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Ważność niniejszej instrukcji obsługi: Niniejsza instrukcja obsługi dotyczy ELEKTRYCZNYCH NAPĘDÓW 

OBROTOWYCH SA(R) 07.1 - SA (R) 16.1 i sterownika AUMA MATIC. 
Obejmuje jedynie wersję z „zamykaniem prawoskrętnym” tzn. napędzany 
wał przy zamykaniu armatury obraca się zgodnie z ruchem wskazówek 
zegara. 
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1.    Zalecenia do bezpiecznego korzystania z urządzenia 
1.1  Zakres stosowania Napędy obrotowe AUMA są przeznaczone do obsługi armatury przemysłowej 

takiej jak zawory, zasuwy, klapy i kurki kuliste. Inne zastosowanie wymaga 
konsultacji z producentem. Producent nie ponosi odpowiedzialności za żadne 
szkody wynikające z wykorzystania urządzenia w sposób niezgodny                     
z przeznaczeniem. Ryzyko ponosi wyłącznie użytkownik. Elementem 
prawidłowego wykorzystania urządzenia jest również stosowanie się do zaleceń 
niniejszej instrukcji obsługi. 
 

1.2  Krótki opis 
 

Napędy obrotowe AUMA typu SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 są zbudowane jako 
modułowe jednostki funkcjonalne. Urządzenia są napędzane 
elektromechanicznie i sterowane przy pomocy sterownika AUMA MATIC 
stanowiącego część dostawy urządzenia. Ograniczenie drogi regulacji odbywa 
się za pomocą wyłącznika drogowego w obu położeniach krańcowych. Również 
w obu położeniach krańcowych możliwe jest rozłączanie wyłącznikiem momentu 
obrotowego. Sposób wyłączania jest podany przez producenta armatury. 
 

1.3 Uruchomienie  
     (podłączenie zasilania  
      elektrycznego) 

 
 

Podczas pracy urządzeń elektrycznych niektóre ich części znajdują się pod 
napięciem niebezpiecznym dla zdrowia i życia. Prace przy urządzeniach 
elektrycznych mogą być wykonywane jedynie przez wykwalifikowanych 
elektryków lub przeszkolony personel pod ich nadzorem i zgodnie                         
z obowiązującymi przepisami i zaleceniami z dziedziny elektrotechniki. 

1.4  Konserwacja 
 

Należy przestrzegać zaleceń konserwacyjnych podanych na stronie 30. W 
przeciwnym razie nie gwarantuje się prawidłowego i niezawodnego działania 
napędów obrotowych. 

1.5  Wskazówki  
      i ostrzeżenia 
 

W przypadku nieprzestrzegania zaleceń i wskazówek ostrzegawczych może 
dojść do ciężkich uszkodzeń ciała i/ lub poważnych szkód materialnych. 
Personel obsługujący musi być odpowiednio przeszkolony i zapoznany                
z wszystkimi zaleceniami bezpieczeństwa i ostrzeżeniami. Do niezawodnej           
i bezpiecznej pracy urządzenia konieczne jest zapewnienie prawidłowego 
transportu, przechowywania, montażu, a także właściwy i dokładnie 
przeprowadzony rozruch. W niniejszej instrukcji obsługi ważne uwagi w zakresie 
bezpieczeństwa zostały oznaczone następującymi piktogramami. 
Znak ten oznacza: Wskazówka ! 
„Wskazówka” wskazuje na czynność lub proces mający istotne znaczenie dla 
prawidłowego działania urządzenia. W przypadku niestosowania się do takiego 
zalecenia mogą powstać szkody materialne. 
Znak ten informuje o obecności podzespołów wrażliwych na ładunki 
elektrostatyczne ! 
W przypadku gdy na płytce drukowanej znajduje się taki znak, oznacza to, że 
znajdują się tam podzespoły, które mogą ulec uszkodzeniu lub zniszczeniu 
wskutek wyładowań elektrostatycznych. Gdyby podczas prac regulacyjnych, 
pomiarowych lub wymiany płytek konieczne było dotknięcie takich podzespołów, 
to bezpośrednio przed tym należy dotknąć metalowej, uziemionej powierzchni 
(np. obudowy) tak, aby ładunki uległy rozładowaniu. 
Znak ten oznacza: Ostrzeżenie ! 
„Ostrzeżenie” wskazuje na czynność lub proces, który w przypadku 
nieprawidłowego wykonania może grozić niebezpieczeństwem dla personelu lub 
znacznymi szkodami materialnymi. 

 

1.6  Dalsze  
      zalecenia 

Znak ten wskazuje na czynność, która już mogła zostać wykonana przez 
producenta armatury ! 
W przypadku dostawy napędu wraz z armaturą, ich ustawienie jest wykonywane 
w zakładzie produkującym armaturę. 
Przed uruchomieniem należy koniecznie sprawdzić prawidłowość takiego 
ustawienia! 



Tłumaczenie z języka niemieckiego 
 
                                                                                  Napędy ruchu obrotowego SA 07.1 – SA 16.1 / SAR 07.1 – SAR 16.1 
Instrukcja obsługi                                                                                                                                              AUMA MATIC   

 

                                                                                                                                                              5 

 
2.    Dane techniczne 
2.1  Napędy obrotowe SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1. 
Rodzaje pracy                       SA: 
(patrz IEC34-1/VDE0530) 
                                              SAR: 
 

standardowa:   dorywcza  S2-15 min 
opcjonalna:      dorywcza  S2-30 min 
standardowa:   praca przerywana S4- 25 % ED. Dozwolona  częstotliwość przełączania - patrz Dane 
          Techniczne SAR            

Wyłącznik drogowy Mechanizm przełączający z rolkami zliczającymi dla położeń krańcowych przy zamknięciu ZU/ 
otwarciu AUF 

Wyłącznik momentowy  Płynnie ustawiana wartość momentu wyłączającego  dla kierunku zamykania i otwierania 
Prędkość obrotowa Patrz Dane Techniczne SA i SAR 
Ogrzewanie szafy rozdzielczej Ok. 5 W, 24V, zasilanie wewnętrzne 
Silniki Silniki prądu trójfazowego lub jednofazowego 
Zabezpieczenie silników Standardowe:    3 termowyłączniki 

Opcja:                3 termistory + 1 układ pomiaru rezystancji (wyzwalacz)  
Przyłącze elektryczne Standardowe:     okrągła wtyczka AUMA 100 z  łączem skręcanym 
Schemat połączeń Patrz tabliczka znamionowa na AUMA MATIC 
Temperatura otoczenia          SA: 
w miejscu pracy                     SAR: 

-25° C do + 70 ° C 
-25° C do + 60 ° C 

Sposób zabezpieczenia 
(zgodnie z EN 60 529) 

Standardowy:   IP 67 
Opcja:               IP 68 

Powłoka lakiernicza Standardowa:   lakier dwuskładnikowy z minią żelazną 
 

2.2  Sterowanie AUMA MATIC 
Zintegrowane sterowanie AUMA MATIC typ AM 01.1 i AM 02.1 do bezpośredniego montażu w napędach obrotowych AUMA 
NORM SA(R) 07.1 - SA(R) 16.1 
Napięcie zasilające Patrz tabliczka znamionowa 
Załączanie mocy           Styczniki  
                                      rewersyjne:    
               
                                      Tyrystory: 

 
Standardowe: mechaniczne, elektryczne, blokowane max. 690V AC, max. 7,5kW 
 
Opcja: elektroniczne, blokowane max . 460V AC, max. 1,5 kW 

Zewnętrzne napięcie sterujące 24 V DC, rozdzielone galwanicznie od wewnętrznego napięcia zasilającego 
Wejścia  binarne 
(Wejścia sterujące)                             
                
                Rozdzielenie potencjałów: 
                     Napięcie znamionowe: 
                                     Pobór prądu: 

Standardowe:  AUF – HALT – ZU  (otwórz – stop – zamknij) 
Opcjonalne:     przełączanie AUTOMATIK / HAND  (tryb pracy automatycznej / tryb pracy ręcznej)1) 

                        dla sygnału wejścia AUF -  ZU  (otwórz – zamknij) 
Transoptor 
24V DC, dostarczane przez wew. zasilacz ( Imax = 50 mA) lub doprowadzone z zewnętrznego źródła; 
10 - 15mA na jedno wejście 
 

Wejścia analogowe (Opcja) Patrz regulator położenia 
Wyjścia przekaźników  - Zgłoszenie ogólnego zakłócenia: uszkodzenie fazy/ zadziałanie  zabezpieczenia silnika/ zakłócenie 

   momentu obrotowego: osiągnięta  wartość momentu wyłączania przed dojściem do  położenia  
   krańcowego  (może być usunięte zgodnie z tab. 3 na stronie 20) 
-  4 przekaźniki stanu 
   położenie końcowe przy otwieraniu (AUF)/ położenie końcowe przy  zamykaniu (ZU)/ przełącznik   
   wyboru ustawiony na ORT (sterowanie lokalne) /przełącznik wyboru ustawiony na FERN (zdalne  
   sterowanie) 

Przekaźnik monitora 
(diagnostyczne diody świetlne LED) 

-  Awaria fazy/ zadziałanie zabezpieczenia silnika 
-  Zakłócenie momentu obrotowego: osiągnięta wartość momentu wyłączania  przed dojściem do   
   położenia krańcowego 

Wyjście analogowe (opcja)  Zwrotny sygnał położenia ( chwilowa wartość położenia) E2 = 0/4-20mA ( rozdzielone galwanicznie) 
Regulator położenia (opcja) -  Zakres wejścia  (zadana wartość położenia ): E1= 0/4 - 20mA, opór wejścia 250 Ohm 

-  Sygnał zwrotny E2 (chwilowa wartość położenia): 0/4 - 20mA 
Ruch awaryjny (NOT) [opcja] Aktywny przy ustawieniu przełącznika wyboru w położeniu ORT( sterowanie lokalne) lub FERN 

(sterowanie zdalne). 
-  położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF) 
-  położenie krańcowe przy zamykaniu (ZU) 

Generator impulsów        Parametry:  
(synchronizujący) [opcja] 

Czas pracy / czas postoju niezależnie ustawiane  w zakresie 1 do 30 sekund 

Lokalny panel sterowniczy 
                                   
                                    
 
 
 

Standardowo: Przełącznik wyboru ORT – AUS  – FERN [sterowanie lokalne - sterowanie wyłączone  
                        - sterowanie zdalne] - zamykany na klucz;  
                       Przycisk AUF – HALT – ZU  [otwórz – stop – zamknij]; 
 
Opcjonalna:  Lampki sygnalizujące: położenie krańcowe przy otwieraniu (AUF), zakłócenie    
                     (STEUERUNG), położenie krańcowe przy zamykaniu (ZU); 

Klasa zabezpieczenia W wersji standardowej: IP 67 
Opcjonalnie:                  IP 68 

Zakres temperatur roboczych SA:       -25 ° C do +70 °C 
SAR:     -25 ° C do +60 °C 

Przyłącze elektryczne Patrz pkt. 7 na stronie 10. 
[1] tylko w połączeniu z regulatorem położenia. 
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3.    Informacje uzupełniające do objaśnień podanych na schematach połączeń: 

 
Informacja A: Przy zabudowanym generatorze sygnałów świetlnych (S5) możliwe jest wskazywanie 

kierunku ruchu (przez zwarcie / rozwarcie odpowiednich styków). 
Ruch w kierunku zamykania ZU: przyłącza Xk6 - Xk7 
Ruch w kierunku otwierania AUF: przyłącza Xk6 - Xk8 
W położeniu krańcowym styki pozostają zwarte. 
Przy podłączeniu do zewnętrznego SPS, sygnał świetlny można odłączyć przy pomocy 
mikroprzełącznika DIP (tabela 3 na stronie 20) 

 
Informacja B: Przez odpowiednie ustawienie przełączników programatora S1-2 i S2-3 ( patrz pkt.15.2 

na stronie 20), producent armatury ustala sposób wyłączania w położeniach 
krańcowych. Zadziałanie wyłącznika momentu obrotowego w położeniu pośrednim 
prowadzi do odłączenia urządzenia z jednoczesnym zgłoszeniem stanu awaryjnego. 
W przypadku odłączenia momentem obrotowym, wyłączniki drogowe służą do 
sygnalizacji. Należy je tak ustawić, aby każdy z nich uruchamiał się na krótko przed 
osiągnięciem położenia krańcowego. Zadziałanie wyłącznika momentu obrotowego 
przed wyłącznikiem drogowym powoduje rozłączenie napędu i zgłoszenie stanu 
awaryjnego. 
Dalsze możliwości programowania – np. samoczynne zatrzymanie w trybie zdalnego 
sterowania - patrz tabela 3 na stronie 20. 

