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Produktbeskrivning
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Specialist på ställdon

AUMA är en av världens ledande tillverkare av elektriska 

ställdon, manövermoduler och växlar för automatisering 

av industriventiler. AUMA har mer än 45 års erfarenhet av 

att utveckla och tillverka elektriska flervarvs- och vridsek-

tordon. AUMA:s produkter tillverkas i fabriker i Müllheim 

och Ostfildern i Tyskland. Vi har tre servicecentraler i Köln, 

Magdeburg och München. AUMA sysselsätter globalt 

2 200 medarbetare.

AUMA automatiserar ventiler

AUMA ställs inför nya utmaningar och tekniska krav 

inom en mängd olika applikationer – varje dag och i alla 

regioner i världen. AUMA:s moduluppbyggda produkter 

utgör grunden i en långsiktig produktpolicy och ger den 

flexibilitet som krävs för att ställdonen ska kunna skräd-

darsys efter våra kunders önskemål.

Representerad över hela världen

För att lyckas med detta måste man kunna sina mark-

nader. En global inriktning kräver ett regionalt engage-

mang. Tack vare vårt globala och täta sälj- och service-

nätverk har våra kunder en kompetent kontaktperson i sin 

närhet.

En komplett leverantör

AUMA:s tillverknings- och kvalitetssäkringsprocesser, 

som täcker in hela kedjan från produktutveckling, 

fabrikstester till slutkontroller, optimeras kontinuerligt.

AUMA har sedan 1964 gjort sig kända som en högkvali-

tativ tillverkare av ställdon på den globala marknaden. Till-

förlitlighet och innovation är idag begrepp som förknippas 

med AUMA. Denna framgång har AUMA framför allt sina 

medarbetare att tacka för som med engagemang och 

begeistring utvecklar framtidens ställdon. 
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Solutions for a world in motion

Denna broschyr ger både nybörjare och experter en god 

överblick över våra ställdon i serie SA och manövermodu-

lerna AM och AC, vilka funktioner de har samt använd-

ningsexempel. Broschyren är tänkt att fungera som ett 

beslutsunderlag vid bedömning om en apparats lämplighet 

för en viss applikation.

Det slutgiltiga produktvalet görs med hjälp av sepa-

rata datablad. På förfrågan kan AUMA:s ingenjörer och 

lokala representanter hjälpa till med att ta fram rätt 

apparatkonfiguration.

Den senaste informationen om AUMA:s produkter 

finns på Internet på www.auma.com. Där kan man hämta 

alla tillgängliga dokument, inklusive måttritningar, krets-

scheman, tekniska och elektriska data samt provningsintyg 

för levererade ställdon i digital form.
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Energi
 : Konventionell energiproduktion 

(kol, gas, olja)

 : Vattenkraftverk

 : Geotermiska kraftverk

 : Solvärmeverk

 : Biogaskraftverk

Vattenförsörjning
 : Avloppsreningsverk

 : Vattenverk

 : Dricksvattendistribution

 : Avsaltning av havsvatten

 : Stålkonstruktion i vatten

Industri- och 
speciallösningar
 : Klimat- och ventilationsteknik

 : Livsmedelsindustri

 : Kemisk/farmaceutisk

industri

 : Skepps- och ubåtsbyggnad

 : Stålverk

 : Pappersindustri

 : Cementindustri

 : Gruvindustri

Användningsområden

För information om explosionsskyddade ställdon för 

användning inom olje- och gasindustrin samt ställdon 

för användning i kärntekniska anläggningar, se separata 

broschyrer.
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[1] Flervarvsdon SA 07.2

 ■ Vridmomentområde 10 Nm – 30 Nm

[2] Flervarvsdon SA 35.1 med 

svängväxel GS 630.3

 ■ Vridmoment upp till 675 000 Nm

Brett vridmomentområde

AUMA:s produktserie SA består av flervarvsdon med ett 

vridmomentsområde från 10 Nm till 32 000 Nm. I kombi-

nation med snäckväxlar GS uppnås vridmoment upp till 

675 000 Nm. Tack vare detta stora vridmomentsområde 

kan AUMA:s produkter användas för att automatisera 

ventiler med olika nominella storlekar och trycksteg i en 

och samma anläggning. Samtliga ställdon integreras med 

enhetlig styrteknik i styrsystemet.

[1]

[2]
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AUMA generation .2 – nya elektriska fl ervarvsdon och manövermoduler

Enkel manövrering

 ■ På den stora grafiska displayen visas alla manövrerings- 

och konfigurationsalternativ på ett överskådligt och 

entydigt sätt. 

 ■ Enkla menyer på många språk.

 ■ Manövrering vid lokal manöverplats eller trådlöst 

med AUMA ToolSuite installerat på en handdator eller 

bärbar dator.

Intelligent diagnos – undvik driftsavbrott

Alla faktorer som belastar ställdonet som vridmoment, 

temperatur och vibrationer kan mätas och analyseras 

kontinuerligt. Avvikelser från de angivna driftsförhål-

landena eller överskridelser av gränsvärden registreras 

omedelbart. Operatören informeras om en viss situation 

kan leda till en störning. Denne kan då vidta åtgärder 

i god tid innan driftsavbrottet är ett faktum. Alla driftshän-

delser och meddelanden är klassificerade enligt NAMUR:s 

rekommendationer.

Alla inställningar, driftförlopp och inträffade fel sparas 

i ett tidstämplat händelseprotokoll som kan öppnas vid 

behov. 

Flera hundratusen ställdon och manövermoduler från 

AUMA används i processtekniska anläggningar över hela 

världen. Tack vare den avancerade tekniken och höga 

driftsäkerheten kan våra produkter leverera exakt det som 

våra kunder förväntar sig under lång tid – oberoende av 

applikation.

 Generation .2 har inneburit ett stort utvecklings-

steg för att tillmötesgå de allt större kraven som ställs på 

processtekniska anläggningar, t.ex. inom vattenförsörjning, 

energisektorn eller olje- och gasindustrin. Produkternas 

modulära uppbyggnad möjliggör optimal kombinering av 

flervarvsdonen och de tillhörande manövermodulerna. 

Med standardiserade komponenter kan en skräddarsydd 

lösning framställas för ventilapplikationerna.

Väl rustad för framtiden

AUMA:s generation .2 är kompatibel med AUMA:s 

tidigare modeller. Manövermoduler och ställdon av olika 

generationer kan utan problem kombineras med varandra. 

Detta ger säkra investeringar och garanterar samtidigt 

att man använder de senaste tekniska utvecklingarna.
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Enkel systemintegration

Upp till 10 digitala ingångar och upp till 12 signalreläer 

erbjuder vid parallell kommunikation ett brett gränssnitt 

mot överordnat styrsystem. AC erbjuder gränssnitt för alla 

vanliga fältbussystem inklusive Profibus DP-V2 och har 

stöd för enkel systemintegration i styrsystem som t.ex. 

FDT/DTM. 

Utökade driftmiljöer

 ■ Underspänning ned till –30 %

 ■ Omgivningstemperatur från –60 °C till +70 °C

Optimerad hantering och manövrering

Ställdonen i generation .2 är ännu mer servicevänliga.  

 ■ AUMA:s beprövade omkoppling till handmanöver har 

optimerats: Operatören kan aktivera manuell drift med 

ena handen och enkelt ändra ventilens läge med hand-

kraft. Omkopplingen till handmanöver kan signaleras 

till styrsystemet.

 ■ AUMA:s motorstickpropp finns nu i hela generation 

.2-serien.  

 ■ Ett enda ställbart utväxlingsverk i indikerings- och 

styrenheten för alla vanliga ventilslagsområden. 

Precision och reglernoggrannhet

Den optimerade mekaniska konstruktionen och de redu-

cerade toleranserna har förbättrat reglernoggrannheten 

och utökat reglerställdonens varvtalsområde.

Tillförlitlighet under lång tid

Material, konstruktion och ny tillverkningsmetod samt 

det förbättrade korrosionsskyddet ger en längre livslängd.

Flexibilitet och anpassning

Ventilanslutningen hos generation .2 med sina stan-

dardiserade hålaxlar och kopplingar ger en flexibel 

ventilanpassning. 

Säkerhet

Stöd er anläggningsspecifika säkerhetskoncept. 

Förbättrad driftsäkerhet genom användning av redundanta 

fältbussenheter och/eller kombinerade gränssnitt med 

parallella gränssnitt och fältbusskommunikation. I nödfall 

manövreras ställdonet enkelt till ett fördefinierat säkerhets-

läge med hjälp av en nödingång.  
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 Driftförhållanden

 Kapslingsklass IP 68

AUMA-apparater av generation .2 levereras med den 

högre kapslingsklassen IP 68 enligt EN 60529. IP 68 

innebär skydd mot översvämning med en vattenpelare på 

max. 8 m under max. 96 timmar. Upp till 10 manövreringar 

är tillåtna under översvämningen.

För att uppfylla skyddsklass IP 68 krävs lämpliga kabelför-

skruvningar. Dessa ingår inte i leveransen från AUMA men 

kan bifogas på förfrågan.

