begrensd zijn.

Potentiaal van de
aansluitingen door de
klant

Alle ingangssignalen (aansturing) moeten van dezelfde voedingsspanning (potentiaal)
worden voorzien.

Veiligheidsstandaards

Veiligheidsmaatregelen en veiligheidsvoorzieningen dienen te voldoen aan de
geldende nationale voorschriften zoals deze van toepassing zijn op de plaats van
opstelling. Alle extern aangesloten apparatuur dient met de desbetreffende
veiligheidsstandaards zoals deze van toepassing zijn op de plaats van opstelling
overeen te komen.

Alle uitgangssignalen (statusmeldingen) moeten van dezelfde voedingsspanning
(potentiaal) worden voorzien.

Alle aangesloten stroomcircuits moeten aan de eisen voor een veilige scheiding
voldoen.
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Stroomsoort,
netspanning en
frequentie

Afbeelding 9: Typeplaatje (voorbeeld)

[1]
[2]
[3]

Stroomsoort
Netspanning
Netfrequentie (bij wisselstroommotoren)

Stroomsoort, netspanning en de netfrequentie moeten met de motorgegevens (zie
typeplaatje op de motor) overeenkomen.
Kabels installeren met
inachtneming van de
EMC

Signaal- en veldbuskabels zijn storingsgevoelig. Motorkabels kunnen storingen
veroorzaken.
●

●

●

●

Aansluitkabels
Kabelwartels
Verloopstukken
Blindstop

●

●

●

●

●

●

Storingsgevoelige en storing veroorzakende kabels op een zo groot mogelijke
onderlinge afstand van elkaar installeren.
De resistentie tegen storingsinvloeden van signaal- en veldbuskabels is hoger
als de kabels dicht bij het massapotentiaal worden geïnstalleerd.
Indien mogelijk, lange kabels vermijden of erop letten dat zij in zones worden
geïnstalleerd waar storingsbronnen weinig invloed hebben.
Parallelle trajecten met een geringe onderlinge afstand van storingsgevoelige
en storing veroorzakende kabels voorkomen.

Wij adviseren de aansluitkabels en aansluitklemmen overeenkomstig de
nominale stroom (IN) te berekenen (zie typeplaatje van de of het blad met de
elektrische gegevens).
Teneinde de isolatie van de apparatuur te waarborgen geschikte
(spanningsvaste) kabels toepassen. De kabels minimaal voor de hoogst
voorkomende nominale spanning berekenen.
Maak gebruik van een afgeschermde kabel.
Bij aansluitkabels, die aan uv-straling worden blootgesteld (bijv. buiten), uvresistente kabels toepassen.
Aardingskabels, die geen bestanddeel van de voedingskabel of van de
kabelmantel zijn, dienen over de hieronder vermelde doorsneden te beschikken:
bij mechanische bescherming: ten minste 2,5 mm²
indien er geen mechanische bescherming aanwezig is: ten minste 4 mm²
Voor het aansluiten van standmelders dienen afgeschermde kabels te worden
gebruikt.
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6.2.

Aansluiting via bajonetstekkers
Afbeelding 10: Indeling van de aansluitingen

[XK1] Vermogensklemmen (netkabels)
[XK2] Signaalcontacten
Dwarsdoorsneden aansluitkabels:
Vermogensklemmen: max. 1,5 mm² flexibel
Signaalcontacten: max. 1,5 mm² flexibel

●

●

Gevaarlijke spanning op open stekkers (condensatorontlading)!
Elektrische schok mogelijk.
→ Na het scheiden van de voedingsspanning (lostrekken van de stekker voor de
vermogensklemmen) ten minste 5 seconden wachten voordat de aansluitingen
mogen worden aangeraakt.
6.2.1.

Kabels aansluiten

Let voor aansluiting op
het volgende

Toegestane aansluitdoorsneden van de gebruikte stekkers aanhouden.
Voor het aansluiten van de aders geschikt krimpgereedschap gebruiken:
voor bajonetstekkers:
bijv. Cannon vierkerftang

●

●

●

Neem de montage-instructies van de stekkerfabrikant in acht.
Voor het aansluiten van de kabels zijn er bij AUMA op aanvraag passende
aansluitsets te verkrijgen.

1.

Kabels volgens het schakelschema (conform opdracht) aansluiten.

●

Zo gaat u te werk

Bij verkeerd aansluiten: gevaarlijke spanning bij NIET aangesloten aardebus!
Elektrische schok mogelijk.
→ Alle aardingskabels aansluiten.
→ Aardebus op de externe aardingskabel van de aansluitkabel aansluiten.
→ Toestel uitsluitend met aangesloten aardingskabel inbedrijfstellen!
2.
6.3.

Aardingskabel conform schakelschema symbool:

aansluiten.

Extern aansluitpunt voor aarding
Op de behuizing is een externe aansluiting voor aarding (klembeugel) ter beschikking
teneinde het toestel in de potentiaalvereffening te integreren.
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Afbeelding 11: Aansluitpunt voor aarding

Aansluiting voor aarding (klembeugel) extern
6.4.

Toebehoren voor de elektrische aansluiting

6.4.1.

Lokale bedieningseenheid op wandbeugel
— Optie —
Met de wandbeugel kan de lokale besturingseenheid los (gescheiden) van de
aandrijving worden gemonteerd.
Toepassing

Bij een gemonteerde aandrijving, die moeilijk bereikbaar is.

[1]
[2]
[3]
Let voor aansluiting op
het volgende

●

●

●

●

Wandbeugel
Lokale bedieningseenheid
Phoenix connector met aansluitkabel
Toelaatbare lengte van de aansluitkabels: max. 30 m.
Wij adviseren u een originele AUMA kabelset (5 m) te gebruiken.
Voor aandrijvingen zonder wandbeugel is een set voor het ombouwen op een
later tijdstip te verkrijgen.
Aansluitkabel via stekkers zoals afgebeeld aansluiten.
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7.

Indicatoren

7.1.

Mechanische standaanwijzing via pijlmarkering op deksel
Afbeelding 12: Mechanische standaanwijzing

[1]
[2]
[3]
Eigenschappen

●

●

●

7.2.

eindstand OPEN bereikt
eindstand DICHT bereikt
pijlmarkering op het deksel
is onafhankelijk van de stroomvoorziening
dient als indicatie aandrijving in bedrijf: schijfje mechanische standaanwijzing
draait zich, indien de aandrijving een beweging uitvoert en toont bijgevolg
continu de stand van de afsluiter
(Bij de uitvoering „rechtsom draaiend sluiten“ draaien de symbolen / bij een
beweging in de richting DICHT tegen de wijzers van de klok in)
geeft het bereiken van de eindstanden aan (OPEN/DICHT)
(OPEN)/
(DICHT) wijzen daarbij naar pijlmarkering op het
(symbolen
deksel)

Signaallampen
Afbeelding 13: Signaallampen op lokale bedieningseenheid

[1]
[2]

Signaallamp OPEN/Waarschuwing/Fout (groen/geel/rood)
Signaallamp DICHT/LOKAAL/Eindstand instellen (geel/blauw)

Tabel 5:
Signaallamp [1] (standaardinstelling)
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Kleur/toestand

Betekenis

Beschrijving

brandt groen

OPEN

De aandrijving bevindt zich in de eindstand OPEN.

knippert geel

Waarschuwing

De slag tussen de ingestelde eindstanden (OPEN/DICHT) ligt
onder de ingestelde minimale slag (fabrieksinstelling 60 % van
het maximale draaibereik). Zie hoofdstuk <Verhelpen van
storingen>.

knippert rood

Fout

Het aantal knippersignalen geeft het nummer van de foutmelding
aan. Zie hoofdstuk <Verhelpen van storingen>.
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Tabel 6:
Signaallamp [2] (standaardinstelling)
Kleur/toestand

Betekenis

Beschrijving

brandt geel

DICHT

De aandrijving bevindt zich in de eindstand DICHT.

knippert blauw (1
Hz)

LOKAAL

Bedrijfsmodus LOKAAL is actief. De aandrijving kan via de
drukknoppen worden bediend.

knippert blauw (5
Hz)

Eindstand
instellen

Instelmodus voor het instellen van een eindstand is actief.
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8.

Meldingen (uitgangssignalen)

8.1.

Signaleringsrelais (binair)
De geïntegreerde besturing is met 4 halfgeleider-signaleringsrelais uitgerust.
Schakelvermogen: 24 V DC, 1A
Schakelaar: 1 NO (standaard)
Standaardwaarden:

8.2.

Tabel 7:
Benaming van de signaleringsrelais in het
schakelschema

Benaming van de meldingen in software AUMA CDT

K 1 = eindstand DICHT

Signaal DOUT 1 = Eindstand DICHT

K 2 = eindstand OPEN

Signaal DOUT 2 = Eindstand OPEN

K 3 = storing

Signaal DOUT 3 = Storing

K 4 = (keuzeschakelaar) AFSTAND

Signaal DOUT 4 = Keuzesch. AFSTAND

Analoge meldingen
— Optie —
Stand afsluiter

Signaal: E2 = 0/4 – 20 mA (potentiaalgescheiden)
Omschrijving in het schakelschema:
ANOUT1 (stand)
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9.