 
Informacja D: Poniższe stany awaryjne są rozpoznawane i mogą być podawane do nastawni w formie   

zbiorczego zgłoszenia zakłóceń: 
- Awaria zasilania 
- Awaria fazy 
- Zadziałanie układu zabezpieczenia silnika 
- Zadziałanie wyłącznika momentu obrotowego przed osiągnięciem położenia  
      krańcowego 

Takie zgłoszenia stanu awaryjnego mogą być programowo wyłączone –patrz tabela 
3 na stronie 20. 

 
Informacja E: Sygnały wyjściowe zgodne z DIN 19 240. 

Prąd znamionowy wejścia Xk2, Xk3 i Xk4 wynosi 10 - 15 mA. Przy korzystaniu z 
wewnętrznego napięcia 24V DC w zdalnym sterowaniu, łączenie może być prowadzone 
jedynie przez styki odizolowane galwanicznie. 

 
Informacja F: W przypadku niewłaściwego następstwa faz, system jest korygowany przez układ 

automatycznej zmiany kolejności faz. Przy awarii fazy napęd obrotowy nie pracuje. 
Dioda LED V14 na płytce wejścia / wyjścia wskazuje stan awaryjny. Sygnalizacja 
stanów awaryjnych - patrz D. 

 
Informacja G: Do sygnalizacji zgłoszeń są używane styki odizolowane galwanicznie. Wewnętrzne 

napięcie sterujące (Xk11/+24V lub Xk5/-24V) nie może być obciążane zewnętrznymi 
lampkami, przekaźnikami ani innymi podzespołami. 
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4. Transport i przechowywanie 

 
 Dostawa na miejsce zabudowy w oryginalnym, trwałym opakowaniu. 
 Zaczepu podnośnika nie mocować na pokrętle ręcznym. 
 W przypadku dostawy napędu obrotowego połączonego z armaturą, zaczep 

podnośnika przymocować do armatury, a nie do napędu. 
 Przechowywać w suchym, dobrze wentylowanym pomieszczeniu. 
 W celu ochrony przed zawilgoceniem pochodzącym z podłoża, napędy 

kłaść na regałach lub paletach drewnianych. 
 Chronić przed pyłem, kurzem i innymi zanieczyszczeniami. Stosować 

odpowiednie osłony ochronne. 
 Odsłonięte powierzchnie zabezpieczyć przed korozją przez nałożenie 

odpowiedniego zabezpieczenia antykorozyjnego. 
 

Przy składowaniu napędów obrotowych przez okres dłuższy niż 6 miesięcy, 
należy bezwzględnie stosować się do następujących zasad: 
 Przed złożeniem urządzenia w magazynie, odsłonięte powierzchnie, w tym 

szczególnie członów biernych (napędzanych) oraz powierzchnie styku 
między poszczególnymi elementami zespołu napędowego zabezpieczyć na 
trwałe przed korozją przez nałożenie odpowiedniego zabezpieczenia 
antykorozyjnego o długotrwałym działaniu. 

 Co 6 miesięcy sprawdzać, czy nie pojawiły się ślady korozji. Gdyby tak było, 
odnowić warstwę zabezpieczenia. 

     Po zamontowaniu napędu obrotowego , natychmiast wykonać podłączenie    
     elektryczne celem uruchomienia ogrzewania przeciwdziałającego tworzeniu     
     kondensatu wodnego. 

 
5.    Zabudowa armatury / przekładni 

 
 Przed zamontowaniem napędu obrotowego sprawdzić,      

czy nie jest on uszkodzony. 
 Uszkodzone części muszą być zastąpione nowymi, 

pochodzącymi od oryginalnego producenta. 

Zabudowa armatury/przekładni jest najłatwiejsza przy wałku armatury/przekładni 
ułożonym pionowo i skierowanym do góry. Jednak możliwe jest każde inne 
położenie. Napędy obrotowe są fabrycznie ustawione w położeniu ZU (zamknięcia). 
(Wyłącznik drogowy w położeniu zamknięcia ZU jest uruchomiony). 

 
 Sprawdzić, czy kołnierz przyłączeniowy jest dopasowany do danego rodzaju 

armatury/przekładni 
 

 Kołnierze przyłączeniowe wycentrować i spasować dokładnie! 
 

Kształt połączeń B1, B2, B3 lub B4 (rys. A) są wykonane z otworem i wpustem        
(z reguły zgodnie z ISO 5210). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Rys. A 
              Połączenie typu B1/B2 

         Tulejka na wałek z wpustem 

 
                  Połączenie typu B3/B4 
       Tuleja z wkładką na wałek z wpustem
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W przypadku połączeń typu A (rys. B) gwint musi odpowiadać trzpieniowi armatury. 
O ile w zamówieniu nie podano jednoznacznie wymogu nagwintowania, tuleja 
gwintowana jest dostarczana bez otworu lub z wstępnie wywierconym otworem. Sposób 
wykończenia tulei jest podany poniżej. 

 
• Sprawdzić, czy otwór i wpust odpowiadają średnicy wałka armatury/ przekładni. 
• Powierzchnie stykowe kołnierza przyłącza z napędem oraz z armaturą dokładnie 

oczyścić z resztek smaru. 
• Lekko nasmarować wał armatury/przekładni. 
• Nałożyć napęd obrotowy na armaturę/ przekładnię i przymocować za pomocą śrub o 

klasie wytrzymałości co najmniej 8.8. Śruby dokręcić na krzyż zgodnie z tabelą 
momentów /tabela 1/. 

 
   Tabela 1 

8.8 TA (Nm) 
M 6 
M 8 
M 10 
M 12 
M 16 

10 
25 
50 
87 

220 
 

Obróbka końcowa tulei gwintowanej ( forma połączenia A): 
 

    Rys. B 
  
 
 
 
 
 
 
 

Dla wykonania poniższych czynności kołnierz członu biernego nie musi być ściągnięty z 
napędu obrotowego. 
• Ściągnąć pierścień centrujący (80.2, rys. B) z kołnierza przyłączeniowego przy 

pomocy klucza czopowego lub podobnego narzędzia.  
• Wyjąć tuleję gwintowaną (80.3) wraz z wieńcem osiowego łożyska igiełkowego 

(80.01) i tarczami łożyska oporowego (80.02). 
• Zdjąć wieniec osiowego łożyska igłowego (80.01) i tarcze łożyska oporowego 

(80.02) z tulei gwintowanej. 
• W tulei wywiercić otwór, obtoczyć i nagwintować. 

Przy mocowaniu zwracać uwagę na dokładność ruchu obrotowego i 
płaszczyznowego ( brak bicia). 

• Oczyścić wykończoną tuleję.  
• Wieniec osiowego łożyska igłowego i tarcze łożyska oporowego nasmarować 

smarem do łożysk kulkowych i nałożyć na tuleję gwintowaną. 
• Tuleję wraz z łożyskami oporowymi ponownie umieścić w kołnierzu 

przyłączeniowym. Zwrócić uwagę na prawidłowe osadzenie zaczepów we wpuście 
wału wydrążonego. 

• Przykręcić pierścień centrujący do oporu. 
• Gniazdo smarowe nasmarować smarem dla łożysk kulkowych przez kilkukrotne 

naciśnięcie pompki smarowej.  
 

Rura ochronna dla wysuwającego się trzpienia armatury 
 

• W przypadku rur ochronnych dostarczonych oddzielnie, gwint owinąć konopiami lub 
taśmą teflonową 

• Wkręcić rurę na gwint trzpienia armatury do oporu 
• W przypadku zabezpieczenia antykorozyjnego, pierścień uszczelniający wału 

KS/KX wsunąć aż do zetknięcia z korpusem 
• Uzupełnić ewentualne braki i uszkodzenia powłoki lakierniczej 
• Sprawdzić, czy kołpak gwintowany jest założony i czy nie jest uszkodzony. 

Forma połączenia A 
Tuleja gwintowana 
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6.    Tryb pracy ręcznej 

 
Tryb pracy ręcznej może być załączony tylko przy wyłączonym          
i nieruchomym silniku. Przełączenie przy silniku będącym w ruchu 
może spowodować uszkodzenia napędu obrotowego (rys. C)! 

 
• Dźwignię przełączającą znajdującą się w środku pokrętła ręcznego 

unieść na max. 85 °, obracając przy tym nieco samo pokrętło tam i z 
powrotem, aby położenie HANDBETRIEB ” zaskoczyło” (rys. D). 

 
Rys. C                                              Rys. D 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Do przestawienia dźwigni przełączającej wystarczająca jest siła 
ręki.  Użycie narzędzia wydłużającego ramię działania jest 
zbędne i niedozwolone. Zbyt duża siła może uszkodzić układ 
mechaniczny systemu przełączania. 

 
• Zwolnić dźwignię - powinna sama odchylić się do pozycji wyjściowej 

wskutek działania siły sprężyny. Gdy to nie następuje, dźwignię 
docisnąć ręką tak, aby znalazła się w położeniu wyjściowym (rys. E). 

 
       Rys. E                                              Rys. F 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

• Tryb ręczny pozostaje aktywny do momentu ponownego włączenia. 
silnika. Wtedy następuje automatyczne przejście do pracy silnikowej. 

• Obrócić pokrętło ręczne do żądanego położenia (rys. F). 
 

 
Tryb ręczny uruchamiać dopiero wtedy, gdy dźwignia 
przełączająca znajduje się w położeniu wyjściowym. 

 
 

• Przerwanie trybu ręcznego (wysprzęglenie) następuje automatycznie    
z chwilą włączenia silnika. 
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7.    Podłączenie do zasilania elektrycznego 

 
Prace na urządzeniach elektrycznych mogą być wykonywane jedynie 
przez wykwalifikowanych elektryków, przeszkolony personel lub pod 
ich nadzorem, zgodnie z obowiązującymi przepisami i zaleceniami       
z dziedziny elektrotechniki. 

 
Napędy obrotowe SA(R) są obsługiwane sterownikami AUMA 
MATIC, które mogą być zamontowane bezpośrednio na napędzie 
lub oddzielnie na uchwycie ściennym montowanym do ściany. 