AUMA:s ställdon används över hela världen, i alla 

klimatzoner, i industrianläggningar och driftmiljöer av alla 

slag. AUMA:s apparater måste arbeta tillförlitligt under 

lång tid utan större underhållsåtgärder – även i de tuffaste 

av driftmiljöer.

AUMA har därför från första början gjort sina appa-

rater så motståndskraftiga som möjligt mot yttre påverkan 

genom att skydda dem med den senaste tekniken.

AUMA-ställdon i en koppargruva i Chile
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 Korrosionsskydd 

 Omgivningstemperaturer

AUMA:s ställdon används i både varma och kalla driftmiljöer. Det finns olika utföranden som är anpassade för olika 

omgivningstemperaturer

Typ Utförande

Temperaturområde Med integrerad manövermodul

Utan integrerad 
manövermodul AM AC

Flervarvsdon för on/off-drift SA Standard –40 °C – +80 °C –40 °C – +70 °C –25 °C – +70 °C
Alternativ –50 °C – +60 °C

–60 °C – +60 °C
    0 °C – +120 °C

–50 °C – +60 °C
–60 °C – +60 °C

–50 °C – +60 °C
–60 °C – +60 °C

Flervarvsdon för reglerdrift SAR Standard –40 °C – +60 °C –25 °C – +60 °C

Alternativ –50 °C – +60 °C
–60 °C – +60 °C

–50 °C – +60 °C
–60 °C – +60 °C

Ett effektivt korrosionsskydd är helt avgörande för appa-

raternas långa livslängd. AUMA:s korrosionsskyddssystem 

är baserat på en kemisk förbehandling samt en pulverlack-

ering i två skikt av de enskilda komponenterna. AUMA:

s korrosionsskydd är indelat i olika klasser för olika drift-

förhållanden och baseras på korrosionsklasserna enligt 

EN ISO 12944-2.

Färg

Standardfärgen är silvergrå (liknande RAL 7037). Om 

andra färgtoner önskas, kontakta AUMA.

Korrosionsklass enligt EN ISO 12944-2
vid olika driftmiljöer

AUMA

Driftmiljö
Korrosions-
skyddsklass Skikttjocklek

C1 (mycket liten): Uppvärmda utrymmen med neutral atmosfär

KS 140 μm

Drift utomhus med låga halter av 
luftföroreningarC2 (låg): Ouppvärmda utrymmen och lantliga områden med låga 

halter av luftföroreningar

C3 (måttlig): Produktionslokaler med luftfuktighet och måttliga 
mängder av luftföroreningar. Stadsområden och industriområden 
med måttliga mängder av svaveldioxid i luften.

Drift i tillfälligt eller konstant förorenad 
atmosfär med måttliga halter av förorenande 
ämnenC4 (stor): Kemiska anläggningar och områden med måttlig mängd 

salt i luften

C5-I (mycket stor, industri): Konstant hög luftfuktighet i kombina-
tion med höga halter av luftföroreningar i luften

KX
KX-G 
(aluminiumfri)

200 μm

Drift i mycket kraftigt förorenad atmosfär med 
hög luftfuktighet och höga halter av förore-
nande ämnen

C5-M (mycket stor, marin): Konstant hög luftfuktighet i kombination 
med en stor mängd salt och förorenande ämnen i luften

Drift i mycket kraftigt förorenad atmosfär 
med hög luftfuktighet och stor mängd salt 
och förorenande ämnen i luften (t.ex. kyltorn, 
offshore)
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[1]

Basics – ställdonens grundfunktioner 

On/off-drift och reglerdrift 

 Ventiler indelas i avstängningsventiler och 

reglerventiler.

 ■ Avstängningsventiler är normalt antingen öppna eller 

stängda. De manövreras sällan och när de manövreras 

så sker det över hela ventilslaget. Tiden mellan två 

manövreringar kan uppgå till minuter eller månader. 

Styrningen utförs med de binära signalerna ÖPPNA och 

STÄNG. Detta kallas för on/off-drift. 

 ■ Reglerventiler används för att ställa in en viss regler-

storhet. Denna kontrolleras kontinuerligt och korri-

geras i korta intervaller. Styrningen utförs med ett 

kontinuerligt börvärde, t.ex. en 4 – 20 mA-signal. 

Tiden mellan två manövreringar uppgår till ett antal 

sekunder. Denna slags drift kallas för reglerdrift.

Kopplingsfrekvens och motordriftart

Den mekaniska belastningen på ställdonet skiljer sig åt 

i reglerdrift och on/off-drift. Därför finns det olika ställ-

donstyper för respektive driftart.

Typerna följer driftarterna enligt beskrivningen 

i IEC 60034-1 resp. EN 15714-2. På ställdon för reglerdrift 

måste även den tillåtna kopplingsfrekvensen anges (se 

även sidan 43).

[1] ÖPPEN – STÄNGD-

manövrering

Detta är den enklaste formen av 

manövrering. I normal drift är endast 

tillstånden ÖPPEN och STÄNGD rele-

vanta. Därför räcker det oftast om 

man använder de diskreta komman-

dona ÖPPNA och STÄNG samt läge-

såterföring av ändlägena ÖPPEN och 

STÄNGD.

Den automatiska brytningen sker 

enligt den inställda brytfunktionen.

Flervarvsdon för on/off-drift

AUMA:s flervarvsdon för on/off-drift känns igen på 

typbeteckningen SA:

 ■ SA 07.2 – SA 16.2

 ■ SA 25.1 – SA 48.1

Flervarvsdon för reglerdrift

AUMA:s flervarvsdon för reglerdrift känns igen på 

typbeteckningen SAR:

 ■ SAR 07.2 – SAR 16.2

 ■ SAR 25.1 – SAR 30.1 
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[2]
 [2] Börvärdesmanövrering

Manövermodulen erhåller ett 

lägesbörvärde från det överord-

nade styrsystemet, t.ex. I form av en 

0/4 – 20 mA-signal. Den inbyggda 

positionern jämför detta med det 

aktuella ventilläget och styr sedan 

ställdonets motor enligt avvikelsen 

tills differensen i det närmaste är noll. 

I regel återförs ventilläget till det över-

ordnade styrsystemet.

 Brytning i ändlägena

Oberoende av om ställdonet körs i on/off- eller regler-

drift måste det frånkopplas automatiskt när ett ändläge 

nås. Två olika mekanismer används beroende på ventiltyp.

 ■ Vägberoende brytning

När den inställda brytpunkten i ändläget nås stoppar 

manövermodulen ställdonet.

 ■ Momentberoende brytning

När det inställda vridmomentet i ventilens ändläge nås 

stoppar manövermodulen ställdonet.

På ställdon som saknar integrerad manövermodul måste 

brytfunktionen programmeras i den externa styrenheten. 

På ställdon med integrerad manövermodul AM eller AC 

ställer man in brytfunktionen på den integrerade manöver-

modulen. Ändlägena kan ha olika brytfunktioner.

Skyddsfunktioner

Överlastskydd för ventilen

Om det uppstår ett för högt vridmoment när ventilen 

manövreras, t.ex. på grund av ett föremål som fastnat 

i ventilen, stoppar manövermodulen ställdonet för att 

skydda ventilen.

 Termiskt motorskydd

Termobrytare eller termistorer i motorlindningen utlöses 

när motortemperaturen överstiger 140 °C. Dessa är inte-

grerade i manövermodulen och skyddar motorlindningen 

optimalt mot överhettning.

Termobrytare och termistorer ger ett bättre skydd än 

överströmsreläer eftersom de mäter temperaturökningen 

i motorlindningen.
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L1
L2

L3
PE

TSO

TSC

LSO

LSC

M

RO

RC

AM

AC

NORM

AUMA:s ställdon kan integreras i alla automatiserings-

system. Den mest tidsenliga lösningen är att välja ett 

ställdon med integrerad manövermodul. Att projektera, 

installera och dokumentera en extern manöverkrets är 

annars mycket tidskrävande. Ytterligare en fördel med 

integrerade manövermoduler är den enkla idrifttagningen.  

Extern manöver

I denna typ av styrning innehåller ställdonen inga eller 

endast ett fåtal elektronikkomponenter. Alla ställdons-

signaler, vägbrytarsignaler, momentbrytarsignaler, motor-

skydd och eventuella ventillägen bearbetas i en extern PLC. 

Vid programmeringen måste man bygga in de nödvändiga 

skyddsmekanismerna och se till att fördröjningstiden inte 

blir för stor.

I kopplingsskåpet installeras även motorstyrningens 

kontaktorer som ansluts till ställdonet.

Om en lokal manöverplats behövs måste denna instal-

leras och sedan programmeras i PLC:n. 

AUMA-ställdon med denna konfiguration har beteck-

ningen AUMA NORM. 

[1] Spänningsförsörjning

T.ex. 3-fas 400 V

Basics – manöverkoncept
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[1]

Integrerad manövermodul

Ställdon med integrerad manövermodul är driftklart 

direkt. Manövermodulen är optimalt anpassad till ställ-

donet. Så snart strömförsörjningen är installerad går det 

att manövrera ställdonet elektriskt med den lokala manö-

verplatsens manöverelement. 