Bediening

9.1.

Handmatige bediening
De aandrijving kan handmatig worden bediend bij instellingen en inbedrijfstelling, in
geval van het uitvallen van de motor en bij stroomuitval.
Tijdens het motorbedrijf staat het handwiel stil. Een omschakeling van het motorbedrijf
op de handmatige bediening is hiervoor niet vereist.
Afbeelding 14: Handmatige bediening

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

Informatie

Handwielvarianten:
Handzwengel met cilindrische handgreep (standaard)
Handzwengel met conusvormige handgreep
Handwiel met vijfhoekige krans
Handwiel met vijfvoudig gegolfde krans

1.

Afsluiter sluiten: handzwengel/handwiel met de wijzers van de klok mee
(rechtsom) draaien.

➥

De aan te drijven as (van de afsluiter) draait met de wijzers van de klok mee
(rechtsom) in de richting DICHT.

2.

Afsluiter openen: handzwengel/handwiel tegen de wijzers van de klok in
(linksom) draaien.

➥

De aan te drijven as (van de afsluiter) draait tegen de wijzers van de klok in
(linksom) in de richting DICHT.

Door tijdens het motorbedrijf aan het handwiel te draaien wordt, afhankelijk van de
draairichting, de sluittijd langer resp. korter.
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9.2.

Motorbedrijf

9.2.1.

Het lokaal bedienen van de aandrijving
De aandrijving kan via drukknoppen lokaal worden bediend.
Afbeelding 15: Lokale bedieningseenheid

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

Drukknop OPEN
Drukknop STOP – bedrijfsmodus LOKAAL/AFSTAND
Drukknop DICHT
Signaallamp bedrijfsmodus LOKAAL (blauw)

Hete oppervlakken bijv. door hoge omgevingstemperaturen of intensieve
zonnestralen mogelijk!
Verbrandingen mogelijk
→ Oppervlaktetemperatuur controleren en veiligheidshandschoenen dragen.
Bedrijfsmodus lokaal activeren:
→ Drukknop [2] ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat signaallamp [4] blauw
knippert.

Informatie

➥

Knippert de rechter signaallamp blauw, dan kan de aandrijving via de
drukknoppen [1 – 3] worden bediend:

-

Aandrijving in de richting OPEN bewegen: drukknop OPEN [1] indrukken.
Aandrijving stoppen: drukknop STOP [2] indrukken.
Aandrijving in de richting OPEN bewegen: drukknop OPEN [3] indrukken.

De instelopdrachten OPEN - DICHT kunnen in de jog-modus of met
overneemfunctie worden aangestuurd. Bij de overneemfunctie wordt de aandrijving
na het indrukken van de knop tot in de desbetreffende eindstand gebracht, voor
zover hij niet van tevoren een ander stuursignaal ontvangt.
Jog-modus of overneemfunctie wordt via de software van de besturing ingesteld.
Zie hoofdstuk <Software AUMA CDT (toebehoren)>. De overneemfunctie kan echter
tevens tijdelijk (voor een instelopdracht) via de drukknoppen worden geactiveerd:
→ drukknop OPEN [1] of DICHT [3] langer dan 3 seconden ingedrukt houden.
De overneemfunctie wordt bij deze werkwijze niet opgeslagen. Bij de volgende
instelopdracht wordt de in de software geprogrammeerde instelling weer
overgenomen.

9.2.2.

Het op afstand bedienen van de aandrijving
De bedrijfsmodus Afstand kan via de lokale bedieningseenheid worden geactiveerd.
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Afbeelding 16: Lokale bedieningseenheid

[2]
[4]

Bedrijfsmodus LOKAAL/AFSTAND
Signaallamp bedrijfsmodus LOKAAL (blauw)

Bedrijfsmodus Afstand via de lokale bedieningseenheid activeren:
→ Indien signaallamp [4] blauw knippert: drukknop [2] ca. 3 seconden ingedrukt
houden totdat de blauwe signaallamp uitgaat.
➥

De aandrijving kan nu op afstand, via instelopdrachten (OPEN, STOP, DICHT)
of via analoge nominale waarden (bijv. 0/4 – 20 mA) worden aangestuurd.

Omschakeling tussen OPEN - DICHT aansturing en SETPOINT-aansturing:
Bij aandrijvingen voorzien van een positioner is een omschakeling tussen OPEN DICHT aansturing (AFSTAND OPEN-DICHT) en SETPOINT-aansturing (AFSTAND
SETPOINT) mogelijk.
Ingang MODE: + 24 V DC = AFSTAND OPEN-DICHT
De aansturing vindt plaats via digitale instelopdrachten OPEN, STOP, DICHT.
Ingang MODE: 0 V (resp. ingang open) = AFSTAND SETPOINT
De aansturing vindt plaats via een analoog signaal (bijv. 0/4 – 20 mA).
NOOD-beweging:
●

●

●

●

●

Een NOOD-beweging wordt door een stuursignaal op de ingang NOOD in
werking gesteld.
De aandrijving beweegt naar een vooraf ingestelde NOOD-positie (bijv.
eindstand OPEN of eindstand DICHT).
Tijdens de NOOD-beweging reageert de aandrijving niet op andere
instelopdrachten (stuursignalen) zoals bijv. veldbus OPEN/veldbus DICHT of
veldbus SETPOINT.
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10.

Inbedrijfstelling (basisinstellingen van de besturing)
Teneinde schade aan de afsluiter en storingen tijdens de inbedrijfstelling te voorkomen
dienen vóór de elektrische bediening van de aandrijving (motorbedrijf) de
basisinstellingen van de besturing te worden gecontroleerd en in overeenstemming
met de eisen aan de afsluiter en de toepassing daarvan te worden aangepast.
Basisinstellingen van de besturing zijn:
Wijze van uitschakelen instellen
Draaimomentmechanisme instellen
Sluittijd instellen
De basisinstellingen kunnen als volgt worden uitgevoerd:
●

●

●

1.

via schakelaars (direct op het toestel);
Hiervoor moet het deksel van de besturing worden geopend.
2. via de software AUMA CDT (toebehoren);
Door een pc, laptop of PDA aan te sluiten.
Zie tevens hoofdstuk <Software AUMA CDT (toebehoren)>.
Voor overige instellingen zie tevens het hoofdstuk <Software AUMA CDT
(toebehoren)>.
10.1.

Deksel van de besturing openen
Teneinde instellingen van de schakelaars te wijzigen dient het deksel van de
geïntegreerde besturing te worden geopend.
Elektrische schok door gevaarlijke spanning!
Indien de waarschuwing wordt genegeerd, is overlijden of ernstig lichamelijk letsel
het gevolg.
→ Vóór het openen spanningsvrij schakelen.
→ Alle 4 bouten losdraaien en het deksel [1] van de besturing wegnemen.

10.2.

Instelling via hardware (schakelaars) of via software
De stand van de schakelaar [S5] bepaalt of de instellingen van de hardware
(schakelaars) of die van de softwareparameters (via de software AUMA CDT) actief
zijn.
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Afbeelding 17: Schakelaar [S5] = hardware/software-modus

Tabel 8:
Functies schakelaar [S5]

10.3.

OFF
(1)

Hardware-modus (toestand bij levering)
Instellingen van de schakelaars [S2] t/m [S4] en [S6] t/m [S10] zijn geldig. De
waarden kunnen via de software AUMA CDT niet worden gewijzigd.

ON
(0)

Software-modus (schuifschakelaar bij de witte punt)
Instellingen van de schakelaars [S2] t/m [S4] en [S6] t/m [S10] zijn NIET relevant.
De instellingen worden via softwareparameters bepaald.

Wijze van uitschakelen instellen
Beschadigingen aan de afsluiter door een verkeerde instelling!
→ De instelling van de wijze van uitschakelen (weg- of draaimomentafhankelijk)
moet afgestemd zijn op de afsluiter.
→ Wijzigingen aan de instelling uitsluitend met toestemming van de
afsluiterfabrikant uitvoeren.
Instelling via schakelaars
Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand OFF (hardware-modus).
Afbeelding 18: Schakelaars wijze van uitschakelen

[S9] Eindstand OPEN
[S10] Eindstand DICHT
Tabel 9:
Functies schakelaars [S9], [S10]
ON

wegafhankelijk; schuifschakelaar bij de witte punt

OFF

draaimomentafhankelijk
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Instelling via softwareparameters (AUMA CDT)
Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand ON (software-modus).
Parameters voor de instelling

Instellingen
Wijze van uitschakelen
Eindstand DICHT
Eindstand OPEN
Standaardwaarde: Weg
Instelwaarden:
Weg
Draaimoment
10.4.

Wegafhankelijke uitschakeling in de eindstanden.
Draaimomentafhankelijke uitschakeling in de eindstanden.