 
Podłączenie zasilania elektrycznego następuje przy pomocy 
standardowej wtyczki okrągłej AUMA wyposażonej w złącze 
gwintowane. 

 
Przy montażu sterownika AUMA MATIC na uchwycie ściennym 
należy przestrzegać następujących zaleceń: 
 
1) Do zwrotnej sygnalizacji położenia należy użyć 

elektronicznego sygnalizatora położenia (RWG). 
2) Do połączenia między napędem i sterownikiem AUMA 

MATIC umieszczonym w uchwycie ściennym należy 
zastosować elastyczne i ekranowane przewody o 
odpowiedniej wielkości.  

 
 

 Sprawdzić zgodność rodzaju prądu (AC/DC), napięcia zasilania i częstotliwości           
      z danymi znamionowymi silnika (patrz tabliczki znamionowe na napędzie                    
      i sterowniku AUMA MATIC). 
 Zdjąć osłonę okrągłej wtyczki AUMA (rys. G) 
 Odkręcić śruby z łbem walcowym i wyciągnąć wtyczkę z gniazda  
 Założyć dławiki kablowe odpowiednie do wielkości przewodów połączeniowych 

 
 Klasa zabezpieczenia IP67 i IP68 jest tylko wtedy zagwarantowana 

gdy zastosowane zostaną właściwe dławiki kablowe. 
 

7.1. Schemat połączeń 
 

 Połączyć przewody zgodnie z właściwym schematem MSP.... KMS TP....  W 
momencie dostawy odpowiedni schemat połączeń wraz z niniejszą instrukcją 
obsługi zostanie włożony do wodoodpornego opakowania i przymocowany do 
pokrętła ręcznego na napędzie obrotowym. W razie jego braku, należy zwrócić się 
do producenta o jego przesłanie podając numer seryjny (Kommissionsnummer) 
odczytany z tabliczki znamionowej. 
Dodatkowe informacje dotyczące objaśnień podanych na schematach połączeń np. 
>A<- patrz Rozdział 3, strona 6. 
Przekroje kabli sterujących: maks. 2,5 mm2 

         Zasilania sieciowego:  maks. 6 mm2 
• Przy braku innych warunków w zamówieniu, ogrzewanie przeciwdziałające 

tworzeniu kondensatu wodnego jest dostarczone w wersji z zasilaniem 
wewnętrznym 

• Do styków przełączających mikroprzełącznika wolno podłączyć wyłącznie ten sam 
potencjał. W przypadku różnych potencjałów należy używać mikroprzełączników 
tandemowych. 
Mikroprzełączniki  wyposażone w pozłacane styki (opcja), można obciążać jedynie 
niskimi napięciami (< 50 V DC / 400 mA) 

 Do wyprowadzenia sygnału położenia z nadajników położenia (potencjometrów, 
RWG) muszą być użyte przewody ekranowane. 

7.2  Rodzaj rozłączania  
 Producent armatury ustala, czy rozłączanie w położeniach krańcowych następuje 

wyłącznikiem drogowym czy momentowym. W przypadku zmiany sposobu 
wyłączania - patrz programowanie sterownika AUMA MATIC, pkt. 15.2, strona 20. 

• Włożyć wtyczkę do gniazdka i przymocować ją. 

Tabliczka 
znamionowa 
sterownika 

Rys. G 
 
Okrągła wtyczka AUMA 
 (przyłącze klienta XK) 

Sterownik 
 AUMA MATIC 

Napęd obrotowy 

Osłona układu 
rozdzielczego 

Tabliczka 
znamionowa 
napędu 
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 Oczyścić powierzchnie uszczelnień w osłonie wtyczki lub w osłonie 

puszki przyłączy i sprawdzić, czy O-ring nie jest uszkodzony. Następnie 
powierzchnie te lekko nasmarować smarem nie zawierającym kwasów 

           ( np. wazeliną). 
 Nałożyć osłonę i równomiernie przykręcić na krzyż 4 śruby mocujące. 
 Mocno dokręcić złączki kablowe celem zapewnienia właściwej klasy        

           zabezpieczenia IP 67 lub IP 68 
 

8.    Ustawianie wyłącznika drogowego 
 

Poniższe opisy dotyczą jedynie „ zamykania prawoskrętnego” tzn. gdy 
napędzany wał armatury przy zamykaniu, obraca się w kierunku zgodnym    
z ruchem wskazówek zegara. 
 

 
 Ustawić tryb ręczny zgodnie z opisem podanym w pkt. 6 na 

stronie 9. 
 Zdjąć osłonę układu rozdzielczego i ściągnąć tarczę 

wskaźnikową (o ile jest - patrz rys. H1). W razie potrzeby 
użyć do tego celu klucza (ok.10 mm) jako dźwigni. 

 
 
 

8.1  Ustawienie krańcowego położenia przy zamknięciu ZU (pole czarne). 
 

 Obrócić pokrętło ręczne w kierunku zgodnym z ruchem wskazówek 
zegara tak, aby armatura została całkowicie zamknięta. 

 Stosując stały docisk śrubokrętem (5 mm), obrócić trzpień nastawczy A 
(rys. H2) w kierunku strzałki, obserwując przy tym zmianę położenia 
wskazówki B. W momencie wyczucia lub usłyszenia momentu 
zaskoczenia zapadki, wskazówka B przeskakuje o ok.90° do punktu C. 
Gdyby znalazła się w położeniu przesuniętym o 90° przed punktem C, 
powoli obracać ją nadal aż do wskoczenia we właściwe miejsce, po 
czym przerwać obrót i zwolnić trzpień nastawczy. Gdyby przez pomyłkę  
nastąpił zbyt duży przeskok poza ten punkt, obracać trzpieniem dalej       
i ponownie najechać na punkt przełączania. 

 
        Rys. H2 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Osłona 

Znak 
wskazania 

Rys. H1 
 
Tarcza wskaźnikowa 
(opcja) 
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8.2  Ustawienie krańcowego położenia przy otwarciu AUF (pole białe) 

 
 Obrócić pokrętło ręczne w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 

zegara tak, aby armatura została całkowicie otwarta i jeszcze dalej o ok. ½ 
obrotu. 

 Stosując stały docisk śrubokrętem (5 mm), obrócić trzpień nastawczy D 
(rys. H3) w kierunku strzałki, obserwując przy tym zmianę położenia 
wskazówki E. W momencie wyczucia lub usłyszenia zaskoczenia zapadki, 
wskazówka E przeskakuje o ok.90 ° do punktu F. 
Gdyby znalazła się w położeniu przesuniętym o 90° przed tym punktem   
powoli obracać ją nadal aż do wskoczenia we właściwe miejsce, po czym 
przerwać obrót i zwolnić trzpień nastawczy. Gdyby przez pomyłkę nastąpił 
zbyt duży przeskok poza ten punkt, obracać trzpieniem dalej i ponownie 
najechać na punkt przełączania. 

 
            Czerwone przyciski testowe T i P ( rys. H2) służą do obsługi mikroprzełączników    
           drogowych i momentowych. 

 
9.    Ustawianie wyłącznika drogowego DUO (opcja) 
 

Przy ustawianiu, punkt przełączania (położenie pośrednie) musi 
być najechany z tego samego kierunku jak podano niżej przy 
opisie pracy w trybie elektrycznym (automatycznym). 

Przy pomocy obu wyłączników pośrednich można włączać i wyłączać 
dowolne aplikacje. Funkcje włączania i wyłączania są realizowane 
przez odpowiednie ustawienia styków zwiernych i rozwiernych 
mikroprzełączników. 
 

 Ustawić armaturę w żądanym położeniu pośrednim 
 
9.1  Ustawianie dla ruchu w kierunku zamykania ZU ( pole czarne) 

 
 Stosując stały docisk śrubokrętem (5 mm), obrócić trzpień nastawczy G 

(rys. H3) w kierunku strzałki, obserwując przy tym zmianę położenia 
wskazówki H. W momencie wyczucia lub usłyszenia zaskoczenia zapadki, 
wskazówka H przeskakuje o ok. 90° do punktu C. 
Gdyby znalazła się w położeniu przesuniętym o 90° przed tym punktem   
powoli obracać ją nadal, aż do wskoczenia we właściwe miejsce, po czym  
przerwać obrót i zwolnić trzpień nastawczy. Gdyby przez pomyłkę nastąpił 
zbyt duży przeskok poza ten punkt, obracać trzpieniem dalej i ponownie 
najechać na punkt przełączania. 

 
9.2  Ustawianie dla ruchu w kierunku otwierania AUF ( pole białe) 

 
 Stosując stały docisk śrubokrętem (5 mm), obrócić trzpień nastawczy K 

(rys. H3) w kierunku strzałki, obserwując przy tym zmianę położenia 
wskazówki L. W momencie wyczucia lub usłyszenia zaskoczenia zapadki, 
wskazówka L przeskakuje o ok. 90° do punktu F. 
Gdyby znalazła się w położeniu przesuniętym o 90° przed tym punktem   
powoli obracać ją nadal, aż do wskoczenia we właściwe miejsce, po czym  
przerwać obrót i zwolnić trzpień nastawczy. Gdyby przez pomyłkę nastąpił 
zbyt duży przeskok poza ten punkt, obracać trzpieniem dalej i ponownie 
najechać na punkt przełączania. 
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    Rys. H3 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
10.  Ustawianie wyłącznika momentu obrotowego 
 

 Ustawiany moment obrotowy musi odpowiadać danemu typowi 
armatury.  

 W przypadku dostawy napędu obrotowego przez producenta 
armatury, wyłącznik drogowy został ustawiony podczas pracy 
próbnej u producenta.  

 Zmiany w ustawieniu można dokonywać tylko za zgodą 
producenta. 

Rys. J 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Poluzować obie śruby zabezpieczające O na tarczy wskaźnika (rys. J) 
 Przekręcić wyskalowaną tarczę P, ustawiając ją na wymagany moment 

obrotowy (1 daNm = 10 Nm). 
Przykład: 
Na rys. J ustawiono: 3,5 da Nm = 35 Nm dla kierunku zamykania ZU 
                                 3,5 da Nm = 35 Nm dla kierunku otwierania AUF 

 Dokręcić z powrotem śruby zabezpieczające O. 
 

 Wyłącznik momentowy działa również w trybie pracy ręcznej.    
Przy odpowiednim sterowaniu elektrycznym zadziałanie 
wyłącznika zostaje zapamiętane i uniemożliwia rozruch elektryczny 
w danym kierunku. 

 Wyłączanie momentem obrotowym służy jako zabezpieczenie 
przeciążeniowe w całym zakresie nastawczym, również przy 
wyłączaniu w położeniach krańcowych zależnym od przebytej 
drogi. 

 O ile tarcza wskaźnikowa jest zastosowana, założyć ją na wał i ustawić jak 
podano w pkt.12 na stronie 14. 

 Oczyścić powierzchnie uszczelniające pokrywy i obudowy; sprawdzić, czy 
pierścień samouszczelniający (O-ring) nie jest uszkodzony. Powierzchnie 
uszczelniające lekko nasmarować smarem nie zawierającym kwasów. 

 Założyć osłonę układu rozdzielczego i dokręcić równomiernie na krzyż 
śruby sześciokątne. 