Ställdonet kan ställas in komplett på den lokala manö-

verplatsen utan anslutning till styrsystemet. Signalut-

bytet mellan styrsystemet och ställdonet består endast 

av körkommandon och indikeringar/lägesåterföring. 

Manövermodulen utför motorinkopplingarna helt utan 

fördröjningar. 

AUMA:s ställdon kan levereras med en integrerad 

manövermodul AM eller AC. Manövermodulerna skiljer sig 

åt vad gäller omfånget av funktioner.

Fältbus

Fältbussystem är mycket överskådliga tack vare att ett 

enda dataöverföringsmedium används för att skicka alla 

signaler mellan apparaterna.

I ett konventionellt system är kopplingsskåpet totalt fyllt 

av ingående- och utgående komponenter. I ett fältbus-

system behövs endast ett enda gränssnitt. 

Digitaliseringen av alla data gör att funktionaliteten kan 

byggas ut. Dessutom går det att ställa in fältenheter och 

läsa av alla enhetsdata via styrsystemet. 

AUMA:s ställdon med integrerad manövermodul 

kan levereras med samma gränssnitt som används 

i alla förekommande typer av fältbussystem inom 

processautomation.
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 Integration i styrsystemet – manövermodulerna AM och AC

De integrerade manövermodulerna analyserar ställdons-

signalerna och körkommandona och utför automatiskt och 

utan fördröjning de nödvändiga kopplingarna med hjälp av 

inbyggd fram-backkopplare, reverserande kontaktorer eller 

tyristorer.

Manövermodulerna skickar tillbaka de analyserade ställ-

donssignalerna till det överordnade styrsystemet i form av 

indikeringar/lägesåterföring.

En lokala manöverplats är integrerad och möjliggör 

ställdonsmanövrering på montageplatsen.

Manövermodulerna AM och AC är kompatibla med 

AUMA:s övriga ställdonsserier. Ur styrsystemets synvinkel 

ger även olika ventil- och ställdonstyper en enhetlig bild.

För en översikt över manövermodulernas funktioner, se 

sidan 47.

AM 01.1 och 02.1

Om applikationen endast föreskriver att ventiler ska 

öppnas och stängas, och om det räcker med parallell 

signalöverföring av de viktigaste meddelandena, då är AM 

med sin enkla logik det rätta valet.

 Vid idrifttagningen behöver man endast ställa in 

några få parametrar med hjälp av DIL-omkopplare, t.ex. 

brytfunktionen.

Manöver utförs med körkommandona ÖPPNA, STOPP, 

STÄNG. Signalerna som skickas tillbaka till styrsystemet 

består av lägesåterföringar vid uppnådda ändlägen och 

indikeringar av summalarm. Dessa signaler indikeras även 

med indikeringslamporna på den lokala manöverplatsen. 

Som option kan ventilläget överföras till styrsystemet med 

en 0/4 – 20 mA-signal.

Ytterligare optioner är en trepunktspositioner som kan 

reglera ställdonet med en 0/4 – 20 mA-signal.
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AC 01.2

Den integrerad manövermodulen AC är rätt val om 

applikationen kräver adaptiva (självanpassade) reglerfunk-

tioner, registrering av driftsdata, konfigurerbara använ-

dargränssnitt, eller om ventilen och ställdonet ska inte-

greras i ett Plant Asset Management-system för avancerad 

diagnos.

Denna manövermodul är utrustad med ett fritt konfi-

gurerbart parallellt gränssnitt och/eller gränssnitt för de 

vanligaste fältbussystemen inom processautomation, bl.a. 

Profibus DP-V2.

Diagnosfunktionerna omfattar tidstämplade händelse-

protokoll, registrering av vridmomentkurvor, kontinuerlig 

mätning av temperatur och vibrationer i ställdonet samt 

registrering av antalet starter och motordrifttimmar. 

Förutom grundfunktionerna är det även möjligt att 

uppfylla en lång rad olika specialkrav. Med funktionen 

moment-bypass går det att lossa ventiler från ett fastkört 

läge och med funktionerna för gångtidsändring kan man 

förhindra tryckstötar i ledningarna.

Vid utvecklingen av AC 01.2 var de främsta målen att 

konstruera en användarvänlig manövermodul som gjorde 

det enkelt att integrera ställdon i ett styrsystem. Manöver-

modulens parametrar ställs enkelt in i menyer på den stora 

grafiska displayen eller med AUMA ToolSuite via en trådlös 

Bluetooth-förbindelse. Om det finns en fältbussanslutning 

kan parametrarna även ställas in via styrsystemet.
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Manövrera och förstå

Moderna ställdon kan anpassas till applikationens speci-

fika krav med hjälp av en mängd olika parametrar. Över-

vaknings- och diagnosfunktioner genererar meddelanden 

och samlar driftparametrar. 

På ställdon med integrerad manövermodul AM är para-

meterinställningen och antalet meddelanden begränsad. 

På AC har operatören ett intuitivt användargränssnitt till 

hjälp för att komma åt den betydligt mer omfattande 

datainformationen.

Meddelandena visas i klartext på displayen och det går 

att ställa in en lång rad olika språk. 

Kategoriserade meddelanden enligt NAMUR

Under pågående drift har operatörer inte tid att sätta 

sig in i apparatspecifika meddelanden. Därför är status-

meddelandena i AC kategoriserade enligt NAMUR-rekom-

mendationen NE 107. Se även sidan 39.

[1]

[2]

[4]

Lösenordsskydd

En viktig säkerhetsfunktion i AC är lösenordsskyddet. 

Detta förhindrar att obehöriga personer ändrar inställ-

ningar i apparaten.

[1]  Belyst display

På den grafiska displayen visas text, grafiska element 

och kurvor. Displayen är konstant belyst; vid manövrering 

blir bakgrundsbelysningen ljusare.

[2] Indikeringslampor

Det går att programmera hur ställdonets signaler ska 

indikeras med indikeringslamporna. Dessa kan program-

meras med indikeringar som måste vara synliga på stora 

avstånd. De är programmerade från fabrik enligt följande: 

ändlägessignal STÄNGD (gul), ändlägessignal ÖPPEN 

(grön), vridmomentfel ÖPPEN, vridmomentfel STÄNGD 

och motorskydd utlöst (alla röda). 

[3]
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[5]

[6]

[7]

[8]

[10]

[9]

 [3] Val av manöverplats

Med väljaren LOKAL – FRÅN – FJÄRR ställer man in om 

ställdonet ska fjärrmanövreras eller manövreras via den 

lokala manöverplatsen. Om man håller in Reset-knappen 

i läge FRÅN når man menyn för parameterinställningar.

 [4]  Manövrering och parameterinställning

Beroende på väljarens position kan man styra olika 

saker med tryckknapparna: Manövrera ställdonet elektriskt, 

läsa av statusmeddelanden eller navigera i menyn.

[5] Indikering av ventilläge

Den stora indikeringen gör att ventilläget kan läsas av 

från stora avstånd.

[6] Indikering av körkommandon/börvärden

Aktiva körkommandon och börvärden från styrsys-

temet kan visas på displayen.

[7] Diagnos-/övervakningsindikeringar

Ställdonsdriften måste hålla sig inom vissa specifice-

rade värden. Dessa övervakas kontinuerligt. AC visar ett 

varningsmeddelande om ett gränsvärde, t.ex. tempera-

turen, har överskridits. De exakta värdena kan sedan läsas 

av på displayen.

[8] Huvudmeny

Via huvudmenyn kan man läsa av ställdonsdata och 

ändra driftsparametrar.

 9] Non-Intrusive-inställning

Om ställdonet har en elektronisk styrenhet går det att 

ställa in ändlägen och brytmoment på displayen utan att 

lock behöver öppnas eller verktyg hämtas.

[10]  Avbrott

I händelse av en störning blir displayen röd. Störnings-

orsaken kan läsas av på displayen.
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[2]

[1]

 Funktioner i AUMA ToolSuite

 ■ Inställning av driftparametrar

 ■ Avläsning av driftsdata

 ■ Avläsning av händelseprotokoll

 ■ Manövrering av ställdon

 ■ Lagring av AC-data i en databas

 ■ Överföring av parameterdata från databasen till AC

 ■ Test av fältbussgränssnitt

Både AUMA ToolSuite och meddelandena på AC kan visas 

på 33 olika språk, bl.a. kinesiska och arabiska.

Manövrera och förstå –  AUMA ToolSuite för AC

På ställdon med integrerad manövermodul AM eller AC 

kan alla inställningar genomföras direkt på ställdonet. På 

ställdon som är utrustade med en elektronisk styrenhet 

och en AC kan man göra detta enkelt på displayen utan 

att huset behöver öppnas.

Ställdon med AC kan även konfigureras med AUMA 

ToolSuite som är ett Commissioning and Diagnostic Tool 

(CDT). Där visas parametrar och ställdonsdata på ett ännu 

tydligare sätt. Om detta installeras på en handdator eller 

bärbar dator kan man fjärrstyra ställdonet. 

AUMA ToolSuite-databas

Ställdonsdata kan arkiveras i AUMA ToolSuite-data-

basen. Det finns t.ex. stöd för Plant Asset Management-

system. Om en AC måste bytas ut överför man enkelt 

parametrarna från databasen till den nya apparaten och 

återställer på så sätt snabbt den tidigare funktionen.