Draaimomentmechanisme instellen
Beschadigingen aan de afsluiter bij een te hoge instelling van het
uitschakelmoment!
→ Het uitschakelmoment dient op de afsluiter te zijn afgestemd.
→ Wijzigingen aan de instelling uitsluitend met toestemming van de
afsluiterfabrikant uitvoeren.
Indien het ingestelde moment voor uitschakeling wordt bereikt, dan schakelt de
besturing de aandrijving uit (beveiliging tegen overbelasting van de afsluiter).
Instelling via schakelaars
Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand OFF (hardware-modus).
Afbeelding 19: Schakelaars moment voor uitschakeling

[S6]
[S7]

Uitschakelmoment in de richting OPEN
Uitschakelmoment in de richting DICHT

Standaardwaarde: afhankelijk van de order
Mogelijke instellingen: in 8 standen (zie tabel), lineair van 40 – 100 % van het
maximale moment voor uitschakeling.
Tabel 10:
Stand
schakelaar

0
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Momenten voor uitschakeling [Nm]
SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR
04.1
05.1
07.1
10.1
12.1
14.1
25

50

100

200

400

–

1

25

50

100

200

400

880

2

30

60

120

240

500

880

3

35

70

140

280

550

1 100

4

40

80

160

320

650

1 300
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Stand
schakelaar

5

Momenten voor uitschakeling [Nm]
SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR SGM/SGMR
04.1
05.1
07.1
10.1
12.1
14.1
45

90

180

360

700

1 500

6

50

100

200

400

800

1 750

7

55

110

220

440

900

1 950

8

63

125

250

500

1 000

2 200

9

63

125

250

500

1 000

2 200

Instelling via softwareparameters (AUMA CDT)
Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand ON (software-modus).
Parameters voor de instelling

Instellingen
Draaimomentschakelmechanisme
Draaimoment uitschakelen DICHT (S7)
Draaimoment afschakelen OPEN (S6)
Standaardwaarde: afhankelijk van de order
Mogelijke instellingen: traploos, van 40 – 100 % van het maximale moment voor
uitschakeling.
10.5.

Insteltijd instellen
De insteltijd wordt door het motortoerental bepaald.
Instelling via schakelaars
Via de schakelaar [S8] kan het motortoerental en bijgevolg de insteltijd van de
aandrijving worden gewijzigd. De ingestelde tijd geldt voor beide bedrijfsmodi (Lokaal
en Afstand).
Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand OFF (hardware-modus).
Afbeelding 20: Schakelaar insteltijd

[S8]

Insteltijd

Standaardwaarde: afhankelijk van de order
Mogelijke instellingen: 9 stappen (zie tabel)
Tabel 11:
Schakelaar [S8]
stap

Insteltijden voor 90° in [s]
SGM/SGMR
04.1/05.1/07.1

SGM/SGMR 10.1

SGM/SGMR 12.1

SGM/SGMR 14.1

1

631)

901)

275

–

2

451)

631)

206

–

3

321)

451)

150

345

4

22

32

103

240
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Schakelaar [S8]
stap

Insteltijden voor 90° in [s]
SGM/SGMR
04.1/05.1/07.1

SGM/SGMR 10.1

SGM/SGMR 12.1

SGM/SGMR 14.1

5

16

22

75

175

6

11

16

52

120

7

8

11

41

95

8

5,6

8

30

68

9

4

5,6

20

48

0
1)

niet toegestane stand van de schakelaar

Motor draait in de stepping mode

Instelling via softwareparameters (AUMA CDT)
Via de hier beschreven softwareparameters kan het motortoerental en bijgevolg de
insteltijd van de aandrijving worden gewijzigd. In tegenstelling tot het instellen van
de insteltijd via de schakelaar [S8] biedt de instelling via de softwareparameters de
hieronder vermelde extra mogelijkheden:
verschillende motortoerentallen voor de bedrijfsmodi Lokaal en Afstand
traploze instelling van de motortoerentallen (insteltijden)
instelling van het motortoerental (setpoint toerental) voor de bedrijfsmodus
Afstand door een extern signaal (0/4 – 20 mA) via de analoge ingang AIN 1
Parameters voor de instelling
●

●

●

Voorwaarde: schakelaar [S5] staat in de stand ON (software-modus).

Apparaatconfiguratie
Motortoerental
Toerental Lokaal
Toerental Afstand
Toerental I/O interface
Beschrijving van de parameters:
Toerental Lokaal

Toerental bij bediening via de lokale bedieningseenheid (bedrijfsmodus Lokaal);
instelbereik: lineair van 0 – 100 % van het max. motortoerental; standaardwaarde =
50,0 %

Toerental Afstand

Drehzahl im Betriebsmodus Fern bei Einstellung des Parameters Toerental I/O
interface = Intern; Einstellbereich: linear von 0 – 100 % (0 % = min. Drehzahl, 100
% = max. Drehzahl Motor); Standardwert = 50,0 %

Toerental I/O interface

=Extern
In de bedrijfsmodus Afstand wordt het toerental via de analoge ingang AIN 1 (0/4 –
20 mA) bepaald.
=Intern
In de bedrijfsmodus Afstand wordt het toerental niet via de analoge ingang AIN 1,
maar door de softwareparameter Toerental Afstand bepaald.
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Tabel 12:
Voorbeeldwaarden voor het instellen van bouwgrootten SGM/SGMR 04.1/05.1/07.1
Toerental via parameter:
Toerental Lokaal
Toerental Afstand

Insteltijd
uitgaande as
[s]

0 – 20 mA

4 – 20 mA

Toerental
motor
[1/min]

0,0 %

0.0

4.0

133

52

Toerental via AIN 1
(Toerental I/O interface=Extern)

9,0 %

1,7

5,4

314

22

14,0 %

2,8

6,3

431

16

23,0 %

4,7

7,7

627

11

34,0 %

6,9

9,5

863

8

52,0 %

10,4

12,3

1 232

5,6

75,0 %

15,0

16,0

1 725

4

100,0 %

20,0

20,0

2 250

3,1

Tabel 13:
Voorbeeldwaarden voor het instellen van bouwgrootten SGM/SGMR 10.1
Toerental via parameter:
Toerental Lokaal
Toerental Afstand

0 – 20 mA

4 – 20 mA

Toerental
motor
[1/min]

Toerental via AIN 1
(Toerental I/O interface=Extern)

Insteltijd
uitgaande as
[s]

0,0 %

0,0

4,0

133

81

10,0 %

1,9

5,5

338

32

17,0 %

3,4

6,7

491

22

26,0 %

5,1

8,1

675

16

40,0 %

8,0

10,4

928

11

57,0 %

11,5

13,2

1 350

8

85,0 %

17,0

17,6

1 929

5,6

100,0 %

20,0

20,0

2 250

4,8

Insteltijd
uitgaande as
[s]

Tabel 14:
Voorbeeldwaarden voor het instellen van bouwgrootte SGM/SGMR 12.1
Toerental via parameter:
Toerental Lokaal
Toerental Afstand

Toerental via AIN 1
(Toerental I/O interface=Extern)
0 – 20 mA

4 – 20 mA

Toerental
motor
[1/min]

0,0 %

0,0

4,0

133

275

2,0 %

0,5

4,4

186

206

6,0 %

1,2

4,9

255

150

11,0 %

2,3

5,8

371

103

18,0 %

3,6

6,9

510

75

29,0 %

5,8

8,6

742

52

38,0 %

7,5

10,0

928

41

55,0 %

11,0

12,8

1 299

30

81,0 %

16,3

17,0

1 856

20

100,0 %

20,0

20,0

2 250

17
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Tabel 15:
Beispielwerte zur Einstellung für Baugröße SGM/SGMR 14.1
Toerental via parameter:
Toerental Lokaal
Toerental Afstand

10.6.

0 – 20 mA

4 – 20 mA

0,0 %

0.0

4.0

133

630

2,0 %

0,5

4,4

186

475

6,0 %

1,2

4,9

255

345

11,0 %

2,3

5,8

371

240

18,0 %

3,6

6,9

510

175

29,0 %

5,8

8,6

742

120

38,0 %

7,5

10,0

928

95

55,0 %

11,0

12,8

1 299

68

81,0 %

16,3

17,0

1 856

48

100,0 %

20,0

20,0

2 250

40

Deksel van de besturing sluiten
1.
2.
3.

30

Insteltijd
uitgaande as
[s]

Toerental
motor
[1/min]

Toerental via AIN 1
(Toerental I/O interface=Extern)

4.

Pasvlakken van het deksel en de behuizing schoonmaken.
Pasvlakken met een zuurvrij vet (bijv. vaseline) licht invetten.
Controleer of de afdichting in goede staat is. Indien beschadigd door een nieuwe
afdichting vervangen.
Afdichting met zuurvrij vet (bijv. vaseline) licht invetten en juist plaatsen.

5.
6.

Deksel [1] plaatsen.
De bouten gelijkmatig en kruisgewijs vastdraaien.
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Inbedrijfstelling (basisinstellingen aan de aandrijving)

11.1.