      Ustawienie zamykania ZU       Ustawienie otwierania ZU 

      O                   P                     O                 P 
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11.    Rozruch próbny 
 

 Ustawić przełącznik wybierakowy w położeniu AUS (0) (rys. K). 
 Włączyć zasilanie. 
 Ustawić tryb pracy ręcznej w sposób opisany w pkt.6 na stronie 9. 
 Ustawić napęd w trybie pracy ręcznej w każdym z obu położeń krańcowych. 
 Sprawdzić, czy wyłącznik drogowy jest prawidłowo ustawiony. Zwrócić przy 

tym uwagę, aby każdy wyłącznik uruchamiał się w przypisanym mu 
położeniu krańcowym, a po zmianie kierunku obrotów pozostawał 
swobodny. Gdyby wyłącznik drogowy zachowywał się inaczej, należy go  
ustawić w sposób opisany w pkt.8 na stronie 11. 

 
      Przy prawidłowo ustawionym wyłączniku drogowym: 
 Wykonać rozruch próbny z użyciem klawiszy na stanowisku sterowania  

lokalnego przy przełączniku wybierakowym ustawionym w położeniu ORT(I)  
 

Rys. K 
       

 
 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
12.  Ustawianie mechanicznego wskaźnika położenia (opcja) 
 

Tarcza wskaźnikowa obraca się w granicach zakresu regulacji od położenia 
AUF (OTWARTE) do położenia ZU (ZAMKNIĘTE) lub odwrotnie, tj. o ok. 180o. 
W zakładzie producenta została zamontowana odpowiednia przekładnia 
redukcyjna. W przypadku zmiany liczby obrotów na suw może zajść 
konieczność wymiany przekładni. 

 
 Ustawić armaturę w położeniu krańcowym ZAMKNIĘTE (ZU). 
 Przekręcić tarczę wskaźnikową tak, aby symbol  pokrył się ze strzałką 

na wzierniku znajdującym się w środku pokrywy (rys. L). 
 Ustawić napęd ruchu obrotowego w położeniu krańcowym OTWARTE 

(AUF). 
 Trzymając nieruchomo dolną tarczę wskaźnikową górną wraz z symbolem 

 AUF (OTWARTE) obrócić tak, aby ten symbol pokrył się ze strzałką na 
wzierniku znajdującym się w środku pokrywy. 

 

Klawisze Sygnalizacja świetlna (opcja)

 AUF (otwórz) 

HALT  (stop) 

ZU (zamknij) 

AUF (otwieranie)

 Stan awaryjny 

  ZU (zamykanie) 

Położenia przełącznika wybierakowego 
0:  Wył. 
I:   Sterowanie lokalne 
II:  Sterowanie zdalne 
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Rys. L 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
13.  Ustawianie potencjometru (opcja) 
 

 Ustawić armaturę w położeniu krańcowym ZU (ZAMKNIĘTE). 
 Zdjąć pokrywę układu rozdzielczego i – o ile jest zabudowana - ściągnąć   

tarczę wskaźnikową w sposób opisany w pkt.8 na stronie 11. 
 Potencjometr R2 ustawić w położeniu krańcowym obracając go w kierunku 

zgodnym z ruchem wskazówek zegara. Ustawienie położenia ZU 
(ZAMKNIĘTE) odpowiada 0% - AUF ( OTWARTE) 100%. 

 
Ze względu na skokowe zmiany przełożenia przekładni 
redukcyjnej sygnalizatora położenia nie zawsze można 
przejechać cały zakres oporu/ posuwu. Z tego powodu 
musi istnieć zewnętrzna możliwość kompensacji 
(potencjometrem regulacyjnym). 
 

 Na zewnętrznym potencjometrze regulacyjnym dokładnie ustawić punkt 
zerowy. 

 Tarczę wskaźnikową (o ile jest zawarta w urządzeniu) nałożyć na wał i 
wyregulować w sposób opisany w pkt.12. 

 Oczyścić powierzchnie uszczelnień, sprawdzić czy O-ring nie jest 
uszkodzony, a następnie powierzchnie te lekko nasmarować smarem nie 
zawierającym kwasów. 

 Założyć pokrywę mechanizmu przełączającego i przykręcić. 
 

Rys. M 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Tarcza wskaźnikowa Pokrywa 

Strzałka wskaźnikowa 

Górna tarcza wskaźnikowa 

R2 
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14.    Ustawienie elektronicznego sygnalizatora położenia RWG (opcja) 
 

-dla wskazań zdalnych lub zewnętrznej regulacji- 
 

Elektroniczny sygnalizator położenia RWG jest ustawiany fabrycznie na zakres 
sygnału podany w zamówieniu. Ewentualne późniejsze zmiany ustawienia 
należy wykonać zgodnie z pkt.14.1 lub 14.2. 

 
Po zamontowaniu napędu obrotowego na armaturze sprawdzić ustawienie 
przez pomiar prądu wyjścia w wyznaczonych punktach pomiarowych (patrz 
pkt.14.1 lub 14.2) i w razie potrzeby przeprowadzić jego korektę. 

 
Tabela 2 

 
RWG 4020 Dane techniczne 

Schematy połączeń 
 

MSP...KMS TP...4/.. 
(wymagane dwie żyły 

zewnętrzne) 
układ 3- i  4-przewodowy 

 
MSP...KMS TP...4/… 
MSP...KMS TP...5/… 
 
układ 2-przewodowy 

Prąd wyjściowy           I 0-20 mA, 4 - 20 mA 4-10 mA 
Napięcie zasilające   
                                  Uv

Zasilanie wewnętrzne 
24 V DC 

Zasilanie zewnętrzne 
14 V DC+ (Ix RB), 

maks. 30 V 
Maks. pobór prądu      I 24 mA przy prądzie wyjścia 

20 mA 
20 mA 

Maks. obciąż. wtórne RB 600 Ω (Uv - 14 V)/ 20 mA 
 

Rys. N Płytka drukowana sygnalizatora położenia 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

W przypadku przełączania zmienić połączenia 7 (czerwone/ RD) i 5 
(czarne/ BK) na płytce drukowanej sygnalizatora położenia. 

Układ  3- i 4- przewodowy

Układ  2-przewodowy

Przy przełączaniu zmienić połączenia przewodów

Punkt 
pomiarowy 1

Punkt 
pomiarowy 2 
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14.1 Ustawianie układu dwuprzewodowego w zakresie 4 – 20 mA i 3/4 przewodowego w zakresie 0-20mA 
 

 Przyłożyć napięcie do systemu MATIC.  
 Ustawić armaturę w krańcowym położeniu zamknięcia ZU. 
 Zdjąć pokrywę mechanizmu przełączającego (rys. H, strona 15) i 

– o ile jest zabudowana- ściągnąć tarczę wskaźnikową w sposób 
opisany w pkt. 8 na stronie 11. 

 W napędach obrotowych bez zewnętrznego dostępu do punktów. 
pomiarowych odkręcić i zdjąć górną tarczę wskaźnikową (patrz rys. O1). 

 Podłączyć miernik o zakresie 0-20 mA do punktów pomiarowych (rys. N, 
strona 16, lub rys. O1). Zmierzona wartość dla systemu 3 i 4 przewodowego 
w położeniu krańcowym ZU powinna wynieść 0 mA, dla dwuprzewodowego- 
4 mA. 

Aby pomiar był możliwy, musi być połączony obwód prądowy 
(obciążenie zewnętrzne) (zwracać uwagę na maks. wartość obciążenia 
wtórnego) lub zmostkowane muszą być odpowiednie wtyki na okrągłej 
wtyczce AUMA ( patrz schemat połączeń MSP...KMS TP...). 

 Przy malejącym sygnale wyjścia, obracać potencjometrem R2 w kierunku zgodnym 
z ruchem wskazówek zegara tak długo, dopóki nie wyczuje się oporu ogranicznika 
ruchu. Potencjometr znajduje się wtedy w położeniu wyjściowym. 

 Potencjometr regulacyjny N obrócić w prawo tak aby prąd wyjścia zaczął wzrastać. 
 Teraz obrócić potencjometr regulacyjny N z powrotem tak, aby prąd resztkowy 

wyniósł ok. 0,1 mA (lub 4,1 mA w przypadku systemu dwuprzewodowego). W ten 
sposób zapewnia się osiągnięcie elektrycznego punktu 0. 

 Umieścić armaturę w położeniu krańcowym otwarcia AUF. 
 Za pomocą potencjometru regulacyjnego M ustawić wartość końcową 20 mA 
 Ponownie najechać na położenie krańcowe przy zamykaniu ZU i sprawdzić czy 

minimalna wartość wynosi 0 lub 4 mA. W razie potrzeby skorygować. 
 Założyć i przykręcić górną tarczę wskaźnikową [rys. O1] (o ile została zdjęta). 
 Tarczę wskaźnikową – o ile ma być zabudowana- założyć na wał i wyregulować w 

sposób opisany w pkt. 12 na stronie 14. 
 Oczyścić powierzchnie uszczelnień i sprawdzić, czy O-ring jest prawidłowy. 

Następnie powierzchnie te lekko nasmarować smarem nie zawierającym kwasów. 
 Nałożyć pokrywę na mechanizm przełączający i mocno dokręcić. 

W przypadku nie osiągnięcia maksymalnej wartości należy 
sprawdzić, czy przekładnia redukcyjna została właściwie dobrana. 

 
     

Rys. O1 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Górna tarcza wskaźnikowa 

Punkt pomiarowy 2 (-)
0/4 – 20 mA 

Punkt pomiarowy 1 (+)
0/4 – 20 mA 
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14-2  Ustawianie układu 3/4-przewodowego w zakresie 4-20mA  

 Przyłożyć napięcie do MATIC.  
 Umieścić armaturę w krańcowym położeniu zamknięcia ZU. 
 Zdjąć pokrywę układu rozdzielczego i – o ile jest 

zabudowana - ściągnąć tarczę wskaźnikową w sposób 
opisany w pkt. 8 na stronie 11. 

 W napędach obrotowych bez zewnętrznego dostępu do punktów 
pomiarowych odkręcić i zdjąć górną tarczę wskaźnikową (rys. O2). 

 Podłączyć miernik o zakresie 0 - 20 mA do punktów pomiarowych 
            (rys. N, strona 16, lub rys. O2).  

Aby pomiar był możliwy, musi być podłączony obwód prądowy 
(obciążenie zewnętrzne) (zwracać uwagę na maks. wartość 
obciążenia wtórnego), lub zmostkowane musza być odpowiednie 
wtyki na okrągłej wtyczce AUMA (patrz schemat połączeń 
MSP...KMS TP...). 

 Przy malejącym sygnale wyjścia obracać potencjometrem R2 w kierunku 
zgodnym z ruchem wskazówek zegara tak długo, dopóki nie wyczuje się 
oporu ogranicznika ruchu. Potencjometr znajduje się wtedy w położeniu 
wyjściowym. 

 Potencjometr regulacyjny N obrócić w prawo tak, aby prąd wyjścia zaczął 
wzrastać. 

 Teraz obrócić potencjometr regulacyjny N z powrotem tak, aby prąd 
resztkowy wyniósł ok. 0,1 mA.  

 Umieścić armaturę w położeniu krańcowym otwarcia AUF. 
 Za pomocą potencjometru regulacyjnego M ustawić wartość końcową 16 

mA. 
 Ponownie najechać na położenie krańcowe przy zamykaniu ZU. 
 Zmienić wartość początkową ustawioną na potencjometrze regulacyjnym N 

z 0,1 mA na 4mA. Jednocześnie wartość końcowa zmienia się o 4 mA, co 
pozwala na pracę w całym zakresie 4-20 mA. 