AUMA ToolSuite – ett diagnosverktyg

AUMA ToolSuite är det perfekta verktyget för att analy-

sera det tidstämplade händelseprotokollet i AC eller för att 

jämföra vridmomentkurvor mellan olika tidpunkter. På så 

sätt kan man dra tillförlitliga slutsatser om ställdons- och 

ventildriften bakåt i tiden.

Trådlös anslutning

Anslutningen mellan ställdonet och programmeringsen-

heten är baserad på Bluetooth-standarden som stöds av de 

flesta bärbara datorer och handdatorer. Anslutningen är 

lösenordsskyddad för att förhindra obehörig åtkomst.

Ställdonet indikerar anslutningen med en blå indike-

ringslampa. Serienumret eller ett av kunden tilldelat namn 

möjliggör unik identifiering.

AUMA ToolSuite för test av fältbussgränssnitt

Med AUMA ToolSuite går det att kontrollera att ställdo-

nets fältbussgränssnitt fungerar. Sett från ställdonet som 

ska kontrolleras övertar AUMA ToolSuite rollen som master 

medan testet pågår.
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[3]

[4]

[5]

[1] AUMA ToolSuite på en bärbar dator

Systemkrav

 ■ Bluetooth-gränssnitt

 ■ Windows XP, Windows Vista, Windows 7

[2] AUMA ToolSuite på en handdator

Systemkrav

 ■ Bluetooth-gränssnitt

 ■ Windows Mobile

[3] Parameterinställning med AUMA ToolSuite

I AUMA ToolSuite ser man parametrarna ännu tydli-

gare än på AC-displayen. Innan parametrarna kan ändras 

måste ett lösenord anges.

[4] Fjärrmanövrering

Ställdonet kan fjärrmanövreras från AUMA ToolSuite. 

Dessutom visas indikeringslampornas indikeringar och alla 

statusmeddelanden som kan läsas av på AC-displayen på 

ett överskådligt sätt. 

[5] ToolTips

Om man markerar en viss parameter visar AUMA 

ToolSuite en förklaring av parametern.

 Databas

Alla parametrar, driftsdata, händelser, produktdata kan 

sparas i en databas.

 Händelseprotokoll

Händelseprotokollet kan visas på ett överskådligt sätt 

i AUMA ToolSuite. Det går att söka efter händelser enligt 

inställbara kriterier.
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Kommunikation – skräddarsydda gränssnitt

AUMA-ställdon med fältbussgränssnitt i ett reningsverk

Ställdonens mekaniska gränssnitt mot ventilen är stan-

dardiserade och stabila sedan årtionden. Detta gäller inte 

för gränssnitten mot styrsystem. Trots försök att standar-

disera ändras kommunikationsteknikerna hela tiden p.g.a. 

den ständiga teknikutvecklingen inom elektronikområdet.

Tack vare att AUMA:s produkter är uppbyggda 

i moduler finns det ett gränssnitt som passar alla system, 

från AUMA NORM-ställdon utan integrerad manövermodul 

till ställdon med integrerad manövermodul AC vars para-

metrar kan ställas in över fältbussen via styrsystemet.

AUMA:s modulära koncept gör det även möjligt att 

uppgradera AUMA-ställdon för kommunikation med ett 

nytt styrsystem. 

 Parallell signalöverföring till 
styrsystemet – AM

I AM är alla in- och utgångar fast dragna. Konfigure-

ringen beskrivs i kopplingsschemat. 

 ■ Tre binära ingångar för körkommandona ÖPPNA – 

STOPP – STÄNG

 ■ Fem binära utgångar med följande konfigurering: 

ändläge STÄNGD, ändläge ÖPPEN, väljare läge FJÄRR, 

väljare läge LOKAL, summalarm 

 ■ Alternativt för manöveringångar finns en analog 0/4 – 

20 mA-ingång för styrning av positionern (option)

 ■ Som option finns en analog 0/4 – 20 mA-utgång för 

fjärrlägesindikering.

De binära in- och utgångarna är potentialfria och den 

analoga utgången är galvaniskt skild.
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[1]

[2]

[3]

Parallell signalöverföring till 
styrsystemet – AC

 Seriell kommunikation

Fältbustekniken i AC är av allra senaste slag. AUMA 

följer kontinuerligt utvecklingen inom fätbuskontroll 

och implementerar all ny teknik som är av betydelse för 

ventilautomation.

Och inte nog med det: AC kan uppdateras och därmed 

anpassas till ny teknik i framtiden.

Manövermodulerna kan idag utrustas med följande 

fältbusgränssnitt:

AM AC
Profi bus DP ■ ■ 
Profi bus 
DP-V1 och DP-V2

– ■ 

Modbus-RTU ■ ■ 

Foundation Fieldbus – ■ 

Fältbusgränssnitten kan kombineras med parallella 

gränssnitt i en och samma apparat.

Mer information om de olika fältbussystemen ges på 

följande sidor.

 AC som fältbusdatatransmitter

Som option kan AC levereras med ett fältbusgräns-

snitt som har fyra binära och/eller två analoga ingångar 

[1]. Detta möjliggör anslutning av vanliga sensorer [2] till 

AC. AC omvandlar sensordatan så att den kan överföras på 

fältbusen [3].

Jämfört med AM tillhandahåller AC betydligt fler indi-

keringar/lägesåterföringar. Vilka av dessa som överförs 

bestämmer användaren. Konfigureringen av utgångarna 

och ingångarna (i förekommande fall) kan ändras i efter-

hand med apparatinställningen på AC.

AC är utrustad med följande (beroende på utrustning):

 ■ Upp till tio binära ingångar

t.ex. för mottagning av manöverkomandona ÖPPNA; 

STOPP; STÄNG, manövrering av mellanlägen, frigiv-

ningssignaler för lokal manöverplats, nödkommandon 

etc.

 ■ Upp till tolv binära utgångar 

t.ex. för återföring av ändlägen, mellanlägen, väljar-

lägen, störningar etc.

 ■ Upp till två analoga ingångar (0/4 – 20 mA)

t.ex. för mottagning av ett börvärde för styrning av 

positionern

 ■ Upp till två analoga utgångar (0/4 – 20 mA)

t.ex. för lägesåterföring av ventilläget eller återföring 

av vridmomentet

De binära in- och utgångarna är potentialfria och de 

analoga utgångarna är galvaniskt skilda.
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 Kommunikation – fältbus

Profibus

Profibus erbjuder en hel serie av fältbusvarianter: 

Profibus PA för procssautomation, Profinet för dataöverfö-

ring baserat på Ethernet och Profibus DP för automatise-

ring av anläggningar, kraftverk och maskiner. Profibus DP 

är tack vare sitt enkla och robusta gränssnitt för dataö-

verföring (RS-485) och sina olika utbyggnadssteg DP-V0 

(snabbt cykliskt och deterministisk datautbyte), DP-V1 

(icke-cyklisk åtkomst av apparatens parametrar och diag-

nosdata) och DP-V2 (fler funktioner som tidstämpling eller 

redundans) det perfekta valet för anläggningsautomation.

 ■ Internationell standard (www.profibus.com)

 ■ Global användbarhet

 ■ Stort antal installationer

 ■ Standardiserad integration i styrsystem (FDT, EDD)

 ■ Stort urval av apparater

 ■ Typiska applikationer: kraftverk, reningsverk

Modbus

Modbus är ett jämförelsevis enkelt men mycket mångsi-

digt fältbussprotokoll. Det tillhandahåller alla tjänster som 

behövs för att automatisera en anläggning (t.ex utbyte av 

enkel binär datainformation, analoga värden, apparatpara-

metrar och diagnosdata). 

Inom anläggningsautomation används ofta det enkla 

och robusta RS-485-gränssnittet för dataöverföring.

Baserat på denna teknik har Modbus stöd för olika 

telegramformat (t.ex. Modbus RTU och Modbus ASCII). 

Versionen Modbus TCP/IP som är baserat på Ethernet 

möjliggör enkel vertikal integration i ett överordnat 

automatiseringssystem.

 ■ Internationell standard (www.modbus.org)

 ■ Enkelt protokoll

 ■ Stor utbredning

 ■ Är ofta fullt tillräckligt för enkla 

automatiseringsuppgifter

 ■  Typiska applikationer: reningsverk, pumpstationer, 

oljedepåer

Grundtopologin i Profibus DP och Modbus RTU är linje-/trädstruktur med RS-485.