Eindaanslagen in de zwenkaandrijving
De interne eindaanslagen begrenzen de hoekverdraaiing. Ze beschermen de afsluiter
bij weigering van het wegschakelmechanisme tijdens motorbedrijf en dienen als
begrenzing tijdens de handmatige bediening met het handwiel.
Het instellen van de eindaanslagen wordt normaliter door de fabrikant van de afsluiter
uitgevoerd vóór montage van de afsluiter in de leiding.
Niet-afgeschermde, draaiende onderdelen (kleppen/kranen) op de afsluiter!
Knellingen en beschadigingen door afsluiter resp. aandrijving.
→ Eindaanslagen mogen uitsluitend door ter zake kundig vakpersoneel worden
ingesteld.
→ Instelbouten [2] en [4] nooit compleet verwijderen omdat er anders olie kan
uitstromen.
→ Maat Tmin. in acht nemen.
Informatie

●

●

●

De in de fabriek ingestelde hoekverdraaiing (bijv. 90°) kan in het bij de order
behorende technische gegevensblad worden gevonden.
De mogelijke instellingen (bijv. 82° tot 98°) zijn op het typeplaatje vermeld en
kunnen binnen het aldaar aangegeven bereik traploos worden ingesteld:

De volgorde van instellen is afhankelijk van het type afsluiter:
Aanbeveling bij kleppen: als eerste de eindaanslag DICHT instellen.
Aanbeveling bij kogelkranen: als eerste de eindaanslag OPEN instellen.

Afbeelding 21: Eindaanslag, bouwgrootten SGM 04.1 – SGM 10.1

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

Afsluitstop eindaanslag OPEN
Instelbout eindaanslag OPEN
Afsluitstop eindaanslag DICHT
Instelbout eindaanslag DICHT
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Afbeelding 22: Eindaanslag, bouwgrootte SGM 12.1/14.1

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

11.1.1.

Afsluitstop eindaanslag OPEN
Instelbout eindaanslag OPEN
Afsluitstop eindaanslag DICHT
Instelbout eindaanslag DICHT

Tabel 16:
Maten/bouwgrootte

04.1

05.1

07.1

10.1

12.1

14.1

T (bij 90°) [mm]

13

13

16

19

23

23

Tmin. [mm]

9

9

9

9

13

12

Eindaanslag DICHT instellen
1.
2.
3.

4.

Afsluitstop [3] verwijderen.
Met het handwiel de afsluiter in eindstand DICHT brengen.
Indien de eindstand van de afsluiter niet wordt bereikt:
→

Instelbout [4] iets tegen de wijzers van de klok in (linksom) draaien totdat
eindstand DICHT van de afsluiter correct kan worden ingesteld.

➥

De instelbout [4] met de wijzers van de klok mee (rechtsom) draaien
resulteert in een kleinere hoekverdraaiing.

➥

De instelbout [4] tegen de wijzers van de klok in (linksom) draaien resulteert
in een grotere hoekverdraaiing.

Instelbout [4] met de wijzers van de klok mee (rechtsom) tot de aanslag draaien.

➥ Daarmee is de eindaanslag DICHT ingesteld.
5. O-ring in afsluitstop [3] controleren, indien beschadigd vervangen.
6. Afsluitstop [3] inschroeven en vastdraaien.
Aansluitend op deze instelling kan direct de eindstandherkenning DICHT worden
ingesteld.
11.1.2.

Eindaanslag OPEN instellen
Informatie

De eindaanslag OPEN hoeft normaliter niet meer te worden ingesteld.
1.
2.
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Afsluitstop [1] verwijderen.
Met het handwiel de afsluiter in eindstand OPEN brengen.
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3.

4.

Indien de eindstand van de afsluiter niet wordt bereikt:
→

Instelbout [2] iets tegen de wijzers van de klok in (linksom) draaien totdat
eindstand OPEN van de afsluiter correct kan worden ingesteld.

➥

De instelbout [2] met de wijzers van de klok mee (rechtsom) draaien
resulteert in een kleinere hoekverdraaiing.

➥

De instelbout [2] tegen de wijzers van de klok in (linksom) draaien resulteert
in een grotere hoekverdraaiing.

Instelbout [2] met de wijzers van de klok mee (rechtsom) tot de aanslag draaien.

➥ Daarmee is de eindaanslag OPEN ingesteld.
5. O-ring in afsluitstop [1] controleren, indien beschadigd vervangen.
6. Afsluitstop [1] inschroeven en vastdraaien.
Aansluitend op deze instelling kan direct de eindstandherkenning OPEN worden
ingesteld.
11.2.

11.3.

Instelling van de eindstandherkenning controleren
1.

Bedrijfsmodus LOKAAL activeren:
→
Signaallamp [4] knippert blauw: bedrijfsmodus LOKAAL is reeds
geactiveerd.
→
Signaallamp [4] knippert NIET blauw: → drukknop [2] ca. 3 seconden
ingedrukt houden totdat signaallamp blauw knippert.

➥

De aandrijving kan met behulp van de drukknoppen [1 – 3] worden bediend:

2.

Aandrijving via drukknoppen OPEN, STOP, DICHT bedienen.

➥
-

De eindstandherkenning is juist ingesteld indien (standaard-signalering):

➥
3.

De eindstandherkenning is verkeerd ingesteld indien:

de rechter signaallamp [3] in eindstand DICHT geel brandt
de linker signaallamp [1] in eindstand OPEN groen brandt
de signaallampen na een beweging in de tegengestelde richting weer uitgaan
de aandrijving vóór het bereiken van de eindstand blijft staan
de linker signaallamp rood knippert
Indien de eindstanden verkeerd of onnauwkeurig zijn ingesteld:
<Eindstandherkenning via lokale bedieningseenheid opnieuw instellen>.

Eindstandherkenning via lokale bedieningseenheid opnieuw instellen
Voor het instellen van de eindstanden moet de bedrijfsmodus LOKAAL geactiveerd
zijn.
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Bedrijfsmodus LOKAAL activeren:
→ drukknop [2] ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat de rechter signaallamp
blauw knippert.

Informatie

11.3.1.

In het geval dat er ter plaatse geen lokale bedieningseenheid aanwezig is, kan een
externe besturingsmodule worden aangesloten. De instelling wordt dan op dezelfde
manier uitgevoerd zoals hier is beschreven.

Eindstand DICHT opnieuw instellen
Instelmodus "Eindstand instellen" activeren:
1.

Drukknop [2] indrukken – ingedrukt houden en daarbij tegelijkertijd drukknop
[1] en [3] indrukken.

➥

De rechter signaallamp knippert nu sneller (5 Hz).

Eindstand DICHT instellen:
2.
3.

➥
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Aandrijving met handzwengel/handwiel of drukknop [3] in eindstand DICHT
bewegen. (In de instelmodus beweegt de aandrijving met een lager toerental.)
Drukknop [2] indrukken – ingedrukt houden – en dan drukknop [3] indrukken.
Beide drukknoppen zolang ingedrukt houden totdat de rechter signaallamp
afwisselend geel en blauw (standaard) knippert.

Zodra de rechter signaallamp geel/blauw knippert, is de eindstand DICHT
ingesteld.
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11.3.2.

Eindstand OPEN opnieuw instellen
Instelmodus "Eindstand instellen" activeren:
1.

Drukknop [2] indrukken – ingedrukt houden en daarbij tegelijkertijd drukknop
[1] en [3] indrukken.

➥

De rechter signaallamp knippert nu sneller (5 Hz).

Eindstand OPEN instellen:
2.
3.

➥

Aandrijving met handzwengel/handwiel of drukknop [1] in eindstand OPEN
bewegen. (In de instelmodus beweegt de aandrijving met een lager toerental.)
Drukknop [2] indrukken – ingedrukt houden – en dan drukknop [1] indrukken.
Beide drukknoppen zolang ingedrukt houden totdat de linker signaallamp groen
(standaard) brandt.

Zodra de linker signaallamp groen brandt (standaard), is de eindstand OPEN
ingesteld.

4.

Na het instellen van de beide eindstanden een referentiebeweging uitvoeren,
d.w.z. beide eindstanden opnieuw benaderen – ofwel via de drukknoppen [1]/[3]
(in de bedrijfsmodus lokaal) ofwel vanaf afstand (bedrijfsmodus lokaal
deactiveren).
Bedrijfsmodus lokaal deactiveren:

11.4.

5.

Drukknop [2] ca. 3 seconden ingedrukt houden totdat de blauwe signaallamp
uitgaat.

➥
-

De aandrijving kan nu op afstand worden aangestuurd:
via instelopdrachten (OPEN - STOP - DICHT) in de standen OPEN of DICHT.
als optie via setpoint-instelling (bijv. 0/4 – 20 mA) in gedefinieerde standen
tussen 0 % en 100 % van de mogelijke instellingen.

Schakelruimte openen
Voor de hieronder vermelde instellingen (opties) moet de schakelruimte worden
geopend.
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→ Bouten [2] losdraaien en het deksel [1] van de schakelruimte wegnemen.

11.5.

Mechanische standaanwijzing instellen
1.
2.

Afsluiter in de eindstand DICHT brengen.
Onderste schijfje mechanische standaanwijzing verdraaien, totdat het symbool
(DICHT) met de pijlmarkering op het deksel in lijn staat.

3.
4.