 Ponownie najechać na oba położenia krańcowe i sprawdzić ustawienia. W 
razie potrzeby skorygować. 

 Założyć i przykręcić górną tarczę wskaźnikową [rys. O2] (o ile została 
zdjęta). 

 Tarczę wskaźnikową – o ile ma być zabudowana- założyć na wał i 
wyregulować w sposób opisany w pkt. 12 na stronie 14. 

 Oczyścić powierzchnie uszczelnień i sprawdzić, czy O-ring jest prawidłowy. 
Następnie powierzchnie te lekko nasmarować smarem nie zawierającym 
kwasów. 

 Nałożyć pokrywę na mechanizm przełączający i mocno dokręcić. 
 

W przypadku nie osiągnięcia maksymalnej wartości należy 
sprawdzić, czy przekładnia redukcyjna została właściwie dobrana. 

 
 
    Rys. O2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

           N (0/4 mA)      M (20 mA) 
                             R2 

Górna tarcza wskaźnikowa 

Punkt pomiarowy 2 (-)
0/4 – 20 mA 

Punkt pomiarowy 1 (+)
0/4 – 20 mA 
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15.    Programowanie sterownika AUMA MATIC 
 

Rys. P:  Wersja standardowa sterownika AUMA MATIC 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
15.1  Funkcje diod diagnostycznych LED na płytce wejścia/wyjścia (wersja standardowa) 

 
 

Świeci V14  awaria fazy, zadziałanie zabezpieczenia silnika 
Świeci V15  zakłócenia momentu obrotowego: osiągnięty moment  

       rozłączający przed osiągnięciem położenia krańcowego 
 

Rys.Q1:  Zewnętrzna płytka drukowana modułu wejścia/ wyjścia. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Diody LED: STOP, CLOSE/ ZU, OPEN/ AUF 
wskazują aktywne instrukcje sterujące. 

Podłączenie do zasilania 
za pomocą okrągłej 
wtyczki AUMA 

Zasilacz

Styczniki rewersyjne

Płytka sygnalizująco - sterująca 

Połączenie wtykowe z napędem

Lokalny panel sterowania 

Plytka (moduł)  logiki 

Płytka (moduł) wejścia/ wyjścia 

Górna płytka osłonowa 
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15.2  Programowanie modułu logiki 
 

Sposób wyłączania - wyłącznikiem drogowym lub momentowym (S1-2 lub 
S3-2, rys. Q2) musi być podany przez producenta armatury. 

 
 

Rys.Q2:  Moduł logiki A2 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Na mikrowyłączniku (zworce) S2-2 ustawić żądaną opcję programu zgodnie z 
Tabelą 3. 

 
Tabela 3 
Mikrowyłącznik S2-2 
(zworka) 

Wersja programu 
(ON = wciśnięty/wzbudzony) 

 Kierunek zamykania Kierunek otwierania 

Samoczynne hamowanie przy 
zdalnym sterowaniu FERN 
 

  

Praca impulsowa przy zdalnym 
sterowaniu FERN 
 

  

Samoczynne hamowanie przy 
lokalnym sterowaniu ORT 
 

  

Praca impulsowa przy lokalnym 
sterowaniu ORT 
 

  

 aktywny nieaktywny 

Generator sygnałów migowych 
 
 

  

 zgłaszane nie zgłaszane 
Rozłączanie momentem 
obrotowym (przed osiągnięciem 
położenia końcowego) 
zgłaszane w zbiorczym 
zgłoszeniu stanu awaryjnego 

  

 

Położenie 1: 
Rozłączanie zależne od drogi 
w położeniu krańcowym 
otwarcia AUF 

Położenie 2: 
Rozłączanie zależne od 
momentu w położeniu 
krańcowym otwarcia AUF 

Położenie 1: 
Rozłączanie zależne od drogi 
w położeniu krańcowym 
zamknięcia ZU 

Położenie 2: 
Rozłączanie zależne od 
momentu w położeniu 
krańcowym zamknięcia ZU 

OFF      
ON       

 1 2 3 4 5 6 

OFF       
ON      

 1 2 3 4 5 6 

OFF       
ON      

 1 2 3 4 5 6 

OFF      
ON       

 1 2 3 4 5 6 

OFF       
ON       

 1 2 3 4 5 6 

OFF       
ON       

 1 2 3 4 5 6 

OFF       
ON      

 1 2 3 4 5 6

OFF      
ON       

 1 2 3 4 5 6

OFF       
ON      

 1 2 3 4 5 6

OFF      
ON       

 1 2 3 4 5 6

OFF       
ON      

 1 2 3 4 5 6

OFF      
ON       

 1 2 3 4 5 6
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15.3 Sygnał awaryjny przy otwieraniu NOT-AUF i zamykaniu NOT-ZU (opcja) 
         (opcja - wskazana na piątym miejscu w oznaczeniu schematu połączeń MSP....C, D lub P) 
 

Przy podanej instrukcji pracy w stanie awaryjnym napęd przemieszcza się do 
zadanego położenia krańcowego. 
 Wejście na zacisku Xk1 (patrz schemat połączeń) musi być podłączone do 

24 V DC przez styk normalnie otwarty (zasada prądu ciągłego), 
 Gdy sygnał awaryjny przy otwieraniu NOT-AUF i zamykaniu NOT-ZU ma 

być nieodbierany, należy rozłączyć mostki B1 (dla NOT-ZU) i B2 (dla NOT-
AUF) 

 
Rys. R: Górna płytka drukowana opcjonalnego modułu sygnalizacji 

awaryjnej przy otwieraniu NOT-AUF i zamykaniu NOT-ZU 
 
          
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.    Regulator położenia ( opcja) 

Wielkość prowadząca (sygnał wejścia E1, wartość zadana) 0/4 – 20 mA (opcja 0 – 5 V)
Parametr regulowany (sygnał wejścia E2, wartość chwilowa)  0/4 – 20 mA (opcja 0 – 5 V)
Odległość między punktami przełączania (pasmo nieczułości)  0,5% - 2,5% 
Dokładne strojenie „Sens” (P7) [ma znaczenie tylko dla 
prędkości obrotowej członu biernego niższej od 16 obr/ min) 

min. 0,25% 

Czas przerwy „toff” (P10) 0,5 – 10 s 
Opór wejścia 250 Ohm 
Praca impulsowa  
Czas cyklu „ton” (P8) 
skuteczny dla uchybu regulacji < 25%; ustawiona wartość 
spada potem 3- krotnie 

0,5 – 15 s 

 
16.2  Ustawianie regulatora 

Regulator w sterowniku AUMA MATIC jest zaprogramowany zgodnie z danymi 
w zamówieniu i przed wysyłką z zakładu producenta zostaje zestrojony z 
napędem. 
W przypadku wystąpienia innych, wcześniej nieznanych wielkości działających 
w zakresie regulacji, może zajść konieczność późniejszego dostrojenia 
regulatora. Przed rozpoczęciem tego procesu należy sprawdzić aktualne 
ustawienie regulatora położenia. 
 Odkręcić 4 śruby na pokrywie sterownika AUMA MATIC (rys. P na stronie 

19) i ściągnąć pokrywę. 
 Sprawdzić ustawienie modułu logiki zgodnie z pkt. 15.2. 

 
Samoczynne zatrzymanie w trybie zdalnego sterowania FERN musi 
być wyłączone na regulatorze położenia. 

 

Mostki: B1 (NOT-AUF) 
              B2 (NOT-ZU) 

Dioda dla instrukcji ruchu 
w stanie awaryjnym NOT 

echniczne 
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 Zdjąć górną płytkę drukowaną (rys. S2) i wykonać żądane ustawienie na 
płytce regulatora (rys. 1) zgodnie z Tabelą 4. Zakres wielkości prowadzącej 
E1 i sprzężenia zwrotnego E2 – patrz etykieta naklejona na płytce górnej 
(rys. S2). Sposób działania napędu obrotowego w przypadku 
nieprawidłowości lub zaniku wielkości prowadzącej E1 i/ lub sprzężenia 
zwrotnego E2 można zaprogramować na karcie regulatora przy pomocy 
wyłącznika suwakowego. Pełna możliwość wyboru istnieje jedynie dla 
sygnałów z zakresu 4-20 mA. 

Przed wykonaniem regulacji sprawdzić, czy obwód prądowy 
sprzężenia zwrotnego położenia E2 (patrz schemat połączeń 
MSP...KMS TP...) jest zamknięty (zaciskami przyrządu 
pomiarowego lub mostkiem). Przy braku sygnału E2 świeci dioda 
LED V10 „ E1/E2 < 4 mA [rys. S2] i regulator nie odpowiada. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Tabela 4: Zalecane ustawienia 

Założenie Ustawienie 
(Rys. S1) 

 
Działanie napędu przy braku sygnału 

E1 i/ lub E2 Wielkość 
prowadząca: 

Wartość zadana E1 

Sprzężenie zwrotne: 
wartość chwilowa 

E21) 

 
S1-7 

(typ sygnału) 

S2-7 
(sposób 

działania) 
 
FAIL AS IS (błąd położenia), napęd 
natychmiast zatrzymuje się i pozostaje w 
aktualnym położeniu 
 

 
4 – 20 mA3) 4) 

 
4 – 20 mA3) 4) 

  

 
FAIL CLOSE (błąd zamknięcia), napęd 
dojeżdża do położenia krańcowego przy 
zamykaniu (ZU) 
 

 
4 – 20 mA4) 

 
4 – 20 mA4) 

  

 
FAIL OPEN (błąd otwarcia), napęd 
dojeżdża do położenie krańcowego przy 
otwieraniu (AUF) 
 

 
4 – 20 mA 4) 

 
4 – 20 mA 4) 

  

 
Funkcja końca taktowania 
 
 

 
Pozostałe ustawienia-patrz wyżej 

  

 
Wersja z rozdzielonym zakresem 
[ SPLIT RANGE] –opcja 
 

 
Pozostałe ustawienia-patrz wyżej 

  

1), 3), 4) patrz Tabela 5 

 

Rys.S1: Płytka regulatora położenia A7 Rys.S2: Górna płytka drukowana regulatora 
             położenia 

Etykieta podająca zakres wartości sygnałów 
(tu: E1 = 4-20mA, E2 = 4-20 mA 

czerwona 

1 2 3 4 5 
    

     

1 2 3 4 5
    

  

1 2 3 4 5 
    

    

1 2 3 4 5
   

   

1 2 3 4 5 
    

     

1 2 3 4 5
   

   

1 2 3 4 5 
     

   

1 2 3 4 5
    
  

1 2 3 4 5 
     

   

1 2 3 4 5
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Tabela 5: Dalsze możliwości ustawień 

Reakcja napędu na 
nieprawidłowości lub brak sygnału: 

Założenie Ustawienie 
(Rys. S1) 

 
E1 

 
E2 

Wielkość prowadząca: 
Wartość zadana E1 

Sprzężenie zwrotne: 
wartość chwilowa  E21) 

S1-7 
(typ sygnału) 

S2-7 
(sposób działania) 

   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
          

 

     

  

     

 
fail as is 

 
fail open 

 
4 – 20 mA4) 

 
0 – 5 V 2) 4) 

   

 

   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
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0 – 20 mA 
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0 – 5 V 2) 
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fail close 
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1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 

          
 

     

  

     

 
4 – 20 mA 

 
0 – 20 mA 

   

 

   
1 2 3 4 5 1 2 3 4 5 
          

 

     

  

     

 
 
fail open 

 
4 – 20 mA 4 

 
0 – 5 V 2)) 

   

 
 
 

 
1) Sygnały wewnętrznego sprzężenia zwrotnego: 0/4-20 mA przy elektronicznym nadajniku położenia; lub 0-5 V przy precyzyjnym potencjometrze 5 kOhm 
2) W przypadku zaniku lub nieprawidłowości E1 lub E2 może nastąpić interpretacja błędu, ponieważ E1 lub E2 (bez błędu) < 4 mA może być funkcjonalna 

(położenie krańcowe zamknięcia ZU= 0 V lub 0 mA) 
3) W przypadku wersji z zewnętrznym przełączaniem analogowo/ cyfrowym [opcja]: dodatkowo możliwe jest wykonanie instrukcji pracy w stanie awaryjnym 

w obu kierunkach (patrz pkt. 15.3. na stronie 21). 
4) Tylko dla trwałego sygnału zerowego (np. 4-20 mA). 