 AUMA-ställdon och Profibus DP 

 ■ Stöder Profibus DP-V0, DP-V1 och DP-V2

 ■ Höghastighets dataöverföring (upp till 1,5 Mbit/s – 

motsvarar ca 0,3 ms/ställdon)

 ■ Integration i styrsystemet med FDT eller EDD

 ■ Max. ledningslängd: ca 10 km (max. 1 200 m utan 

repeater)

 ■ Antal apparater som kan anslutas: 126

 ■ Redundant linjetopologi som option

 ■ Parallell kommunikation med säkerhets-PLC (option)

 AUMA-ställdon och Modbus RTU

 ■ Snabb dataöverföring (upp till 115,2 kbit/s – motsvarar 

ca 30 ms/ställdon)

 ■ Max. ledningslängd: ca 10 km (max. 1 200 m utan 

repeater)

 ■ Antal apparater som kan anslutas: 247

 ■ Redundant linjetopologi som option

 ■ Parallell kommunikation med säkerhets-PLC som 

option
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 Foundation Fieldbus

Grundidén med Foundation Fieldbus (FF) var att komma 

bort från det klassiska master-slave-konceptet och att 

fördela automatiseringssystemets uppgifter på de ingå-

ende komponenterna. FF är alltså mer än ett vanligt 

fältbussystem.

Detta har bland annat fått följande konsekvenser:

 ■ Informationsutbytet sker inte uteslutande mellan 

fältenheten och mastern utan alla information är 

i princip tillgänglig för alla enheter.

 ■ Det finns ingen central master som bearbetar fältenhe-

ternas data

 ■ Busskommunikationen schemaläggs av en ”Link Active 

Scheduler” (LAS). Den säkerställer att fältenheterna 

inte skickar data samtidigt.

 ■ Integration i styrsystem med standardiserade 

funktionsmoduler

Trådlöst

Radiokommunikationen är baserad på den trådlösa 

kommunikationsstandarden IEEE 802.15.4 (ISM-band). 

Kommunikationen har en kryptering som förhindrar 

obehöriga ändringar av datakommunikationen och fälten-

heternas parameterinställning.

Nätverket bygger upp sig självt (maskformigt nätverk). 

Vid anslutning av en ny fältenhet i det befintliga nätverket 

behöver man bara ange ett nätverks-ID; topologin bygger 

upp sig själv. Enheter kan även installeras på stora avstånd 

från varandra eftersom mellanenheterna fungerar som 

repeatrar.

Om en enhet faller bort byggs förbindelsen automatiskt 

upp via en annan enhet.

 AUMA-ställdon och Foundation Fieldbus

 ■ AUMA: ställdon har stöd för FF-H1-versionen

 ■ Dataöverföring med 31,25 kbit/s, typiska cykeltider på 

500 ms – 2 s beroende på antalet apparater

 ■ Max. ledningslängd: ca 9,5 km (max. 1 900 m utan 

repeater)

 ■ Antal apparater som kan anslutas: 240

 ■ HSE-buss: anslutning till styrsystemet

 ■ Linking device: anslutning HSE – H1-buss

 ■ Junction box: signalförstärkning, möjliggör 

förgreningar

AUMA-ställdon och Foundation Fieldbus

■ AUMA: ställdon har stöd för FF-H1-versionen

ö fö i d 3 2 kbi i k k l id å
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Styrsystem

[1] [1]

[2]

[2]

[3]

[4]

[4]

Kommunikation – systemintegration

AUMA erbjuder systemlösningar

AUMA har kunskap om hur man konstruerar och 

tillverkar elektriska ställdon, men vi vet också en hel 

del om hur man på bästa sätt integrerar dessa i en 

anläggningsautomation.

En viktig komponent i detta sammanhang utgör SIMA 

Master Station. SIMA Master Station arbetar med öppna 

fätbusprotokoll som Profibus DP och Modbus RTU.

 ■ Som idrifttagningssystem möjliggör SIMA oberoende 

idrifttagning av det anslutna ställdonsnätverket.

 ■ Som nätverkshanterare styr SIMA kommunikationen 

med fältenheterna inklusive redundanta datakanaler.

 ■ Som datakoncentrator möjliggör SIMA åtkomst av data 

från alla anslutna ställdon. Till styrsystemet överförs 

endast den information som är nödvändig för normal 

drift.

 ■ Som diagnosverktyg möjliggör SIMA snabb felsökning 

och felavhjälpning vid störningar.

 ■ Som protokollomvandlare kan SIMA anpassa ställdo-

nets nätverk till styrsystemets gränssnitt.

[1] SIMA Master Station

SIMA byggs med standardiserade industridatorkom-

ponenter och kompletteras med fältbusgränssnitt. Den 

kompletta hårdvaran är monterad i ett stabilt och EMC-

skyddat 19”-industrihölje. SIMA kan levereras med eller 

utan pekskärm.

[2] Kommunikation

För att kunna kommunicera med fältenheter har SIMA 

stöd för standardiserade fätbusprotokoll som Profibus 

DP och Modbus RTU. Som överföringsmedium används 

ledningar som uppfyller respektive fältbusstandards 

specifikationer. 

Upp till 32 enheter kan anslutas till ett bussegment; 

vid användning av repeatrar kan upp till 247 enheter 

anslutas.

Kommunikationen med styrsystemet kan ske med ovan 

nämna standarder, med Ethernet eller kundanpassade 

RS-232-lösningar.

[3]  Redundans

SIMA har stöd för olika redundans-

koncept. Redundans är möjlig med 

AUMA:s fältenheter och/eller med styr-

systemet – men även med SIMA Master 

Station. Vid ett kommunikations- eller 

masterbortfall sker automatisk omkopp-

ling till den redundanta komponenten.

[4] AUMA-ställdon

SIMA är avsedd för att styra AUMA-

ställdon. Kommunikationen sker enligt 

standardiserade fältbussprotokoll som 

Profibus DP och Modbus RTU.
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 Kommunikation på stora avstånd

Redundant Modbus RTU-ring

Med SIMA erbjuder AUMA den perfekta lösningen för 

kommunikation vid stora avstånd, som t.ex. återfinns i 

oljedepåer, med bibehållen redundans på datakanalen. 

Investeringar i dyr glasfiberteknik behövs inte längre 

eftersom RS-485-fältbusskabel av standardtyp används – 

till och med i nätverk med så långa ledningslängder som 

296 km (se nedanstående figur). 

Trådlöst

Datautbyte över stora avstånd kan även ske med trådlös 

teknik. Både AUMA:s ställdon med integrerad manöver-

modul AC och SIMA-enheten kan utrustas med trådlösa 

gränssnitt.  

 ■ Redundant ringtopologi med RS-485

 ■ Snabb dataöverföring 

(upp till 115,2 kbit/s – motsvarar ca 30 ms/ställdon)

 ■ Maximal ledningslängd: 296 km

 ■ Antal apparater som kan anslutas: 247

 ■ Automatisk tilldelning av slave-adresser till samtliga 

ställdon

 ■ Automatisk inställning av önskad telegramhastighet 

på alla ställdon

 ■ Redundant kommunikation med styrsystemet (option)

 ■ Redundant SIMA Master Station (option)

 ■ Parallell kommunikation med säkerhets-PLC (option)

 Modbus RTU i redundant ringtopologi med SIMA Master Station
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 Med integrerad manövermodul AM

Enkel manövermodul för ÖPPNA 

– STÄNG-applikationer 

Med integrerad manövermodul AM

Enkel manövermodul för ÖPPNA 

– STÄNG-applikationer 

 Kombinationer med linjärenhet LE

 ■ Axialkrafter: 

4 kN – 217 kN 

 ■ Slaglängder: 50 mm – 500 mm

 ■ Automatisering av ventiler

■ Axialkrafter: 

4 kN – 217 kN

■ Slaglängder: 50 mm – 500 mm

■ Automatisering av ventiler

 NORM-ställdon

SA 07.2 – SA 16.2

SA 25.1 – SA 48.1

 ■ Vridmoment: 10 Nm – 32 000 Nm

 ■ Automatisering av kilslidventiler, 

ventiler, vattentunnlar och 

dammanläggningar

 Kombinationer med växellåder typ 

GST eller GK

 ■ Vridmoment: Upp till 16 000 Nm

 ■ Automatisering av kilslidventiler, ventiler, 

vattentunnlar och dammanläggningar

 ■ Lösningar för speciella montagesituationer

Kombinationer med växellåder typ 

GST eller GK

■ Vridmoment: Upp till 16 000 Nm

■ Automatisering av kilslidventiler, ventiler,

vattentunnlar och dammanläggningar

■ Lösningar för speciella montagesituationer

Modulär uppbyggnad – måångsidig användning

till 1166 000 Nm

Kombinationer med linjärenhet LE

NORM-stäälldon

SA 07.2 –– SA 16.2

SA 25.1 – SAS  48.1

■■ Vridmoment:: 10 Nm – 32 000 Nm

■■ Automatiseringg av kilslidventiler, 

ventiler, vattentuunnn lar och 

dammanläggningarr

dig användning
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 Kombinationer med 

snäckväxel GS

 

 ■ Vridmoment: Upp till 675 000 Nm

 ■ Automatisering av vridspjäll och kulventiler

Kombinationer med

snäckväxel GS

■ Vridmoment: Upp till 675 000 Nm

■ Automatisering av vridspjäll och kulventiler

 Med integrerad manövermodul AC

Mikroprocessorbaserad manövermodul för 

funktionellt krävande applikationer och/eller för 

integration av ställdon i fältbussystem

 

Med integrerad manövermodul AC

Mikroprocessorbaserad manövermodul för 

ktionellt krävande applikationer och/eller för fun

egration av ställdon i fältbussysteminte

 Kombinationer med 

snäckväxel GF

 ■ Vridmoment: 

Upp till 45 000 Nm

 ■ Automatisering av 

vridspjäll med arm-

stång-manövrering

Kombinationer med 

snäckväxel GF

■ Vridmoment:

Upp till 45 000 Nm

■ Automatisering av 

vridspjäll med arm-

stång-manövrering
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[3a]

[3b]

[2]
[1]

[7a]

[9]
AM

[8]

[4]

[4]

[3]

[9]

[5] Ventilanslutning

Enligt EN ISO 5210 resp. DIN 3210. Det finns 

ett stort urval av mekaniska koppingar.