Aandrijving in de eindstand OPEN brengen.
Onderste schijfje van de mechanische standaanwijzing vasthouden en bovenste
(OPEN) verdraaien, totdat het symbool met de
schijfje met symbool
pijlmarkering op het deksel in lijn staat.

5.
6.

Afsluiter nog eenmaal in de eindstand DICHT brengen.
Instelling controleren:
(DICHT) niet meer met de pijlmarkering
Indien het symbool
in lijn staat:
→ Instelling herhalen.

11.6.

Schakelruimte sluiten
1.
2.
3.
4.
➥
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op het deksel

Pasvlakken van het deksel en de behuizing schoonmaken.
Afdichtgroeven met een zuurvrij anti-roestmiddel conserveren.
Controleer of de O-ring [3] in goede staat is. Indien beschadigd door een nieuw
exemplaar vervangen.
O-ring met zuurvrij vet (bijv. vaseline) licht invetten en juist plaatsen.
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5.
6.

Deksel [1] op de schakelruimte plaatsen.
Bouten [2] gelijkmatig en kruisgewijs vastdraaien.
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12.

Software AUMA CDT (toebehoren)
Met behulp van de AUMA CDT software (optie) kan een verbinding met een computer
(pc, laptop of PDA) tot stand worden gebracht.
De software AUMA CDT is via onze website in het internet onder www.auma.com
kosteloos te verkrijgen.
Afbeelding 23: Verbinding met servicekabel

Voor het tot stand brengen van een verbinding tussen de computer en de in de
aandrijving geïntegreerde besturing is een servicekabel (AUMA artikelnr.: Z100.999)
noodzakelijk.
Basisinstellingen via de software AUMA CDT lezen/instellen
Basisinstellingen welke op het toestel (in de besturing) via schakelaars zijn ingesteld
kunnen in de toestand bij uitlevering via de software AUMA CDT uitsluitend worden
gelezen, echter niet worden gewijzigd. Teneinde deze parameters via de software
te wijzigen, dient de schakelaar [S5] in de besturing op “software-modus” te worden
ingesteld. Zie hoofdstuk <Instelling via hardware (schakelaars) of via software>.
Schakelaars en softwareparameters zijn bij uitlevering (fabrieksinstelling) op dezelfde
waarden ingesteld.
Overige instellingen via de software AUMA CDT
Afgezien van de basisinstellingen kunnen via de software AUMA CDT bovendien de
hieronder vermelde functies worden ingesteld:
Draaimoment-overbrugging
Om de ingestelde draaimomentbegrenzing tijdens de start-up van de aandrijving
tot 130 % te verhogen, om vastzittende afsluiters ‘los te breken’. De tijdsduur
voor de draaimomentoverbrugging kan worden ingesteld.
Positioner (optie)
Safe mode (bij signaalverlies)
NOOD gedrag (optie)
Schakelcyclus-functie (optie)
Bewegingsherkenning
Bewaking van de bedrijfsmodus (motor start-ups en looptijd)
Sluittijdbewaking
Overneemfunctie lokaal
Gedetailleerde informatie over deze functies is in de online helptekst van de software
AUMA CDT beschreven.
●

●

●

●

●

●

●

●

●
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13.

Verhelpen van storingen

13.1.

Foutmeldingen en waarschuwingen
Fouten onderbreken resp. verhinderen de elektrische werking van de aandrijving.
Fouten en waarschuwingen kunnen via de beide signaleringsrelais en/of via de lokale
bedieningseenheid worden gesignaleerd.
Indien er een lokale bedieningseenheid aanwezig is, dan worden foutmeldingen en
waarschuwingen via de linker signaallamp [1] weergegeven.
Afbeelding 24: Foutmelding en RESET

[1]
[2]

Signaallamp, rood: Fout, geel: Waarschuwing
Drukknop RESET

In de bedrijfsmodus LOKAAL (rechter signaallamp knippert blauw) kunnen opgeslagen
fouten, waarvan de oorzaak niet meer actueel is, met de drukknop RESET [2] worden
gereset (drukknop gedurende 1 seconde ingedrukt houden).
De hieronder afgebeelde tabellen tonen de foutsignalering via de signaallampen van
de lokale bedieningseenheid.
Tabel 17:
Foutsignalering via rode signaallamp
Weergave

Melding

Betekenis (standaard)

1 x knipperen

Foutmelding 1

Draaimomentfout
→ Drukknop OPEN of DICHT indrukken teneinde
de storing (signaallamp) door een beweging in de
tegengestelde richting te resetten.

2 x knipperen

Foutmelding 2

Thermische fout (de motorbeveiliging is
aangesproken)
→ Afkoelen, afwachten.

3 x knipperen

Foutmelding 3

Signaal analoge ingang (4 – 20 mA) weggevallen

4 x knipperen

Foutmelding 4

Bedrijfsmodus GEBLOKKEERD: De bediening via
de lokale bedieningseenheid is geblokkeerd (functie
vrijgave van de lokale bedieningseenheid).

5 x knipperen

Foutmelding 5

Fout E2 (act. waarde positioner)
→ Bedrading (op evt. breuk) van E2 controleren.
→ Via de software AUMA CDT (toebehoren)
gedetailleerde foutmelding uitlezen.

6 x knipperen

Foutmelding 6

Aandrijving bevindt zich buiten een toelaatbare stand
(signaal potentiometer).
→ Potentiometer opnieuw instellen.

7 x knipperen

Foutmelding 7

Fout temperatuur besturing

8 x knipperen

Foutmelding 8

Verzamelstoringsmelding: Interne fout aanwezig
→ Via de software AUMA CDT (toebehoren)
gedetailleerde foutmelding uitlezen en aan AUMA
Service melden.

9 x knipperen

Foutmelding 9

Verzamelstoringsmelding van alle andere fouten

Indien er meerdere fouten actueel zijn, dan wordt alleen de fout met de hoogste
prioriteit gesignaleerd. De foutmelding 1 heeft de hoogste prioriteit, de foutmelding
9 heeft de laagste prioriteit.
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Tabel 18:
Signalering van waarschuwingen via gele signaallamp
Weergave

Melding

Betekenis (standaard)

knipperen

Waarschuwing

Wij adviseren omwille van de nauwkeurigheid de
slag over 60 % van het max. draaibereik in te stellen.
→ Waarschuwing onderdrukken: Parameter Low
limit Uspan via de software AUMA CDT in het
submenu Standmelder potentiometer opnieuw
instellen.

13.2.

Zekeringen

13.2.1.

Zekeringen in de besturingseenheid van de aandrijving
Op de voedingsprintplaat bevindt zich de primaire zekering F1 (zekering ter beveiliging
van de apparatuur.) Door het wegnemen van het deksel van de besturing wordt de
zekering zichtbaar. Indien de zekering defect is moet de voedingsprintplaat worden
vervangen.
Elektrische schok door gevaarlijke spanning!
Indien de waarschuwing wordt genegeerd, is overlijden of ernstig lichamelijk letsel
het gevolg.
→ Vóór het openen spanningsvrij schakelen.
Afbeelding 25: Primaire zekering op voedingsprintplaat

13.2.2.

Motorbeveiliging (thermische bewaking)
Ter bescherming tegen oververhitting en ontoelaatbaar hoge oppervlaktetemperaturen
van de aandrijving is in de motorwikkelingen een PTC-weerstand geïntegreerd. De
motorbeveiliging wordt aangesproken zodra de maximaal toelaatbare temperatuur
van de wikkelingen is bereikt.
De aandrijving wordt gestopt en de besturing meldt een fout. De linker signaallamp
op de lokale bedieningseenheid knippert rood.
Voordat de aandrijving weer kan worden geactiveerd moet de motor afkoelen.
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14.

Reparatie en onderhoud
Beschadigingen door ondeskundig onderhoud!
→ Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend door gekwalificeerd
personeel worden uitgevoerd. Dit personeel dient daartoe door de gebruiker
van de installatie of door de installatiebouwer geautoriseerd te zijn. Wij adviseren
u voor dergelijke werkzaamheden contact op te nemen met onze serviceafdeling.
→ Reparatie- en onderhoudswerkzaamheden mogen uitsluitend worden uitgevoerd
als de apparatuur niet in bedrijf is.
AUMA
Service & Support

14.1.

AUMA biedt een uitgebreid servicepakket aan zoals bijv. reparatie en onderhoud,
maar ook scholingen voor het personeel van de klant. Contactadressen vindt u op
internet (www.auma.com).

Preventieve maatregelen voor het onderhoud en een veilig gebruik
De hieronder vermelde maatregelen zijn noodzakelijk om de veilige werking van het
product tijdens het gebruik te garanderen:
Zes maanden na inbedrijfstelling en vervolgens jaarlijks
●

●

14.2.

Montagebouten tussen aandrijving en afsluiter/tandwielkast controleren. Indien
noodzakelijk met de in het hoofdstuk <Montage> aangegeven draaimomenten
voor bouten aandraaien.
Indien de aandrijving zelden wordt gebruikt: proefdraaien.