Dane nie dotyczą pracy inwersyjnej ani sprzężenia zwrotnego E2. 
 
16.3  Nastawa regulatora w położeniu krańcowym zamykania ZU (wersja standardowa) 
 

Przed rozpoczęciem nastawy regulatora należy najpierw ustawić wyłączniki drogowe i 
momentowe napędu ( pkt. 8-10 na stronach 11-13) oraz sprzężenie zwrotne położenia 
( pkt.13-14 na stronach 15-18). 

• Przełącznik wybierakowy na lokalnej paneli sterowniczej ustawić na ORT. 
• Przy pomocy klawisza.  ustawić napęd w położeniu krańcowym zamykania ZU. 
• Wprowadzić wartość zadaną E1= 0 lub 4 mA (patrz schemat połączeń). 
• Potencjometr P10 ( toff) obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara. 

 
Brak sygnałów E1/E2 lub niewłaściwa polaryzacja są zgłaszane świeceniem diody LED V10 
 „ E1/E2< 4 mA” (rys.S2). 
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 Podłączyć woltomierz (zakres 0-5 V) do punktów pomiarowych MP3 i MP4  

i zmierzyć wprowadzoną wartość zadaną (rys. S3). 
      Dla wartości zadanej E1 = 0 mA woltomierz pokazuje 0V. 
      Dla wartości zadanej E1 = 4 mA woltomierz pokazuje 1V. 
      Gdy wartość zadana jest nieprawidłowa – skorygować ją w nastawni. 
 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyć   

wprowadzoną wartość chwilową. 
      Dla wartości chwilowej E2 = 0 mA woltomierz pokazuje 0V. 
      Dla wartości chwilowej E2 = 4 mA woltomierz pokazuje 1V. 
      Gdy wartość zadana jest nieprawidłowa – skompensować sprzężenie    
      zwrotne położenia zgodnie z pkt. 13 i 14. 

 
Wskazania diod LED są 
następujące:  
(patrz rys. S3 i S4) 

Wymagane ustawienie w położeniu krańcowym zamykania 
ZU wykonać następująco:  
( patrz rys. S3 i S4) 

Diody nie świecą Obrócić powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zapaliła 
się dioda LED  (V27 - żółta) 

Świeci dioda  (V28 - zielona) Obrócić powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zgasła 
dioda LED  (V28 - zielona) i zapaliła się dioda  (V27-żółta)

 

Świeci dioda  (V27- żółta) 

 

Obrócić potencjometr „0” (P3) w lewo tak, aby zgasła dioda LED 
 (V27 - żółta). 

Następnie powoli obrócić ten potencjometr w prawo tak, aby 
ponownie zapaliła się dioda LED  (V27 - żółta). 

 
16.4  Nastawa regulatora w położeniu krańcowym otwierania AUF (wersja standardowa) 
        

 Przy pomocy klawisza  ustawić napęd w położeniu krańcowym otwarcia 
AUF. 

 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyć   
wartość chwilową E2. Gdy sprzężenie zwrotne położenia jest ustawione 
prawidłowo, woltomierz wskazuje 5 V. 
W przypadku nieprawidłowego ustawienia przeprowadzić kompensację 
(dostrojenie) sprzężenia zwrotnego położenia zgodnie z pkt.13 i 14 i przejść 
do pkt.16.3 na stronie 23. 

 Wprowadzić max. wielkość prowadzącą (wartość zadaną E1) =20 mA. 
 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i zmierzyć  

wartość zadaną. Dla wartości zadanej = 20 mA wskazanie woltomierza 
powinno wynieść 5 V. 
Gdy wartość zmierzona jest inna niż 5 V: 
Sprawdzić zewnętrznie doprowadzoną wartość zadaną E1. 

 
Wskazania diod LED są 
następujące: (patrz rys. S3 i S4) 

Wymagane ustawienie w położeniu krańcowym otwarcia AUF  
wykonać następująco: (patrz rys. S3 i S4) 

Diody nie świecą Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zapaliła 
się dioda LED  (V28 - zielona) 

Świeci dioda  (V28 - zielona) Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w prawo tak aby zgasła 
dioda LED  (V28 - zielona). Następnie powoli obrócić ten 
potencjometr w lewo tak, aby ponownie zapaliła się dioda  
(V28 - zielona) 

 

Świeci dioda  (V27 - żółta) 

 

Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zgasła 
dioda LED  (V27-żółta) i zapaliła się ponownie dioda LED  
(V28 - zielona). 

 
 

gd
y 

to
 

gd
y to
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16.5  Ustawienie czułości 

 Przełącznik wybierakowy na lokalnej paneli sterowniczej (rys. P na stronie 
19), ustawić w położeniu FERN (zdalne sterowanie) 

 Ustawić zakres wielkości prowadzącej E1 zgodnie z danymi 
zamieszczonymi na etykiecie na górnej płytce drukowanej (patrz rys. S4) 
Fabrycznie ustawiona czułość (odstęp między punktami przełączania ΔE/ 
strefa nieczułości) jest wartością maksymalną (2,5%). 

 Za pomocą obrotu potencjometru ΔE (P9) w kierunku przeciwnym do ruchu 
wskazówek zegara można zwiększyć czułość lub zmniejszyć strefę 
nieczułości. W celu dokładnego ustawienia czułości konieczny jest przyrząd 
do wprowadzania wartości zadanej z możliwością nastawiania z 
rozdzielczością co 1/10 mA. 

 W napędach pracujących z liczbą obrotów n <16 obr/ min można uzyskać 
jeszcze wyższą czułość przez obrót potencjometru P7 (sens) w kierunku 
przeciwnym do ruchu wskazówek zegara (ΔEmin = 0,25 %) 

Przy ustawianiu ΔE należy bezwzględnie pamiętać, że zbyt duża 
częstotliwość przełączania prowadzi do niepotrzebnego zużycia 
armatury i napędu. Dlatego należy od razu ustawić największy, 
dozwolony odstęp między punktami przełączania ( strefę 
nieczułości). 

 Celem uniknięcia przekroczenia dozwolonej częstotliwości przełączania w 
przypadkach ekstremalnych (patrz Dane Techniczne SAR), za pomocą 
potencjometru t-off (P10) można ustawić czas blokady wynoszący od 0,5 s 
dla lewego ogranicznika do 10 s dla prawego. 

 
Rys.S3 Płytka regulatora położenia A7                  Rys. S4 Górna płytka drukowana regulatora położenia  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
16.6  Nastawa regulatora w położeniu krańcowym otwarcia AUF ( praca inwersyjna). 
 

W wersji standardowej maksymalny sygnał wejścia (E1 = 20 mA) powoduje 
przemieszczenie do położenia krańcowego otwarcia AUF. 
 Przez ustawienie przełącznika kodera S2-7 (rys. S3) w położeniu ”1” można 

zmienić definicję sygnału na sygnał odwrotny (praca inwersyjna). 
 Dodatkowo w obwodzie wewnętrznego sprzężenia zwrotnego napędu 

należy zmienić połączenia 7 (czerwone/ RD) i 5 (czarne/ BK) na płytce 
regulatora położenia (rys. N na stronie 16)  

Przed rozpoczęciem nastawy regulatora należy najpierw ustawić 
wyłączniki drogowe i momentowe napędu (pkt. 8-10 na stronach 
11-13) oraz sprzężenie zwrotne położenia (pkt. 13-14 na stronach 
15-18). 

 Przełącznik wybierakowy na lokalnej paneli sterowniczej ustawić na ORT. 
 Przy pomocy klawisza  ustawić napęd w położeniu krańcowym otwarcia 

AUF. 
 Wprowadzić wartość zadaną E1 = 0 lub 4 mA (patrz schemat połączeń) 

Etykieta z zakresu wartości sygnałów 
(tutaj przykład: E1 = 4-20 mA, E2 = 4-20 mA)

Punkty 
pomiarowe 

(zielona) 
(żółta) 
(czerwona) 
(czerwona) 
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 Potencjometr P10 (toff) obrócić do oporu w kierunku przeciwnym do ruchu 

wskazówek zegara (rys. S4). 
 

Brak sygnałów E1/E2 lub niewłaściwa polaryzacja są zgłaszane 
świeceniem diody LED V10 „ E1/E2< 4 mA” (rys. S4) 
 

 Podłączyć woltomierz (zakres 0 - 5 V) do punktów pomiarowych MP3 i MP4 
i zmierzyć wprowadzoną wartość zadaną (rys. S3). 
Dla wartości zadanej E1 = 0 mA woltomierz pokazuje 0V. 
Dla wartości zadanej E1 = 4 mA woltomierz pokazuje 1V. 
Gdy wartość zadana jest nieprawidłowa – skorygować ją w nastawni. 

 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyć   
wprowadzoną wartość chwilową. 
Dla wartości chwilowej E2 = 0 mA woltomierz pokazuje 0V. 
Dla wartości chwilowej E2 = 4 mA woltomierz pokazuje 1V. 
Gdy wartość zadana jest nieprawidłowa – skompensować (dostroić) 
sprzężenie zwrotne położenia zgodnie z pkt. 13 i 14. 

 
Wskazania diod LED są 
następujące: (patrz rys. S3 i S4) 

Wymagane ustawienie w położeniu krańcowym otwarcia 
AUF wykonać następująco: (patrz rys. S3 i S4) 

Diody nie świecą Obrócić powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak, aby zapaliła 
się dioda LED  (V28 – zielona) 

Świeci dioda  (V27 - żółta) Obrócić powoli potencjometr „0” (P3) w prawo tak aby zgasła 
dioda LED  (V27- żółta) i zapaliła się dioda  (V28-zielona) 

 

Świeci dioda  (V28 - zielona) 

 

Obrócić potencjometr „0” (P3) w lewo tak, aby zgasła dioda 
LED  (V28 - zielona). 
Następnie powoli obrócić ten potencjometr w prawo tak, aby 
ponownie zapaliła się dioda LED  (V28 - zielona). 