Se även sidan 33.

[5] Ventilanslutning

Enligt EN ISO 5210 resp. DIN 3210. Det finns 

ett stort urval av mekaniska koppingar.

Se även sidan 33.

Konnstruktionsprinncip
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[8]

[7b]

[5]

[9]

AC

SA NORM

[4]

[6]

[4]

[6]  Ratt

Ratt för nödmanövrering vid strömavbrott. 

Handkraft är tillräcklig för att aktivera ratten och 

manövrera den manuella driften. Aktivering och 

manövrering sköts med en hand. 

När motorn startas avaktiveras manuell drift; 

ratten står stilla vid motordrift.

Ställdonets självhämmande funktion bibehålls 

även i manuell drift.

Optioner:

 ■ Mikrobrytare som signalerar till manövermo-

dulen att manuell drift har aktiverats

 ■ Låsanordning som förhindrar obehörig 

manövrering

 ■ Rattförlängning

 ■ Påbyggnad för nöddrift av mekaniker

[6]  Ratt

Ratt för nödmanövrering vid strömavbrott. 

Handkraft är tillräcklig för att aktivera ratten och 

manövrera den manuella driften. Aktivering och 

manövrering sköts med en hand. 

När motorn startas avaktiveras manuell drift;

ratten står stilla vid motordrift.

Ställdonets självhämmande funktion bibehålls 

även i manuell drift.

Optioner:

■ Mikrobrytare som signalerar till manövermo-

dulen att manuell drift har aktiverats

■ Låsanordning som förhindrar obehörig 

manövrering

■ g gRattförlängning

■ Påbyggnad för nöddrift av mekaniker
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[4]  Diagnos (option)

Kontinuerlig mätning av vridmoment, ställdonets 

gångtid, inkopplingsfrekvens, vibrationer samt växel- 

och motortemperaturer. Dessa data sparas i AC med 

tidstämpel och för intelligent diagnos och förebyg-

gande underhåll (se även sidan 38).

[4]  Diagnos (option)

Kontinuerlig mätning av vridmoment, ställddonets

gångtid, inkopplingsfrekvens, vibrationer samt växel-

och motortemperaturer. Dessa data sparas i ACC med

tidstämpel och för intelligent diagnos och förebbyg-

gande underhåll (se även sidan 38).

[2] Motor

Trefas-, enfas- och likströmsmotorer med höga 

startmoment som har specialutvecklats för ventil-

automation. Termiskt skydd med termobrytare eller 

termistorer.

Snabba motorbyten vid service med en klokopp-

ling för vridmomentöverföring samt intern motor-

propp.

Se även sidan 41.

[2] Motor

Trefas-, enfas- och likströmsmotorer med höga 

startmoment som har specialutvecklats för ventil-

automation. Termiskt skydd med termobrytare eller 

termistorer.

Snabba motorbyten vid service med en klokopp-

ling för vridmomentöverföring samt intern motor-

propp.

Se även sidan 41.

[3] Indikerings- och styrenhet

För beräkning av ventilläge och inställning av 

ventilens ändlägen/momentmätning för att skydda 

ventilen mot överbelastning. Den monterade indike-

rings- och styrenheten är antingen elektromekanisk 

eller elektronisk (beroende på kundspecifikationen).

[3a] Styrenhet – elektromekanisk

Ventilslag och vridmoment mäts mekaniskt; 

mikrobrytare aktiveras i respektive ventilläge. Meka-

nisk inställning av brytpunkten i respektive ändläge 

samt brytmoment för båda riktningarna.

Alternativ överföring av ventilläget till styrsys-

temet i form av en kontinuerlig signal (option). 

[3b] Styrenhet – elektronisk (MWG)

Istället för mekaniska räkneverk används 

högupplösande magnetiska givare vars signaler 

analyseras i manövermodulen AC. Samtliga ventil-

inställningar görs på manöverpanelen utan att lock 

behöver öppnas. Ventilläge och vridmoment återförs 

i form av kontinuerliga signaler. 

Den elektroniska styrenheten förutsätter att en 

integrerad manövermodul AC är monterad.

Mer information finns på sidorna 34 och 42.

[3] Indikerings- och styrenhet

För beräkning av ventilläge och inställning av 

ventilens ändlägen/momentmätning för att skyydda 

ventilen mot överbelastning. Den monterade inndike-

rings- och styrenheten är antingen elektromekanisk 

eller elektronisk (beroende på kundspecifikatioonen).

[3a] Styrenhet – elektromekanisk

Ventilslag och vridmoment mäts mekaniskt;

mikrobrytare aktiveras i respektive ventilläge. MMeka-

nisk inställning av brytpunkten i respektive änddläge 

samt brytmoment för båda riktningarna.

Alternativ överföring av ventilläget till styrssys-

temet i form av en kontinuerlig signal (option). 

[3b] Styrenhet – elektronisk (MWG)

Istället för mekaniska räkneverk används 

högupplösande magnetiska givare vars signaleer 

analyseras i manövermodulen AC. Samtliga venntil-

inställningar görs på manöverpanelen utan att lock 

behöver öppnas. Ventilläge och vridmoment återförs 

i form av kontinuerliga signaler.

Den elektroniska styrenheten förutsätter att en 

integrerad manövermodul AC är monterad.

Mer information finns på sidorna 34 och 442.

[1] Flervarvsdon AUMA NORM

Grundställdonet AUMA NORM består av följande 

komponenter: motor, snäckväxel, indikerings- 

och styrenhet, ratt för nödmanövrering, el- och 

ventilanslutning.

Till AUMA NORM-ställdon behövs en extern 

manöverkrets med fram-backkopplare och logik.

I de flesta fall levereras NORM-ställdonet med 

en integrerad manövermodul AM eller AC. Den 

modulära uppbyggnaden gör att manövermodulen 

enkelt monteras ovanpå ställdonet och ansluts med 

stickpropp.

[1] Flervarvsdon AUMA NORM

Grundställdonet AUMA NORM består av följande 

komponenter: motor, snäckväxel, indikerings- 

och styrenhet, ratt för nödmanövrering, el- och 

ventilanslutning.

Till AUMA NORM-ställdon behövs en extern 

manöverkrets med fram-backkopplare och logik.

I de flesta fall levereras NORM-ställdonet med 

en integrerad manövermodul AM eller AC. Den 

modulära uppbyggnaden gör att manövermodulen 

enkelt monteras ovanpå ställdonet och ansluts med 

stickpropp.
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[9] Elanslutning med stickpropp

Samma princip för alla konfigurationer med eller 

utan integrerad manövermodul. Ledningsdragningen 

behöver inte plintas ur vid underhållsarbeten; stick-

proppen lossas och ansluts snabbt och enkelt.

Stilleståndstider minimeras och ledningsfel 

undviks vid återanslutning (se även sidan 32 och 44).

AC har en lätt-

åtkomlig säkrings-

hållare i elan-

slutningen som 

innehåller kortslut-

ningssäkringar för 

transformatorns 

primärlindning.

[9] Elanslutning med stickpropp

Samma princip för alla konfigurationer med eller 

utan integrerad manövermodul. Ledningsdragningen 

behöver inte plintas ur vid underhållsarbeten; stick-

proppen lossas och ansluts snabbt och enkelt.

Stilleståndstider minimeras och ledningsfel 

undviks vid återanslutning (se även sidan 32 och 44).

AC har en lätt-

åtkomlig säkrings-

hållare i elan-

slutningen som 

innehåller kortslut-

ningssäkringar för 

transformatorns 

primärlindning.

 [8] Fram-backkopllare

I standardutförandet kopplas kraftmatningen 

med hjälp av reverserande kontaktorer. Till regler-

ställdon med hög kopplingsfrekvens rekommenderas 

slitagefria tyristorenheter (se även sidan 46).

 [8] Fram-backkopllare

I standardutförandet kopplas kraftmatningen 

med hjälp av reverserande kontaktorer. Till regler-

ställdon med hög kopplingsfrekvens rekommenderas 

slitagefria tyristorenheter (se även sidan 46).

[7] Integrerad manövermodul (option)

 Ställdon med integrerad manövermodul AM 

eller AC kan användas direkt. Den integrerade 

manövermodulen innehåller fram-backkopplare, 

nätdel och gränssnitt till styrsystemet. Manöver-

modulen bearbetar körkommandon, indikeringar 

och lägesåterföringar till/från ställdonet. Ställdonet 

kan manövreras på montageplatsen med den lokala 

manöverplatsen.

