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Datablad

Motor för modulerande reglering
AME 435

Motor
Typ Matningsspänning Best nr
AME 435 24  VAC/DC 082H0161

Tillbehör – Spindelvärmare 
Typ  DN Matningsspänning Best.nr

Spindelvärmare 15-80 24 V 065Z0315

Beskrivning

Motorn AME 435 används tillsammans med två- 
och tre-vägsventiler av typerna VRB, VF och VL 
upp till diametern DN 80. 

Motorn har några särskilda egenskaper:
•	 Den	anpassar	automatiskt	sin	slaglängd	efter	

ventilens ändlägen vilket minskar tiden för 
idriftsättning (självslag).

Beställning Tillbehör – Adapter

Ventiler DN
Δp-max 

Best.nr
(bar)

För gamla VRB-, 
VRG-, VF-, VL-
ventiler

15 9

065Z0313

20 4
25 2
32 1
40 0,8
50 0,5

•	 Funktion	för	inställning	av	ventilflöde.	
Flödet kan justeras variabelt från linjärt 
till logaritmiskt eller tvärtom.

•	 Den	avancerade	konstruktionen	omfattar	
belastningskänsliga strömbrytare som 
säkerställer att motorerna och ventilerna 
inte överbelastas.

Kombinationer med andra ventiler kan ses under 
tillbehör.

Huvuddata:
•	 Nominell	spänning:	

- 24 V AC/DC, 50 Hz/60 Hz 
•	 Regulatorns	ingångssignal:	
 - 0(4)… 20 mA 
 - 0(2) … 10 V 
•	 Ställkraft:	400	N
•	 Slaglängd:	20	mm
•	 Hastighet	(valbar):
 - 7,5 s/mm 
 - 15 s/mm
•	 Max.	medietemperatur:	130	°C
•	 Ljusdiodsindikering
•	 Ljusdiodsignalering
•	 Extern	knapp	för	ÅTERSTÄLLNING
•	 Utgångssignal
•	 Manuell	drift
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Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Matningsspänning 24 VAC/DC; ±10%
Effektförbrukning 4,5 VA
Frekvens 50 Hz/60 Hz

Styringång Y 0 … 10 V (2 … 10 V) Ri = 95 kΩ
0 … 20 mA (4 … 20 mA) Ri = 500 Ω

Utgångssignal	X 0	till	10	V	(2	till	10	V)	RL	=	650	Ω	(max.	last)
Ställkraft 400 N
Max.	slaglängd 20 mm
Gångtid 7,5 s/mm eller 15 s/mm
Max	medietemperatur 130	°C
Omgivningstemperatur 0 … 55	°C
Lagrings- och transporttemperatur –40 …	+70	°C
Skyddsklass II
Kapslingsklass IP 54
Vikt 0,45 kg

 - märkning enligt standarder Lågspänningsdirektivet 2006/95/EG: EN 60730-1, EN 60730-2-14 
EMC-direktivet 2004/108/EG: EN 61000-6-2, EN 61000-6-3

Tekniska data

Installation Mekanisk montering
Inga verktyg krävs för att montera motorn 
på ventilhuset. Installation av ventilen med 
motorn är tillåtet i horisontellt och upprätt 
läge. Installation med motorn nedåt är inte 
tillåtet.

Motorn	får	inte	installeras	i	en	explosiv	
omgivning eller vid omgivande temperatur 
lägre	än	0	°C	eller	högre	än	55	°C.	Den	får	inte	
heller utsättas för ångstrålar, vattenstrålar 
eller droppande vätsk.

Obs! 
Motorn kan roteras upp till 360° med 
avseende på ventilspindeln genom att lossa 
fästanordningen. Dra åt fästanordningen 
igen när motorn är rätt placerad.

Elektrisk installation
De elektriska anslutningarna kommer man åt 
genom att ta bort motorns lock. Två ingångar 
utan gängor (Ø16 och kombinerad Ø16/
Ø20) är anordnade för kabelgenomföringar. 
Från fabriken är en ingång försedd med en 
kabelgenomföring av gummi och den andra 
är klar att öppnas. 