 
16.7  Nastawa regulatora w położeniu krańcowym zamknięcia ZU (praca inwersyjna) 

 
 Przy pomocy klawisza . Ustawić napęd w położeniu krańcowym 

zamknięcia ZU. 
 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP2 i MP1 i zmierzyć   

wartość chwilową E2. Gdy sprzężenie zwrotne położenia jest ustawione 
prawidłowo, woltomierz wskazuje 5 V. 
W przypadku nieprawidłowego ustawienia przeprowadzić kompensację 
(dostrojenie) sprzężenia zwrotnego położenia zgodnie z pkt.13 i 14. 

 Wprowadzić max. wielkość prowadzącą (wartość zadaną E1) = 20 mA. 
 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych MP3 i MP4 i zmierzyć  

wartość zadaną E1. Dla wartości zadanej = 20 mA wskazanie woltomierza 
powinno wynieść 5 V. 
Gdy wartość zmierzona jest inna niż 5 V: 
Sprawdzić zewnętrznie doprowadzoną wartość zadaną E1. 
 

Wskazania diod LED są 
następujące (patrz rys. S3 i S4) 

Wymagane ustawienie w położeniu krańcowym otwarcia 
AUF wykonać następująco: ( patrz rys. S3 i S4)   

Diody nie świecą Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zapaliła 
się dioda LED  (V27 - żółta) 

Świeci dioda  (V27-żółta) Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w prawo tak aby zgasła 
dioda LED  (V27-żółta). Następnie powoli obrócić ten 
potencjometr w lewo tak, aby ponownie zapaliła się dioda  
(V27-żółta) 

 

Świeci dioda  (V28 –zielona) 

 

Obrócić powoli potencjometr „max” (P4) w lewo tak, aby zgasła 
dioda LED  (V28-zielona) i zapaliła się ponownie dioda LED 

 (V27- żółta). 
 

gd
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16.8  Regulator położenia w wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) [opcja] 

Dla wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) stosowany jest 
zmodyfikowany regulator położenia, niekompatybilny ze standardowym. 

16.8.1 Opis działania wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) 
Wersja SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) umożliwia dopasowanie 
regulatora położenia do zakresów wartości zadanej koniecznych do wywołania 
różnych reakcji kilku napędów (do max. 4 jednostek) jednym i tym samym 
sygnałem wartości zadanej. Typowymi zakresami dla układu 2 napędów są:     
0 - 10 mA, 10 - 20 mA lub 4 - 12 mA i 12 - 20 mA. Jednak można ustawiać  
dowolne zakresy między 0/4 - 20 mA. 

16.8.2 Programowanie 
Programowanie regulatora położenia można wykonać przy pomocy 
przełączników kodera S1-7, S2-7 i S3-7 w normalnym cyklu pracy, z jednym 
wyjątkiem. 

 
W wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) zworka 5 
mikrowyłącznika S1-7 musi być zawsze ustawiona w położeniu ON. 

 
16.8.3 Nastawa regulatora dla wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem)- 
          (patrz również przykład na stronie 28) 

 Na regulator podać minimalną zadaną wielkość prowadzącą (wartość zadaną E1) i 
sprawdzić jej wartość przez pomiar woltomierzem przyłączonym do punktów 
pomiarowych MP3 i MP4 (rys. T). 

 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych M3 i MP1 i w oparciu o wynik 
pomiaru obliczyć wartość nastawy: 

      Wartość początkowa= E1min [w Amperach] x 250 Ohm. Tak obliczoną wartość     
      ustawić za pomocą potencjometru P5. 
 Na regulator podać maksymalną zadaną wielkość prowadzącą ( wartość zadaną 

E1) i sprawdzić jej wartość przez pomiar woltomierzem przyłączonym do punktów 
pomiarowych MP3 i MP4. 

 Podłączyć woltomierz do punktów pomiarowych M9 i MP1. Za pomocą 
potencjometru P6 ustawić wartość 5V. 

 Przejechać cały zakres wartości zadanej od minimalnej do maksymalnej i 
sprawdzić w punkcie pomiarowym M9, czy odpowiada on ustawionemu zakresowi  
0 - 5 V.  W razie potrzeby dokonać korekty ustawienia przy pomocy potencjometrów 
P5 lub P6. 

 Identycznie postąpić z regulatorem w drugim napędzie i ustawić go odpowiednio do  
wymaganego zakresu  wartości zadanych. 

 Po ustawieniu pracy SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem), wykonać dalszą 
kompensację (strojenie) regulatora zgodnie z opisem w pkt. 16.3 na stronie 23. 

 
    Rys. T: Płytka regulatora położenia A7 w wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem) 

 
 
 
 
 
 
 
 Punkty 

pomiarowe

Punkty 
pomiarowe (zielona) 

(żółta) 
(czerwona) 
(czerwona) 
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Przykład: 
Dwa napędy mają pracować w wersji SPLIT RANGE (z dzielonym zakresem). 
Napęd 1 należy ustawić na zakres wartości zadanej E1 od 0mA w położeniu 
zamknięcia ZU do 10 mA w położeniu otwarcia AUF, natomiast napęd 2 - na 
zakres wartości zadanej E1 od 10mA w położeniu zamknięcia ZU do 20 mA w 
położeniu otwarcia AUF. 

 
 Regulator położenia napędu 1: 

Wprowadzić wartość zadaną E1= 0mA i za pomocą P5 ustawić 0V na M3.  
Wprowadzić wartość zadaną E1=10mA i za pomocą P5 ustawić 5V na M9. 

 Regulator położenia napędu 2: 
Wprowadzić wartość zadaną E1 = 10mA i za pomocą P5 ustawić 2,5V na 
M3. Wprowadzić wartość zadaną E1 = 20mA i za pomocą P5 ustawić 5V na 
M9. 

 Przeprowadzić kompensację (strojenie) i wykonać ustawienie E2. Po tym 
wartość zadana E1 może być włączona w pętlę sterowania oboma 
napędami (połączonymi szeregowo). W zakresie wartości E1 = 0 - 10 mA 
porusza się napęd 1, natomiast napęd 2 pozostaje w położeniu zamknięcia 
ZU; w zakresie E1 = 10-20mA, porusza się napęd 2, natomiast napęd 1 
pozostaje w położeniu otwarcia AUF. 

 
17.    Generator impulsów (opcja) 
 

Płytka generatora impulsów służy do przedłużenia czasu regulacji w częściach 
lub w całym zakresie nastaw. 

 
Przykład: 
W celu uniknięcia uderzeń ciśnienia w długich rurociągach można prowadzić 
impulsowanie w dowolnej części cyklu (suwu). 

 
 Generator impulsów jest montowany w sterowniku AUMA MATIC zamiast 

płytki wejścia/ wyjścia (rys. P na stronie 19) 
 Nie jest możliwe połączenie tego generatora z regulatorem położenia. 

 
17.1    Funkcje diagnostycznych diod LED generatora impulsów 
 

Świeci dioda V14 awaria fazy lub zadziałanie zabezpieczenia silnika 
Świeci dioda V15 zakłócenie momentu obrotowego: osiągnięty moment  
   odłączający przed położeniem krańcowym 
Świeci dioda V21 włączone impulsowanie w kierunku zamykania ZU 
Świeci dioda V22 włączone impulsowanie w kierunku otwierania AUF. 
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Rys. U:  Górna płytka drukowana generatora impulsów A1.6. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
17.2    Ustawienie generatora impulsów 
 

Początek i koniec impulsowania ustawia się przy pomocy: 
 

 Wyłącznika położenia pośredniego w układzie wyłączania drogowego DUO 
(patrz pkt.9 na stronie 12), lub 

 Zewnętrznego przełącznika (używać styków wolnych od potencjału). 
 

Czasy ruchu i zatrzymania (przerwy) są niezależnie ustawiane w zakresie 1-30 
sekund za pomocą 4 potencjometrów R10 do R13. 

 
Obrót w prawo:  wydłużenie czasu 
Obrót w lewo:  skrócenie czasu 

 
R10(t-off)   czas zatrzymania przy ruchu w kierunku otwierania 

AUF 
R11(t-on)   czas ruchu w kierunku otwierania AUF 
 
R12(t-off)   czas zatrzymania przy ruchu w kierunku zamykania ZU 
 
R13(t-on)   czas ruchu w kierunku zamykania ZU 
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18.    Bezpieczniki 
 

Przed wymianą bezpieczników odłączyć napęd od zasilania. 
 

 
Bezpieczniki (rys. S) są dostępne po odkręceniu lokalnego panelu 
sterowania. 

 
Rys. V   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Bezpieczniki: (rys. V) F 1 / F 2 F 3  F 4 
Wielkość 6,3 x 32 mm 5 x 20 mm 5 x 20 mm 
Ze stycznikami rewersyjnymi 1 AT; 250 V 500 mAT 1,6 AT 
Z tyrystorami 16 A FF; 250 V 500 mAT 1,6 AT 

 
 
19.    Konserwacja 
 

Po uruchomieniu napędu obrotowego należy sprawdzić, czy nie ma uszkodzeń 
lakieru. W razie ich wystąpienia uzupełnić ubytki, gdyż tylko w ten sposób 
można zapewnić zabezpieczenie przed korozją. Oryginalny lakier jest 
dostarczany w małym pojemniku przez AUMA. 
Napędy AUMA wymagają jedynie bardzo niewielkiej konserwacji. 
Warunkiem niezawodnej pracy urządzenia jest prawidłowy rozruch. 
 
Elementy uszczelniające wykonane z elastomeru ulegają starzeniu i dlatego 
należy je regularnie sprawdzać i w razie konieczności wymieniać. 
 
Ważne jest prawidłowe położenie O-ringów na pokrywach i mocne skręcenie 
dławików kablowych zapobiegające przenikaniu zanieczyszczeń i wilgoci do 
środka urządzenia. 

 

przełącznik wybierakowy

bezpieczniki pierwotne 
 F1, F2  na module 
 klawiatury i przekaźników 

lokalny panel sterowania: 
przycisk i sygnalizacja 
świetlna (opcja) 

bezpieczniki wtórne 
F3 i  F4 na zasilaczu
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Zalecamy: 

 
 Przy sporadycznym włączaniu napędu co 6 miesięcy wykonywać rozruch 

próbny w celu zapewnienia stałej gotowości urządzenia do eksploatacji. 
 Ok. 6 miesięcy po rozruchu i dalej co rok sprawdzać moment dokręcenia 

śrub mocujących napęd do armatury/przekładni. W razie potrzeby dokręcać 
do momentu wskazanego w tabeli 1 na stronie 8. 

 W przypadku napędów obrotowych z przyłączem typu A, należy co 6 
miesięcy smarować gniazda smarownicze smarem do łożysk kulkowych 
przez kilkukrotne uruchomienie praski smarowniczej. 

 
 Smarowanie armatury musi być prowadzone oddzielnie. 
  Zalecamy użycie oryginalnych środków smarowych AUMA. 

 
Obudowa przekładni jest fabrycznie wypełniona środkiem smarowym w ilości 
wystarczającej na kilka lat pracy. 

 
Zalecamy wymianę smaru co: 

 
 10 -12 lat przy sporadycznym uruchamianiu napędu 
  6 - 8 lat przy częstej eksploatacji urządzenia. 

 
 
20.   Tester sterowania AUMA MATIC 
 

Tester MT 0.1. (nr. art. Z008.748) może być wykorzystywany przy rozruchu 
napędu i wyszukiwaniu usterek. 

 
Nie jest on częścią dostawy wyposażenia napędu AUMA MATIC. 