Onderhoud

Onderhoudsintervallen

De onderhoudsintervallen zijn afhankelijk van de belasting resp. heersende
omstandigheden, welke de smeereigenschappen van de olie beïnvloeden. Het
onderhoud (incl. olie verversen en afdichting vervangen) kan uitsluitend door AUMA
Service worden uitgevoerd.
Aanbeveling voor het onderhoud:
Bij regelbedrijf normaliter na 4 - 6 jaar.
Indien regelmatig gebruikt (open-dicht bedrijf) normaliter na 6 – 8 jaar.
Indien zelden gebruikt (open-dicht bedrijf) normaliter na 10 – 12 jaar.
Tijdens het gebruik is een extra smering van de schakelruimte niet nodig.
●

●

●

14.3.

Afvoeren en recycling
AUMA producten zijn producten met een lange levensduur. Maar eens komt het
moment waarop zij moeten worden vervangen. De apparatuur is modulair opgebouwd
en kan daardoor gescheiden en gesorteerd worden naar:
Elektronica-afval
Verschillende soorten metaal
Kunststoffen
Vetten en oliën
In het algemeen geldt:
●

●

●

●

●

●

●

Vetten en oliën zijn gevaarlijk voor het aquatisch milieu. Zij mogen dus niet in
het milieu terechtkomen.
Het gedemonteerde materiaal moet naar afvalstroom worden gescheiden en
vervolgens op de juiste wijze worden afgevoerd.
Nationale milieuvoorschriften in acht nemen.

41

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Technische gegevens

15.

Technische gegevens
Informatie

15.1.

In de hieronder vermelde tabellen zijn, naast de standaarduitvoering, tevens opties
vermeld. De exacte uitvoering staat op het specifieke technische gegevensblad van
de desbetreffende order vermeld. Het specifieke technische gegevensblad van de
desbetreffende order staat op internet onder http://www.auma.com als download
in de Duitse en Engelse taal ter beschikking (vermelding van het ordernummer
noodzakelijk).

Technische gegevens zwenkaandrijving

Algemene informatie
AUMA zwenkaandrijving SGM 04.1 – SGM 14.1/SGMR 07.1 – SGMR 14.1 is met een geïntegreerde besturing uitgerust.
Type

SGM/SGMR 04.1
SGM/SGMR 05.1
SGM/SGMR 07.1
SGM/SGMR 10.1
SGM/SGMR 12.1
SGM/SGMR 14.1
1)
2)
3)

Draaimomentbereik1)

Werkmoment2)/
regelmoment3)

Aansluiten
van de
afsluiter

50 Hz/60 Hz

Max.
[Nm]

Max.
[Nm]

Standaard
EN ISO 5211

Cilindrisch
Max. [mm]

Vierkant
Max. [mm]

Twee vlakken
Max. [mm]

4 – 63
4 – 63
4 – 63
5,6 – 90
20 – 275
48 – 345

25 – 63
50 – 125
100 – 250
200 – 500
400 – 1 000
800 – 2 200

32
63
125
250
500
1 100

F07
F07
F07
F10
F12
F14

20
20
25,4
38
50
60

17
17
22
30
36
46

17
17
22
27
41
46

As afsluiter

Via de functie ‘Draaimomentoverbrugging’ (activeerbaar) kan het ingestelde draaimoment tot 130 % verhoogd worden. Deze verhoging geldt alleen
tijdens het starten, gedurende een instelbare tijdsduur. Daardoor kunnen vastzittende afsluiters veiliger worden geopend.
Maximaal toegestaan draaimoment voor 15 min looptijd
Maximaal toegestaan draaimoment in het regelbedrijf

Type

Handwiel/zwengel conform VG 850811)

Insteltijd voor 90°
in seconden
(instelbaar in 9 stappen)

SGM/SGMR 04.1
SGM/SGMR 05.1
SGM/SGMR 07.1
SGM/SGMR 10.1
SGM/SGMR 12.1
SGM/SGMR 14.1
1)
2)

Insteltijd voor 90°
in seconden
(instelbaar in 9 stappen)

Gewicht
Brons2)

Gewicht
Alu2)

50 Hz/60 Hz

∅
[mm]

Omwentelingen
voor 90°

ca.
[kg]

ca.
[kg]

4 – 63
4 – 63
4 – 63
5,6 – 90
20 – 275
48 – 345

125
125
125
150
125
125

13,5
13,5
13,5
13,5
35
80

11
11
17
26
32
41,5

7,5
7,5
10,5
15,5
25,5
35

Naaf komt niet overeen met VG 85081; andere uitvoeringen op aanvraag
Het vermelde gewicht is inclusief zwenkaandrijving met besturing, elektrische aansluiting in standaarduitvoering, niet-voorgeboorde koppelbus en
handwiel/zwengel.

Uitvoering en functies van de aandrijving
Bedrijfsmodus

Open-dicht
bedrijf:

Kortstondig bedrijf S2 – 15 min

Regelbedrijf: Intermitterend bedrijf S4 - 40 % met maximale schakelfrequentie van 1 800 cycli per uur
(optie)
Bij een nominale spanning en een omgevingstemperatuur van +40 °C en een gemiddelde belasting met
werkmoment resp. regelmoment. Een overschrijding van de bedrijfsklasse is niet toegestaan.
Motor

Motor zonder koolborstels en met variabel toerental

Isolatieklasse

F, tropenbestendig

Motorbeveiliging

PTC-weerstanden (PTC conform DIN 44081)

Materiaal behuizing

Opties:

●
●

brons
aluminium

Zelfremmendheid

Ja

Hoekverdraaiing

Standaard:

SGM/SGMR 04.1 – 10.1: 82° – 98°, traploos instelbaar tussen min. en max. waarde
SGM/SGMR 12.1 – 14.1: 75° – 105°

Optie:

Andere hoekverdraaiingen op aanvraag
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Uitvoering en functies van de aandrijving
Wegschakelmechanisme

Via wegsensor-potentiometer statusmeldingen voor richting OPEN en DICHT

Draaimomentmechanisme

Via elektronische stroommeting statusmelding voor richting OPEN en DICHT in 8 stappen instelbaar

Mechanische standaanwijzing

Continue weergave, instelbaar schijfje mechanische standaanwijzing met symbolen OPEN en DICHT

Handmatige bediening

Handwiel voor het instellen en voor de noodbediening staat tijdens elektrisch bedrijf stil

Koppelbus

Standaard:
Opties:

Koppelbus niet voorgeboord
●
●

Aansluiten van de afsluiter

Koppelbus niet voorgeboord verlengde uitvoering
Koppelbus gereed bewerkt (standaard of verlengde uitvoering)
- Boorgat conform EN ISO 5211 met 1 spiebaan conform DIN 6885-1
- Binnenvierkant conform EN ISO 5211
- DD volgens EN ISO 5211

Afmetingen volgens EN ISO 5211

Uitvoering en functies van de besturingseenheid voor de aandrijving
Netspanning, netfrequentie

Standaardspanningen:
Wisselstroom
Spanningen/frequenties
Volt

115

230

Hz

50/60

50/60

Toelaatbare fluctuatie in de voedingsspanning: ±10 %
Toelaatbare fluctuatie in de frequentie: ±5 %
Stroomopname, stroomsoort, netspanning en netfrequentie zie typeplaatje
Externe voeding van de elektronica 24 V DC +20 %/–15 %
(optie)
Stroomverbruik: met opties tot 200 mA
De externe voedingsspanning moet over een versterkte isolatie tegen netspanning conform IEC 618005-1 beschikken en mag uitsluitend door een op 150 VA begrensd stroomcircuit volgens IEC 61800-5-1
gevoed worden.
Overspanningscategorie

categorie III volgens IEC 60364-4-443

Vermogenselektronica

Vermogenselektronica met geïntegreerde motorregelaar

Nominaal vermogen

De besturing is op het nominaal vermogen van de motor berekend, zie elektrische gegevens van de
zwenkaandrijvingen SGM/ SGMR

Aansturing
(ingangssignalen)

●

4 digitale ingangen (via opto-couplers), met gemeenschappelijk referentiepotentiaal)
- Stuurspanning 24 V DC, stroomverbruik: ca. 15 mA per ingang
- Minimale impulsduur voor de kortste bewegingsimpuls: 100 ms.
- Alle digitale ingangen moeten met dezelfde potentiaal worden gevoed.
Bezetting bij open-dicht aandrijvingen:
- OPEN, STOP, DICHT (standaard)
- OPEN, STOP, DICHT, NOOD (optie)
- OPEN, STOP, DICHT, MODUS in combinatie met positioner (optie)
- OPEN, NOOD, DICHT, MODUS in combinatie met positioner (optie)
Bezetting bij aandrijvingen voor regelbedrijf:
- OPEN, STOP, DICHT, MODE (standaard)
- OPEN, NOOD, DICHT, MODUS

●

Statusmeldingen
(uitgangssignalen)

Analoge ingang 0/4 – 20 mA (galvanisch gescheiden)
Gebruik als ingangssignaal voor instelwaarde stand E1 (optie positioner) of als ingangssignaal voor
motortoerental E3.