Obs!   
Den kabel och kabelgenomföring som används 
inte får äventyra anordningens IP-klassning och 
måste säkerställa att anslutningsdonen är helt 
avlastade.
Den kabelgenomföring som levereras från 
fabriken äventyrar inte IP-klassningen, men ger 
inte full avlastning enligt lågspänningsdirektivet.
Följ även lokala regler och föreskrifter.  
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Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Inställning av  
DIP-omkopplare

Bygel 

•	 U/I - Väljare för typ av insignal
- U-läge, spänningsingång vald
- I-läge, strömingång vald

DIP-omkopplare

•	 SW 1: Används inte

•	 SW 2: Väljare för insignalsområde
- OFF-läge, ingångssignalen ligger i området 

mellan 0–10 V (spänningsingång) eller 
mellan 0–20 mA (strömingång)

- ON-läge, ingångssignalen ligger i området 
mellan 2–10 V (spänningsingång) eller 
mellan 4–20 mA (strömingång)

•	 SW 3: Väljare för direkt eller omvänd funktion 
- OFF-läge, motorn arbetar direkt (spindeln 

dras ut när spänningen ökar)
- ON-läge, motorn arbetar omvänt (spindeln 

skjuts in när spänningen ökar)

•	 SW 4: Hastighetsväljare–snabb/långsam
- OFF-läge, manöverhastigheten är 

7,5 sekunder/mm
- ON-läge, manöverhastigheten är 

15 sekunder/mm

•	 SW 5: Används inte

•	 SW 6: Används inte

•	 SW 7: LIN/MDF – Linjärt eller procentuellt 
flöde	genom	ventilväljaren	
- OFF-läge, flödet	genom	ventilen	är	linjärt	

enligt styrsignalen
- ON-läge, flödet	genom	ventilen	är	

procentuellt enligt styrsignalen. Detta 
förhållande kan justeras – se avsnittet om 
inställning av procentuellt ventilflöde 

•	 SW 8: Väljare för smart funktion 
- OFF-läge, motorn försöker inte detektera 

oscillationer i systemet
- ON-läge, motorn aktiverar en särskild 

anti-oscillationsalgoritm – se avsnittet anti-
oscillationsalgoritm.

Inställning av procentuellt ventilflöde
(SW 7 i läge ON)
 
Motorn har en särskild inställningsfunktion för 
ventilflödet.	Flödet	kan	ställas	in	variabelt	från	
linjärt till logaritmiskt eller tvärtom, genom att 
vrida på potentiometern medurs eller moturs. 
Se anvisningarna för mer information.
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Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Slutför mekanisk montering och elektrisk 
installation, ställ in bygel och DIP-omkopplare 
och utför sedan nödvändiga kontroller och 
tester:

•	 Koppla	på	strömmen
 Observera att motorn nu utför 

självslagsfunktionen

•	 Tillför	lämplig	styrsignal	och	kontrollera:
- om ventilspindelns riktning är korrekt för 

denna tillämpning och
- om motorn driver ventilen över hela dess 

slaglängd

Idriftsättningen är därmed avslutad. 

Idriftsättning Automatisk självslagsfunktion
Motorn anpassar automatiskt slaglängden till 
ventilspindelns ändlägen:

- strömmen första gången kopplas till och
- efteråt vid nedtryckning av knappen 
STANDBY/ÅTERSTÄLLNING	under	5	sekunder.

Testning av ventilens hela slaglängd
Motorn kan drivas till fullt öppet eller helt stängt 
läge (beroende på typ av ventil) genom att 
ansluta SN till plintarna 1 eller 3.

Figur 1 Figur 2

Punkt A

Linjärt område

Statis
k karakteris

tik

Dynamisk karakteristik

Punkt A

Anti-oscillationsalgoritm
(SW 8 i läge ON)

Motorn har en särskild anti-oscillationsalgoritm. 
Om styrsignalen Y oscillerar i vissa punkter (figur 
2) – sett ur tidsperspektiv, startar algoritmen 
för att minska förstärkningen av utgången till 
ventilen. Istället för statisk karakteristik ändrar 
motorn till dynamisk karakteristik (figur 1 – inom 
vissa områden ändras utgångsslaget enligt ny 
lutning (förstärkningen minskar).

När styrsignalen inte längre oscillerar återgår 
utgången till ventilen sakta tillbaka till statisk 
karakteristik.