Elanslutningen mellan den integrerade manö-

vermodulen och ställdonet är utförd med stickpropp 

som är enkel att lossa. 

Mer information om manövermodulerna finns 

fr.o.m. sidorna 14 och 45. 

[7a] AM

Manövermodul med enkel logik för bearbet-

ning av signaler för väg- och momentbrytning samt 

manöverkomandona ÖPPNA, STOPP, STÄNG. Tre 

indikeringslampor på den lokala manöverplatsen 

indikerat ställdonets drifttillstånd. 

[7b] AC 

Mikroprocessorbaserad manövermodul med 

ett stort antal funktioner och konfigurerbart gräns-

snitt. Grafisk display som kan visa ställdonsmedde-

landen på fler än 30 olika språk. Med en elektronisk 

styrenhet görs samtliga inställningar utan att lock 

behöver öppnas. Programmeringen utförs direkt på 

apparaten med hjälp av menyer eller trådlöst via 

Bluetooth med AUMA ToolSuite.  

AC är den perfekta manövermodulen för ställdon 

som ska integreras i komplexa styrsystem. Stöder 

Plant Asset Management-system.

[7] Integrerad manövermodul (option)

 Ställdon med integrerad manövermodul AM 

eller AC kan användas direkt. Den integrerade

manövermodulen innehåller fram-backkopplare, 

nätdel och gränssnitt till styrsystemet. Manöver-

modulen bearbetar körkommandon, indikeringar 

och lägesåterföringar till/från ställdonet. Ställdonet 

kan manövreras på montageplatsen med den lokala 

manöverplatsen.

Elanslutningen mellan den integrerade manö-

vermodulen och ställdonet är utförd med stickpropp 

som är enkel att lossa. 

Mer information om manövermodulerna finns 

fr.o.m. sidorna 14 och 45. 

[7a] AM

Manövermodul med enkel logik för bearbet-

ning av signaler för väg- och momentbrytning samt 

manöverkomandona ÖPPNA, STOPP, STÄNG. Tre 

indikeringslampor på den lokala manöverplatsen 

indikerat ställdonets drifttillstånd.

[7b]AC 

Mikroprocessorbaserad manövermodul med 

ett stort antal funktioner och konfigurerbart gräns-

snitt. Grafisk display som kan visa ställdonsmedde-

landen på fler än 30 olika språk. Med en elektronisk 

styrenhet görs samtliga inställningar utan att lock 

behöver öppnas. Programmeringen utförs direkt på 

apparaten med hjälp av menyer eller trådlöst via 

Bluetooth med AUMA ToolSuite.  

AC är den perfekta manövermodulen för ställdon 

som ska integreras i komplexa styrsystem. Stöder 

Plant Asset Management-system.
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[2b]

[1c]

[1d]

[1a]

[1a]

[2c]

 [1]   Eanslutning     

Den mångpoliga stickproppen, som är en helt 

separat enhet, utgör en viktig del i det modulära 

konceptet. De olika anslutningstyperna är kompa-

tibla mellan produktserierna och kan användas på 

ställdon med eller utan integrerad manövermodul. 

Grundmodulen består av AUMA:s 50-poliga runda 

stickpropp (se även sidan 44).

  [1a] Standard S 

Med optimerad placering av de tre kabelgenom-

föringarna och förstorat anslutningsutrymme.  

  [1b] Högre anslutningsutrymme SH (option) 

Med upp till sex kabelgenomföringar; 75 % mer 

volym än standardutförandet.  

[1c]   Fältbussanslutning SD  

Alltid i kombination med manövermodul AC. 

Med ett inbyggt anslutningsinterface för enkel 

anslutning av fältbussledningar.  Bibehållen fältbuss-

kommunikation även vid demonterad anslutning.

[1d] Fältbussanslutning SDE med 

optokabelkopplare

För direkt anslutning av optokabel till manöver-

modul AC. Samma konstruktion som [1c], men med 

större diameter för att uppfylla de böjradier som 

föreskrivs för optokabel. 

    Mellanram för dubbel avtätning (option) 

Upprätthåller kapslingsklassen vid demonterad 

elanslutning och förhindrar att smuts och fukt 

tränger in i apparaten. Kan kombineras med alla 

elanslutningstyper. Monteras enkelt i efterhand.  

[1] Eanslutning     

Den mångpoliga stickproppen, som är en helt 

separat enhet, utgör en viktig del i det modulära 

konceptet. De olika anslutninggstyperna är kompa-

tibla mellan produktserierna occh kan användas på 

ställdon med eller utan integreerad manövermodul. 

Grundmodulen består av AUMA:s 50-poliga runda

stickpropp (se även sidan 44).

[1a] Standard S 

Med optimerad placering aav de tre kabelgenom-

föringarna och förstorat ansluttningsutrymme.  

[1b] Högre anslutningsutrymmme SH (option) 

Med upp till sex kabelgenoomföringar; 75 % mer 

volym än standardutförandet. 

[1c] Fältbussanslutning SD  

Alltid i kombination med mmanövermodul AC.

Med ett inbyggt anslutningsintterface för enkel 

anslutning av fältbussledningar.  Bibehållen fältbuss-

kommunikation även vid demoonterad anslutning.

[1d] Fältbussanslutning SDE med 

optokabelkopplare

För direkt anslutning av opptokabel till manöver-

modul AC. Samma konstruktioon som [1c], men med

större diameter för att uppfyllaa de böjradier som 

föreskrivs för optokabel.

Mellanram för dubbel aavtätning (option) 

Upprätthåller kapslingsklasssen vid demonterad 

elanslutning och förhindrar attt smuts och fukt 

tränger in i apparaten. Kan kommbineras med alla 

elanslutningstyper. Monteras eenkelt i efterhand. 

Gränssnitt – veentil- och elansslutning
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[1b]

[2a]

[3]

[2]   Ventilanslutning

 Mekaniskt gränssnitt mot ventilen enligt ISO 

5210 resp. DIN 3210.  

[2a] Instickskoppling med splines

Den flexibla splineskopplingen kan anpassas till 

alla kopplingar. För kopplingarna  B1, B2, B3 och 

B4     är instickskopplingen försedd med motsvarande 

borrhål.

[2b]   Koppling A 

Spindelmutter för stigande, ej roterande ventil-

spindel. Anslutningsflänsen med spindelmutter och 

axiallager bildar en enhet som är avsedd för att ta 

upp axialkrafter. 

[2c]   Koppling AF  

Identisk med koppling A, men med extra 

fjäderlagring för spindelmuttern. Fjäderlagringen 

tar upp dynamiska axialkrafter vid höga varvtal och 

utjämnar temperaturbetingade längdförändringar 

hos ventilspindeln. 

   Specialkopplingar (utan bild) 

    Pendlande spindelmutter AK ,

     Isolerade koppling IB1 och IB3, t.ex. för rörled-

ningar med katodiskt korrosionsskydd   

 För detaljerad information om våra specialkopp-

lingar, se separata datablad och prislistor. 

[3] Lastmomentspärr

Används vid stora belastningar på självhäm-

ningen, t.ex. på ställdon som arbetar med höga 

varvtal. Lastmomentspärren blockerar ventilrörelser 

som kan uppstå från manövrerad enhet. Detta gör 

att bromsmotorer inte behövs. Enheten monteras 

mellan ställdonet och ventilen.

[2]   Ventilanslutning

tt mot ventilen enligt ISO Mekaniskt gränssnit

5210 resp. DIN 3210.  

g med splines[2a] Instickskopplin

kopplingen kan anpassas till Den flexibla splines

pplingarna alla kopplingar. För kop  B1, B2, B3 och

B4 n försedd med motsvarandeär instickskopplinge

borrhål.

[2b]   Koppling A 

tigande, ej roterande ventil-Spindelmutter för s

nsen med spindelmutter och spindel. Anslutningsflän

et som är avsedd för att ta axiallager bildar en enh

upp axialkrafter. 

[2c]   Koppling AF  

ing A, men med extra Identisk med koppl

elmuttern. Fjäderlagringen fjäderlagring för spinde

lkrafter vid höga varvtal ochtar upp dynamiska axial

tingade längdförändringar utjämnar temperaturbet

hos ventilspindeln. 

r (utan bild) Specialkopplinga

mutter AK ,Pendlande spindelm

IB1 och IB3, t.ex. för rörled-Isolerade koppling 

orrosionsskydd   ningar med katodiskt ko

mation om våra specialkopp-För detaljerad infor

blad och prislistor.lingar, se separata data

[3] rLastmomentspärr

belastningar på självhäm-Används vid stora b

n som arbetar med höga ningen, t.ex. på ställdon

ärren blockerar ventilrörelservarvtal. Lastmomentspä

anövrerad enhet. Detta gör som kan uppstå från ma

behövs. Enheten monteras att bromsmotorer inte b

entilen.mellan ställdonet och v
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[1]

[2]

[3]

[4]

[6]

[5]

 Elektromekanisk styrenhet

[1] Väg- och vridmomentinställning

Enkel åtkomst av alla inställningselement efter att 

locket och den mekaniska lägesindikeringen har lossats 

(se även sidan 42).