Via veldbusinterface
●
Relaisuitgangen:
4 te programmeren halfgeleider-signaleringsrelais, per relais max. 24 V AC, 1 A (ohmse belasting)
- 2 maakcontacten (NO) met gemeenschappelijk referentiepotentiaal
Standaard programmering: eindstand OPEN, eindstand DICHT
- 1 potentiaalvrij verbreekcontact (NC) voor verzamelstoringsmelding
Standaard programmering: draaimomentfout, motorbeveiliging aangesproken
- 1 potentiaalvrij verbreekcontact (NC)
Standaard programmering: drukknop AFSTAND
●

Analoge uitgang:
Potentiaalgescheiden standmelding 0/4 – 20 mA (weerstandsbelasting max. 500 Ω)
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Uitvoering en functies van de besturingseenheid voor de aandrijving
Uitgangsspanning

Hulpspanning 24 V DC, max. 40 mA als voeding van de stuursignalen, potentiaalgescheiden ten opzichte
van de interne voedingsspanning
Niet beschikbaar bij optie "Externe voeding van de elektronica".

Lokale bedieningseenheid

Standaard:

●
●

Optie:
Functies

Wijze van uitschakelen instelbaar:
- weg- of draaimomentafhankelijk voor eindstand OPEN en eindstand DICHT

●

Draaimomentbewaking over de gehele stelweg
Draaimoment-overbrugging start-up
Gedrag bij NOOD is programmeerbaar:
- Digitale ingang low-actief
- Reactie kan worden geselecteerd: STOP, Beweeg naar eindstand DICHT, Beweeg naar eindstand
OPEN

●

●

Schakelschema

Lokale bedieningseenheid op wandbeugel geplaatst

●

●

Elektrische aansluiting

drukknoppen OPEN, STOP, (LOKAAL - AFSTAND), DICHT
2 meerkleurige signaallampen:
- eindstand DICHT (geel), fout/storing (rood), eindstand OPEN (groen),
bedrijfsmodus LOKAAL (blauw)

Positioner (bij aandrijvingen voor regelbedrijf):
- Stand-setpoint via analoge ingang E1 = 0/4 – 20 mA
- Parametreerbaar gedrag bij signaalverlies
- Automatische aanpassing van de dode band (adaptief gedrag mogelijk)
- Omschakeling tussen OPEN - DICHT aansturing (digitale ingangen OPEN/DICHT) en setpointaansturing (analoge ingang 0/4 - 20 mA) via digitale ingang MODUS

Standaard:

Stekkers met crimpaansluiting

Optie:

Stekkers gesoldeerd en gegoten (100 bar in ingestoken toestand)

Zie typeplaatje

Gebruiksvoorwaarden
Montagepositie

Willekeurig

Omgevingstemperatuur

-25 °C tot +70 °C

Luchtvochtigheid

tot 100 % relatieve luchtvochtigheid over het totale toelaatbare temperatuurbereik

Beschermingsgraad volgens de DIN IP68
EN 60529
De beschermingsgraad IP68 voldoet conform de definitie van AUMA aan de volgende eisen:
●
Waterdiepte: maximaal 8 m waterkolom
●
Permanent onderdompelen in water: maximaal 96 uur
●
Tijdens de onderdompeling: max. 10 schakelingen
●
Regelbedrijf is tijdens het onderdompelen niet mogelijk.
Vervuilingsgraad conform IEC
60664-1

Vervuilingsgraad 4 (in gesloten toestand), vervuilingsgraad 2 (intern)

Trillingsvastheid conform IEC
60068-2-6

2 g, van 10 tot 200 Hz
Bestand tegen schokken en trillingen tijdens de start-up resp. bij storingen van de installatie. Een
ongelimiteerde bestendigheid kan daaruit niet worden afgeleid.

Schokbestendigheid

Standaard:

zonder

Opties:

●

●

●

●

WTD: conform BV 0430[2] voor oppervlakteschepen (180 g)
(geldt alleen voor SGM/SGMR 04.1 – SGM/SGMR 10.1)
WTD: conform BV 0430[2] voor onderwaterschepen (400 g)
(geldt alleen voor SGM/SGMR 04.1 – SGM/SGMR 10.1)
conform MIL-S-901D (NAVY)
(geldt alleen voor SGM/SGMR 04.1 – SGM/SGMR 12.1)
Schokbelasting tot 70 g

Corrosiebescherming bij versie van Tegen zeewater bestendige behuizing van brons.
brons
De eenheid uitgaande as van de bouwgrootte SGM/SGMR 12.1 - SGM/SGMR 14.1 is gedeeltelijk van
GJL met 2 lagen poedercoating. Alle buitenliggende bouten en assen zijn van niet-roestend staal.
Corrosiebescherming bij versie van Geschikt voor de toepassing binnen zones met een hoge zoutbelasting, vrijwel constante condensatie
aluminium
en sterke verontreiniging door 2 lagen poedercoating. Dit komt overeen met categorie C5-M.
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Gebruiksvoorwaarden
Kleur

Technische levensduur

Standaard:

Bronzen versie: brons
Aluminium versie AUMA zilvergrijs (gelijkwaardig aan RAL 7037)

Optie:

Bronzen of aluminium versie: Leverbare verfkleuren op aanvraag

Open-dicht
bedrijf:

SGM 04.1 – 10.1: 20 000 bedieningscycli OPEN - DICHT - OPEN
SGM 12.1: 10 000 bedieningscycli OPEN - DICHT - OPEN
SGM 14.1: 7 500 bedieningscycli OPEN - DICHT - OPEN
Eén bedieningscyclus komt overeen met een beweging van OPEN naar DICHT en terug
bij een zwenkbeweging van 90°.

Regelbedrijf: 5 miljoen regelstappen
De levensduur is afhankelijk van de belasting en de schakelfrequentie. Een hoge schakelfrequentie leidt
uitsluitend in uitzonderlijke gevallen tot een betere regeling. Teneinde een zo lang mogelijke onderhoudsen storingsvrije bedrijfsperiode te bereiken, dient de schakelfrequentie slechts zo hoog als voor het
proces vereist is te worden gekozen.
Overig
EG-richtlijnen

Machinerichtlijn 2006/42/EG
Laagspanningsrichtlijn 2014/35/EU
EMC-richtlijn 2014/30/EU
RoHS-richtlijn 2011/65/EU

Referentiedocumentatie

Maatbladen zwenkaandrijvingen SGM 04.1 – SGM 14.1/SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Elektrische gegevens zwenkaandrijvingen SGM 04.1 – SGM 14.1/SGMR 04.1 – SGMR 14.1
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Reserveonderdelenlijst

16.1.

Zwenkaandrijvingen SGM 04.1 – SGM 10.1/SGMR 04.1 – SGMR 10.1
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Bij iedere bestelling van onderdelen a.u.b. het type toestel en ons ordernummer vermelden (zie typeplaatje). Er mogen uitsluitend originele
AUMA onderdelen worden gebruikt. Bij toepassing van andere fabricaten vervalt de garantie en is elke vorm van aansprakelijkheid van AUMA
uitgesloten. Het is mogelijk dat de afbeelding van de onderdelen afwijkt van de geleverde onderdelen.
Ref.nr.

Benaming

Soort

002.0-1

Lokale bedieningseenheid

Bouwgroep

002.0-2

Deksel (bij uitvoering zonder lokale bedieningseenheid)

Bouwgroep

002.0-3

Deksel met inbouwstekker voor het aansluiten van een losse (gescheiden) lokale bedieningseenheid Bouwgroep

002.3-1

Printplaat lokale bedieningseenheid voor 002.0-1

Bouwgroep

002.3-2

Printplaat aansluitdeksel voor 002.0-3

Bouwgroep

500.0

Deksel

Bouwgroep

525.0

Koppelbus

Bouwgroep

539.0

Afsluitstop

541.0

Aansluitpunt aardingskabel

Bouwgroep

542.0

Handwiel

Bouwgroep

542.0-1

Handzwengel met cilindergreep

Bouwgroep

542.0-2

Handzwengel met conusvormige handgreep

Bouwgroep

542.0-3

Handwiel met vijfhoekige krans

Bouwgroep

542.0-4

Handwiel met vijfvoudig gegolfde krans

Bouwgroep

545.0-1

Beschermkap met koord

Bouwgroep

545.0-2

Beschermkap zonder koord

Bouwgroep

545.0-3

Contrastekker

Bouwgroep

587.0

Wandbeugel

610,1

Haaks aansluitstuk voor signaalcontacten

Bouwgroep

611.0

Deksel

Bouwgroep

S1

Set O-ringen, klein

Set
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Bij iedere bestelling van onderdelen a.u.b. het type toestel en ons ordernummer vermelden (zie typeplaatje). Er mogen uitsluitend originele
AUMA onderdelen worden gebruikt. Bij toepassing van andere fabricaten vervalt de garantie en is elke vorm van aansprakelijkheid van AUMA
uitgesloten. Het is mogelijk dat de afbeelding van de onderdelen afwijkt van de geleverde onderdelen.
Ref.nr.