Inställning av bygel/DIP-
omkopplare
(fortsättning)
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ÅTERSTÄLLNING/STANDBY

Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Ljusdiodsignalering/
motorns driftlägen

Ljusdiod för funktionsindikering

Den tvåfärgade (grön/röd) ljusdioden är placerad 
på motorns lock. Den indikerar driftlägen.

Extern knapp

Motorn	har	en	extern	knapp	STANDBY/
ÅTERSTÄLLNING	som	är	placerad	intill	ljusdiodin-
dikatorn. Genom att trycka på denna knapp på 
olika sätt kan olika driftlägen initieras:

•	 Självslagsläge
	 Om	knappen	STANDBY/ÅTERSTÄLLNING	

trycks ned under 5 sekunder startas 
självslagsfunktionen:

 Den tvåfärgade ljusdioden blinkar grön med 
1 sekunds intervall under kalibreringen, vilken 
börjar	med	att	spindeln	dras	ut.	När	maximal	
kraft har detekterats (i ventilens ändläge), 
skjuter	motorn	in	spindeln,	tills	maximal	kraft	
åter detekteras (i ventilens andra ändläge). 
Motorn återgår då till normalt läge och svarar 
på styrsignalen.

Blinkande grön 
ljusdiod: Självslagsläge 
(intervallet är 1 sekund)

Lysande grön ljusdiod: 
Positioneringsläge

≈

Blinkande grön 
ljusdiod:Normalt 
läge (intervallet är 
6 sekunder)

Blinkande röd 
ljusdiod: STANDBY-
läge (intervallet är 
2 sekunder)

•	 Positioneringsläge
 Den tvåfärgade ljusdioden är grön och 

lyser under positionering av motorn enligt 
styrsignalen.

•	 Normalt läge
 När positionering av motorn avslutats 

blinkar ljusdioden grön var 6:e sekund.

•	 STANDBY-läge
 Genom att trycka på knappen STANDBY/

ÅTERSTÄLLNING	kopplas	motorn	om	till	
STANDBY-läge. Motorn bibehåller sin sista 
inställning i detta läge och reagerar inte på 
någon styrsignal. Detta läge kan användas 
för manuell drift vid idriftsättning av annan 
utrustning eller vid service.

 Den tvåfärgade ljusdioden blinkar röd med 
två sekunders intervall.

 Genom att trycka på knappen STANDBY/
ÅTERSTÄLLNING	igen	kopplas	motorn	om	
till normalt läge.
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Matnings-
spänning

Ned Upp

Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Elektrisk anslutning

Endast 24 V AC/DC

SP 24 V AC/DC  ............ Matningsspänning

SN 0 V  ............................. Gemensam

Y  0 till 10 V .................. Ingångssignal
 (2 till 10 V)
 0 till 20 mA
 (4 till 20 mA)

X  0 till 10 V ..................Utgångssignal
 (2 till 10 V)

1, 3 Överkoppling av ingångssignal
 (kan inte användas för 3-punktsstyrning)
 

Kabellängd Rekommenderat tvärsnitt 
för kabeln

0–50 m 0,75 mm2

> 50 m 1,5 mm2

Manuell styrning Manuell överkoppling utförs med hjälp av 
ventilratten på motorhuset:

•	 Koppla	bort	strömförsörjningen	eller	tryck	
på	knappen	STANDBY/ÅTERSTÄLLNING.

•	 Ändra	ventilläget	med	hjälp	av	ventilratten	
(observera vridriktningen).

När manuell överkoppling inte längre behövs:
•	 Återställ	strömförsörjningen	eller	tryck	på	

knappen	STANDBY/ÅTERSTÄLLNING	igen.

Obs!
När manuell överkoppling har använts är inte 
utgångssignalen (X) korrekt förrän motorn når 
sitt ändläge.

Motorn ska demonteras och delarna sorteras 
i olika materialgrupper innan de skrotas.

Skrotning
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Datablad Motor för modulerande reglering AME 435

Dimensioner

 AME 435 +  AME 435 + AME 435 + AME 435 +
 VRB 2, VRG 2 VRB 3, VRG 3 VF 2, VL 2 VF 3, VL 3

Kombinationer av  
motor–ventil
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