 
Rys. W  Tester MT01.1 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 Wyłączyć zasilanie. 
 Zdjąć pokrywę ze sterownika AUMA MATIC. 
 Wyjąć cały moduł wejść/ wyjść lub płytkę generatora impulsów bądź  

regulatora położenia z górną płytką drukowaną (rys. P na stronie 19). 
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 Włożyć wtyczkę testera do gniazdka X5 na płytce logiki (rys. X). 
 Włączyć zasilanie 

 
Rys. X: Podłączenie testera MT01.1 do płytki logiki 

       
Płytka logiki Z013.718.A 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Diody świecą gdy: 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
[1] przy braku wewnętrznego napięcia 12V, sprawdzić bezpieczniki sterownika AUMA MATIC - patrz pkt.18 

na stronie 30 
[2] w przypadku jednoczesnego świecenia diod LED „DSR” i „DOL”, sprawdzić ustawienie wyłącznika 

momentu obrotowego zgodnie z pkt. 10 na stronie 13, 
[3] w wersji bez automatycznej korekty następstwa faz: układ faz jest prawidłowy. 
 

przyłożone zostało wewnętrzne napięcie 12V [1] 

przełącznik wybierakowy został ustawiony w położeniu 
ORT [ sterowanie z lokalnej paneli sterowniczej] 
przełącznik wybierakowy został ustawiony 
 w położeniu FERN [zdalne sterowanie] 
podano instrukcję AUF (otwórz) z 
lokalnej paneli sterowniczej 
podano instrukcję ZU (zamknij) z 
lokalnej paneli sterowniczej 

wyłącznik drogowy SCHLIESSEN (zamykanie) w ruchu 
prawoskrętnym został uruchomiony [2] 
wyłącznik momentowy SCHLIESSEN (zamykanie) w ruchu prawoskrętnym 
został uruchomiony [2] 
wyłącznik drogowy OFFNEN (otwieranie) w ruchu 
lewoskrętnym został uruchomiony 
wyłącznik momentowy OFFNEN( otwieranie) w ruchu lewoskrętnym
został uruchomiony [2] 
zadziałał wyłącznik termiczny 

wszystkie fazy są podłączone, naciśnięto przycisk S22 [3] 

napęd porusza się w kierunku ZU (zamykania) przy pomocy klawisza S20

napęd porusza się  w kierunku AUF (otwierania) przy pomocy klawisza S21

sterowanie z lokalnego panelu 
sterowniczego 

zdalne sterowanie 
lokalne sterowanie w 
kierunku otwarcia AUF 
lokalne sterowanie w 
kierunku zamknięcia ZU 

następstwo faz 

zamykanie  
ZU 

otwieranie 
 AUF 
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Deklaracja producenta zgodna z 
Dyrektywą Unii Europejskiej –

Maszyny 89/392/EWG, Art.4, pkt.2 
lub Załącznik II B. 

Napędy obrotowe AUMA z zakresu typoszeregów: 

SA 07.1 – SA 48.1 
SAR 07.1 – SAR 30.1 

SA Ex 07.1 – SA Ex 40.1 
SAR Ex 07.1 – SAR Ex 16.1 
W wersjach AUMA NORM 

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC 
lub AUMA MATIC PROFIBUS 

są przeznaczone do połączenia z elementami armatury. 

WERNER RIESTER GmbH &Co KG jako producent niniejszym oświadcza, że przy 
budowie powyżej wymienionych napędów obrotowych AUMA zostały zastosowane 
następujące przepisy i zalecenia: 

EN 292 – 1  DIN VDE 0100 
EN 292 – 2  DIN VDE 0530 
EN 50 014  DIN ISO 5210 
EN 50 018 
EN 50 019 
EN 50 020 
EN 60 204 - 1 

Uruchomienie ww. mechanizmów jest tak długo niedozwolone, dopóki nie zostanie 
zagwarantowane, że całe urządzenie, w którym są zabudowane napędy AUMA, spełnia 
wymagania Dyrektywy Unii Europejskiej 89/392/ EWG. 

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG 
Armaturen- und Maschinenantriebe 
Postfach 13 62  79373 Müllheim / Baden 
Tel 07631 / 809-0  Fax 07631 / 13218 

Müllheim, 19 grudzień 1996 
 
      /  - / 
W. Riester, Prezes Zarządu 

Deklaracja Unii Europejskiej
zgodna z zaleceniami Rady do Wzajemnego Dostosowania Przepisów Prawa 

Krajów Członkowskich dotyczących zgodności elektromagnetycznej 
(89/336/EWG) i zaleceń w zakresie niskich napięć. (73/23/EWG) 

Napędy obrotowe AUMA z zakresu typoszeregów:

SA 07.1 – SA 48.1 
SAR 07.1 – SAR 30.1 

SA Ex 07.1 – SA Ex 40.1 
SAR Ex 07.1 – SAR Ex 16.1 
W wersjach AUMA NORM 

AUMA SEMIPACT, AUMA MATIC 

są przeznaczone do połączenia z elementami armatury.

WERNER RIESTER GmbH &Co KG jako producent niniejszym oświadcza, że 
powyżej wymienione elektryczne napędy obrotowe AUMA spełniają wymagania 
następujących przepisów: 

-  Zgodność elektromagnetyczna (EMV) (89/336/EWG) 
-  Dyrektywy w zakresie techniki niskich napięć (73/23/EWG) 

Przy ocenie powyższych urządzeń uwzględniono następujące normy: 
a)  w  zakresie zgodności elektromagnetycznej  
     Emisja zakłóceń;  EN 50081-2: 1993 
     Odporność na zakłócenia: EN 50082-2: 1995 
     Od 08.97   EN 61800-3 
b)  w zakresie techniki niskich napięć: 
      EN 60204 – 1 
      EN 60034 – 1 
      VDE 0100, część 410 

WERNER RIESTER GmbH & Co. KG 
Armaturen- und Maschinenantriebe 
Postfach 13 62  79373 Müllheim / Baden 
Tel 07631 / 809-0  Fax 07631 / 13218 

Müllheim, 02 luty1998 
 
      /  - / 
W. Riester, Prezes Zarządu 

Niniejsza deklaracja nie stanowi gwarancji żadnych właściwości. 
Należy przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa zawartych w załączonej dokumentacji wyrobu. 

2.1  C
ertyfikaty zgodności i deklaracje producenta 
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Niemcy  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Europa 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Azja 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
Północna i Południowa Ameryka 
 
 
 
 
Australia                           Afryka 
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Przekładnie liniowe  LE  
z napędami obrotowymi SA 
Zakres sił osiowych:  
                     od 4 do 217 kN,  
Skok: do 500 mm 
Zakres prędkości nastawiania: 
od 20 do 360 mm/ min. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekładnie dźwigniowe: 
GF 50.3 - GF 125.3 
GF160 - GF 250 
Moment obrotowy: do 32000 Nm 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Sterowanie AUMA MATIC z 
napędem obrotowym SA / SAR 
Zakres momentu obrotowego  
od 10 do 1 000 Nm 
Zakres liczby obrotów od 4 do 
180  obr./ min 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napędy ruchu wahliwego 
 AS 6 – AS 50 
Zakres momentu obrotowego  
od 25 do 500 Nm 
Czasy nastawiania dla 90°:  
od 4 do 90 s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekładnie ślimakowe 
GS 40.3 - GS 125.3 
GS 160 - GS 500 
Moment obrotowy: do 360000 Nm
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
Napędy obrotowe  
SA 07.1- SA16.1 / SA 25.1 - SA 48.1 
Zakres momentu obrotowego  
od 10 do 32 000 Nm 
Zakres prędkości obrotowych:  
od 4 do 180 obr./ min 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Napędy ruchu wahliwego 
SG 05.1 – SG 12.1 
Zakres momentu obrotowego od 100 
do 1200 Nm 
Czasy nastawiania dla 90°: od 4 do 
180s 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekładnie zębate stożkowe  
GK 10.2 - GK 40.2. 
Zakres momentu obrotowego:  
do 16 000 Nm 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Przekładnie zębate czołowe  
GST 10.1 - GST 40.1 
Zakres momentu obrotowego:  
do 16 000 Nm 
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Załącznik do instrukcji obsługi napędów obrotowych 
SA(R) 07.1 –SA(R)16.1 AUMA MATIC i  
SA(R) Ex07.1 –SA(R) Ex16.1 AUMA MATIC Ex. 

AUMA MATIC 
AUMA MATIC Ex 

 
W niniejszej instrukcji obsługi opisano przyszłe wersje napędów ze sterowaniem AUMA MATIC 
wyposażone w „ automatyczną korektę kolejności faz” przy zasilaniu prądem trójfazowym. 
 
W rzeczywistości dostarczony napęd zamiast „automatycznej korekty kolejności faz” posiada 
„wykrywanie kolejności faz”. W przypadku nieprawidłowego kierunku pola wirowego nie następuje 
automatyczna korekta układu faz, lecz napęd pozostaje nieruchomy i powstaje zgłoszenie stanu 
awaryjnego. 
 
Z powyższego stanu rzeczy, następujące poprawki/ uzupełnienia – oznaczone wytłuszczonym 
drukiem - muszą być wprowadzone do instrukcji obsługi. 
 
Strona 6, rozdział 3 - uzupełniające informacje do objaśnień przy schematach połączeń 
elektrycznych: 
 
Informacja D: poniższe stany awaryjne są rozpoznawane i mogą być podawane do nastawni  
                       w formie zbiorczego zgłoszenia zakłóceń: 

- Awaria zasilania 
- Awaria fazy, nieprawidłowa kolejność faz  
- Zadziałanie zabezpieczenia silnika 
- Zadziałanie wyłącznika momentowego przed osiągnięciem położenia krańcowego 
To zgłoszenie stanu awaryjnego może być programowo wyłączone – patrz tabela 3 
na stronie 20. 

 
Informacja F: W przypadku niewłaściwej kolejności faz lub awarii fazy, napęd nie pracuje i 

pozostaje nieruchomy. Dioda LED V14 na płytce wejść/ wyjść wskazuje stan awaryjny (*). 
Sygnalizacja stanów awaryjnych - patrz D. 

 
Zgodnie z tymi zmianami, pojęcie „ awaria fazy” podane w rozdziale 2.2. (str. 5) i 15.1 (str. 19) oraz 
17.1 (str. 28) należy zastąpić pojęciem: „awaria fazy, nieprawidłowa kolejność faz”. 
 
Strona 14, rozdział 11 „Rozruch próbny” 
 

• Przy próbnym rozruchu, przed włączeniem zasilania sprawdzić kolejność faz. Gdy jest ona 
nieprawidłowa, lub jakaś faza jest uszkodzona napęd nie pracuje (pozostaje nieruchomy)! 

• W przypadku niemożliwości elektrycznego uruchomienia napędu - kolejność faz jest 
nieprawidłowa - świeci dioda LED V14 (*) (rys. Q1, strona 19) 

• Całkowicie odłączyć napęd od zasilania 
• Przestrzegać zaleceń bezpieczeństwa podanych w rozdziale 1 instrukcji obsługi 
• Zmienić następstwo faz przez zamianę dwu z nich 
• Ponownie przeprowadzić próbny rozruch 

 
 
 
 
*) diod LED V14 nie ma w napędach z regulatorami położenia lub kartami BUS 
 
 
 
 
 

 
Wydanie  1.00 
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