Benaming

Soort

002.0-1

Lokale bedieningseenheid

Bouwgroep

002.0-2

Deksel (bij uitvoering zonder lokale bedieningseenheid)

Bouwgroep

002.0-3

Deksel met inbouwstekker voor het aansluiten van een losse (gescheiden) lokale bedieningseenheid Bouwgroep

002.3-1

Printplaat lokale bedieningseenheid voor 002.0-1

Bouwgroep

002.3-2

Printplaat aansluitdeksel voor 002.0-3

Bouwgroep

010.0

Koppelbus

Bouwgroep

500.0

Deksel

Bouwgroep

522.0

Flens

Bouwgroep

525.0

Koppelbus

Bouwgroep

539.0

Afsluitstop

541.0

Aansluitpunt aardingskabel

Bouwgroep

542.0-1

Handzwengel met cilindergreep

Bouwgroep

542.0-2

Handzwengel met conusvormige handgreep

Bouwgroep

542.0-3

Handwiel met vijfhoekige krans

Bouwgroep

542.0-4

Handwiel met vijfvoudig gegolfde krans

Bouwgroep

545.0-1

Beschermkap met koord

Bouwgroep

545.0-2

Beschermkap zonder koord

Bouwgroep

545.0-3

Contrastekker

Bouwgroep

548.0

Centreerring

587.0

Wandbeugel

596.0

Aansluitflens aandrijfvorm

Bouwgroep

609.1

Haaks aansluitstuk voor netkabels

Bouwgroep

610.1

Haaks aansluitstuk voor signaalcontacten

Bouwgroep

611.0

Deksel

Bouwgroep

612.0

Afsluitstop eindaanslag

Bouwgroep

S1

Set O-ringen, klein

Set
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SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Reserveonderdelenlijst
16.3.

50

Elektrische aansluitingen (recht) voor aandrijvingen SGM 04.1 – SGM 14.1/SVM 05.1 – SVM 07.5

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Reserveonderdelenlijst

Bij iedere bestelling van onderdelen a.u.b. het type toestel en ons ordernummer vermelden (zie typeplaatje). Er mogen uitsluitend originele
AUMA onderdelen worden gebruikt. Bij toepassing van andere fabricaten vervalt de garantie en is elke vorm van aansprakelijkheid van AUMA
uitgesloten. Het is mogelijk dat de afbeelding van de onderdelen afwijkt van de geleverde onderdelen.
Varianten:
A: Elektrische aansluiting type CANNON (bajonetstekkers)
B: Elektrische aansluiting type JOWO (stekkers met schroefklemmen, gesoldeerd en gegoten)
Ref.nr.

Benaming

Soort

545.0-1

Beschermkap met koord

Bouwgroep

545.0-2

Beschermkap zonder koord

Bouwgroep

545.0-3

Contrastekker

Bouwgroep
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SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Reserveonderdelenlijst
16.4.
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Elektrische aansluitingen (gehoekt) voor aandrijvingen SGM 04.1 – SGM 14.1/SVM 05.1 – SVM 07.5

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Reserveonderdelenlijst

Bij iedere bestelling van onderdelen a.u.b. het type toestel en ons ordernummer vermelden (zie typeplaatje). Er mogen uitsluitend originele
AUMA onderdelen worden gebruikt. Bij toepassing van andere fabricaten vervalt de garantie en is elke vorm van aansprakelijkheid van AUMA
uitgesloten. Het is mogelijk dat de afbeelding van de onderdelen afwijkt van de geleverde onderdelen.
Varianten:
A: Elektrische aansluiting type CANNON (bajonetstekkers)
C: Elektrische aansluiting type JOWO (stekkers met schroefklemmen, gesoldeerd en gegoten)
Ref.nr.

Benaming

Soort

545.0-1

Beschermkap met koord

Bouwgroep

545.0-2

Beschermkap zonder koord

Bouwgroep

545.0-3

Contrastekker

Bouwgroep

609,1

Haaks aansluitstuk voor netkabels

Bouwgroep

610,1

Haaks aansluitstuk voor signaalcontacten

Bouwgroep

53

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Trefwoordenregister

Trefwoordenregister
A
Aansluiten van de afsluiter
Aansluitkabels
Aansluitpunt voor aarding
Aansluitschema
Aansturing
Afsluitstoppen
Afvoeren
Afzekering door
klant/contractor
Analoge meldingen
Assistant App
AUMA Assistant App
AUMA CDT (toebehoren)
AUMA Cloud
B
Basisinstelling
Basisinstelling besturing
Bediening
Bedrijfsmodus
Beschermingsgraad
Beveiliging tegen kortsluiting
Bewaking
Bewegingsherkenning
Blindstoppen
Bouwgrootte
C
CDT (toebehoren)
Corrosiebescherming
D
DataMatrix-code
Draaimomentbereik
Draaimomentmechanisme
Draaimoment-overbrugging
Dwarsdoorsneden
aansluitkabels
E
Eindaanslagen
Eindstandherkenning
controleren
Eindstandherkenning instellen
Elektrische aansluiting
Elektrisch vermogen (motor)
EMC
F
Flensafmetingen
Foutmeldingen
G
Gebruik

54

43
15
16
14
9
15
41
14
20
9
9
38
7
31, 38
24
21
8, 42
8, 44
14
38
38
15
9
38
10, 44
9
8
26, 43
38
16

31
33
33
14
8
15
9
39
4, 5

H
Handmatige bediening
Het op afstand bedienen van
de aandrijving
Hoekverdraaiing
Hoekverdraaiing instelbereik
I
Inbedrijfstelling
Inbedrijfstelling
(basisinstellingen)
Inbedrijfstelling (besturing)
Indicatie aandrijving in bedrijf
Indicatoren
Instelling besturing
Insteltijd
Insteltijd instellen
Isolatieklasse
J
Jaar van productie
Jog-modus locatie
Jog-modus lokaal

21, 43
22
31, 42
8
4
31
24
18
18
24
8
27
42
9
38
22

K
Kabels
Kabelwartels
Keuringsprotocol afname
Koppelbus
Kwalificatie van personeel

15
15
9
11, 11, 43
4

L
LED’s (signaallampen)
Lokale bedieningseenheid

18
17, 22

M
Materiaal behuizing
Mechanische standaanwijzing
Meldingen
Meldingen (analoog)
Montage
Montagepositie
Motor
Motorbedrijf
Motorbeveiliging
Motorvermogen
N
Netaansluiting
Netfrequentie
Netspanning
Netstelsels
Nominale stroom
NOOD-beweging
NOOD gedrag
Normen

42
18, 36, 43
20
20
11
44
42
22
42
8
15
8, 15
8, 15
14
8
23
38
4

SGM 04.1 – SGM 14.1 / SGMR 04.1 – SGMR 14.1
Trefwoordenregister
O
Omgevingstemperatuur
Omschakeling tussen OPEN
- DICHT aansturing en
SETPOINT-aansturing
Onderhoud
Onderhoudsintervallen
OPEN - DICHT aansturing
(AFSTAND OPEN-DICHT)
Open-dicht bedrijf (AFSTAND
OPEN-DICHT)
Opslag
Ordernummer
Overneemfunctie lokaal
P
Pijlmarkering
Positioner
Productiejaar
Programmeer-modus
R
Recycling
Regelbedrijf (AFSTAND
SETPOINT)
Reparatie
Reserveonderdelenlijst
Richtlijnen
S
Safe mode
Schakelaar [S5] = MODE
Schakelschema
Schakelschemanummer
Schijfje mechanische
standaanwijzing
Schokbestendigheid
Serienummer
Service
Setpoint-aansturing
(AFSTAND SETPOINT)
Signaallampen
Signaalverlies
Sluittijdbewaking
Smering
Software
Soort smeermiddel
Spanningsvoorziening
Standaanwijzing
Stroomopname
Stroomsoort
Support

8, 44
23

4, 41, 41
41
23
23
10
8, 9
22, 38
18
38
9
38
41
23
41
46
4
38
38
9, 14
8
36
44
8, 9
41
23

T
Technische gegevens
Technische levensduur
Toebehoren (elektrische
aansluiting)
Toepassingsgebied
Transport
Trillingsvastheid
Type (type apparatuur)
Type apparatuur
Typebenaming
Typeplaatje
U
Uitgangssignalen
V
Veiligheidsinstructies
Veiligheidsinstructies/
waarschuwingen
Veiligheidsmaatregelen
Veiligheidsstandaards
Verhelpen van storingen
Verloopstukken
Vermogen (motor)
Verpakking
Vervuilingsklasse
Voedingsnetwerken

42
45
17
4
10
44
9
9
8
8, 15
20
4
4
4, 14
14
39
15
8
10
44
14

W
Wandbeugel
Wegschakelmechanisme
Wijze van uitschakelen

17
43
25

Z
Zekeringen
Zelfremmendheid

40
42

18
38
38
41
24, 38
8
14
18, 36
14
8, 15
41
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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 BENELUX B.V.
NL 2314 XT Leiden
Tel +31 71 581 40 40
Fax +31 71 581 40 49
office@auma.nl
www.auma.nl

Y004.840/039/nl/1.21

Gedetailleerde informatie over de AUMA producten vindt u in het internet onder: www.auma.com