 [2] Lägesgivare (option)

Fjärrlägesgivaren används för att signalera ventilläget 

till styrsystemet (se även sidan 43).

[3]  Utväxlingsverk

Det ställbara utväxlingsverket behövs för att anpassa 

ventilslaget till mätområdet för potentiometern och den 

mekaniska lägesindikeringen.

[4] Blinkgivare för gångindikering

När ventilslaget utförs aktiveras blinkgivaren av 

segmentskivan (se även sidan 42).

[5] Värmeelement

Värmeelementet minskar kondensbildning i styrenhets-

utrymmet (se även sidan 45).

[6]  Mikrobrytare

Mikrobrytare aktiveras när ett ändläge nås eller ett 

brytmoment överskrids.

I grundutförandet är båda ändlägena ÖPPEN och 

STÄNGD utrustade med en vägbrytare och båda körrikt-

ningarna ÖPPEN och STÄNGD med en momentbrytare (se 

även sidan 42). För in- och urkoppling av olika potentialer 

kan tandembrytare med två galvaniskt skilda kopplings-

kammare monteras. 

 DUO-vägbrytning

Som option kan ett mekaniskt räkneverk med mellan-

lägesbrytare monteras för vardera körriktning. Detta 

möjliggör inställning av ytterligare en brytpunkt i respek-

tive körriktning.
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[7]

[8]

[9]

Elektronisk styrenhet

Vid drift med en elektronisk styrenhet i kombination 

med en manövermodul AC möjliggör inställning av både 

ventilläge och brytmoment direkt på manövermodulens 

lokala manöverplats utan att huset behöver öppnas.

 Absolutgivare för väg

De fyra växelstegens lägen representerar det aktuella 

ventilläget. Vägmätningen är mekanisk och fungerar även 

vid strömavbrott; buffertbatterier behövs ej. 

 [7] Absolutgivare för vridmoment

Fungerar på samma sätt som vägmätningen, men här 

används endast ett växelsteg.

[8] Elektronisk mätning

Hallgivare mäter kontinuerligt i vilket läge väg- och 

momentmätningens växelsteg befinner sig. Elektroniken 

genererar en kontinuerlig väg- och vridmomentsignal.

Inställningarna för respektive ändläge och vridmoment 

lagras i elektroniken. Inställningarna bibehålls och förblir 

giltiga efter ett byte av AC-manövermodul.

[9] Värmeelement

Värmeelementet minskar kondensatbildning i styren-

hetsutrymmet (se även sidan 45).
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Speciella förhållanden – anpassning möjlig på montageplatsen!

En av flera fördelar med det modulära konceptet är 

att det är enkelt att anpassa de monterade apparaterna 

i efterhand.

Vägghållare

När ställdonen är svåråtkomliga eller är utsatta för 

starka vibrationer eller höga omgivningstemperaturer nära 

ventilen kan man montera manövermodulen inklusive 

manöverelement separat från ställdonet på en vägghållare. 

Maximal ledningslängd mellan ställdon och manöver-

modul: 100 m.

Vägghållaren kan monteras i efterhand.  

Anpassning av apparatens geometri

Glöm felvända displayer, svåråtkomliga manöverele-

ment eller kabelförskruvningar som pekar åt fel håll. Det är 

enkelt att välja rätt positionering.

Både manövermodulen på ställdonet, den lokala manö-

verplatsen på manövermodulen och elanslutningen kan 

vridas i fyra 90°-steg. Stickproppsanslutningar möjliggör 

snabba och enkla ändringar av montagepositionen.
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AUMA:s ställdon uppfyller gällande säkerhetsstandarder 

över hela världen. De kan göra detta tack vare följande 

skyddsfunktioner:

 Korrektur av rotationsriktning

De integrerade manövermodulerna är utrustade med 

automatisk korrektur av rotationsriktning vid felaktig 

fasföljd. Om faserna kastas om vid anslutningen av trefas-

nätet kommer ställdonet ändå att köras i rätt manövrerad 

riktning.

 Överlastskydd för ventil

Om ett för högt vridmoment uppstår under manövre-

ringen stänger manövermodulen av ställdonet. 

Spärr mellan manuell drift och motordrift

Ratten och motorn står aldrig i ingrepp med varandra. 

Inte heller vid felmanövrering. Motordriften har alltid 

högsta prioritet. Det går även att aktivera manuell drift när 

motorn är igång.

 Säkerhetsbeteende vid signalbortfall och nödfall

Vid bortfall av en viktig driftsignal eller om en nödsignal 

aktiveras utför ställdonet ett definierat beteende. I detta 

fall går det att avaktivera ställdonets skyddsmekanismer.

Säker och tillförlitlig – i alla situationer

Skydd mot obehörig manövrering

 Spindelskyddsrör för stigande ventilspindel

Som option finns ett skyddsrör som omsluter den 

stigande ventilspindeln och skyddar spindeln mot 

smuts samtidigt som den skyddar operatörerna mot 

personskador. 

R attförlängning

På svårtillgängliga ställdon som t.ex. monteras i schakt 

kan ratten vara svår att komma åt. För dessa fall kan 

AUMA leverera ställdon med rattförlängning som under-

lättar den manuella manövreringen.

SIL

Information om SIL finns på sidan 48.

  

 Låsanordning för ratt (option)

Det går att förhindra obehörig aktivering av den manu-

ella driften med hjälp av en låsanordning.

Fjärrfrigivning av lokal manöverplats AC (option)

Med denna option kan ställdonet inte manövreras elek-

triskt vid den lokala manöverplatsen utan frigivningssignal 

från styrsystemet.

 Låsbar väljare

Omkopplaren kan låsas i alla tre lägen.

 Låsbart skyddslock

Här på AM.    

-

Här på AM.    

Lösenordsskydde apparatparametrar på AC

Innan apparatens parametrar kan ändras måste ett 

lösenord anges.

Skyddad Bluetooth-anslutning på AC

Innan det går att ansluta till ett ställdon med integrerad 

manövermodul AC från en bärbar dator eller handdator 

måste ett lösenord anges.
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Alla anläggningsägare förväntar sig tre saker av ett 

ställdon: lång livslängd, långa underhållsintervall och 

servicevänlighet. Dessa punkter påverkar anläggningens 

driftskostnader i hög grad och är därför föremål för 

anläggningsägarens ständiga intresse. 

Vid utvecklingen av flervarvsdonen SA .2 och manöver-

modulerna AC .2 låg en av tyngdpunkterna på att bygga 

in avancerade självdiagnosfunktioner. På så sätt behöver 

anläggningsägaren endast utföra underhåll när det verk-

ligen behövs. 

 Förebyggande underhåll, livslängd, service – inbyggd ”provningsingenjör”

 Självövervakning – undvik avbrott

Ställdon med självövervakning tillhandahåller till-

ståndsinformation som är mer utförlig än vanliga 

felmeddelanden.

Operatören informeras i god tid om kommande 

problem, t.ex. med NAMUR-meddelandet ”Utanför speci-

fikationen”. Meddelandet indikerar att ställdonet arbetar 

utanför de specificerade driftsförhållandena och att detta 

kan leda till ett driftstopp. Operatören kan vidta åtgärder 

i god tid innan en störning inträffar.

Tillgänglig diagnosinformation – 
felåtgärdande

Operatören har endast tillgång till enkla NAMUR-

meddelanden, medan serviceteknikern kan se desto mer 

detaljerad diagnosinformation om ställdonet på displayen 

eller i AUMA ToolSuite. Detta gör att teknikern kan ta reda 

på orsaken till ett ”Servicebehov”-meddelande och vidta 

lämpliga åtgärder. 
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[1] [2]

[3] [4]

 Övervakning av faktorer som påverkar 
apparatens livslängd

Förutom mätningen av ventilens momentbehov och 

antalet driftcykler, som är standard i alla apparater, är de 

olika temperaturerna i apparaten helt avgörande faktorer 

för apparatens livslängd. Som option kan ställdonen 

utrustas med sensorer som kontinuerligt övervakar motor-, 

växel- och elektroniktemperaturen samt vibrationer. 

Tidstämplat händelseprotokoll/
registrering av driftsdata

Inställningar, inkopplingsfrekvens, varningsmedde-

landen, störningar och gångtider registreras i det tidstämp-

lade händelseprotokollet. Händelseprotokollet är en 

mycket viktig del av diagnosfunktionen hos AC.

Vridmomentkurvor  

AC kan registrera vridmomentkurvor vid olika tid-

punkter. Genom att jämföra en aktuell kurva med en 

referenskurva är det möjligt att dra slutsatser om ventilens 

tillstånd.

 Plant Asset Management

Tack vare de omfattande diagnosmöjligheterna och 

kategoriseringen av statusmeddelanden enligt NAMUR 

i AUMA:s ställdon med integrerad manövermodul AC 01.2 

uppfyller de alla förutsättningar för att integreras i anlägg-

ningar med dessa system. 

  Följer NAMUR-rekommendationen NE 107

Målet med denna rekommendation är en enhetlig 

och enkel kommunikation mellan apparat och operatör. 

Ställdonet kategoriserar de interna statusmeddelandena 

enligt NAMUR-rekommendationen. Den exakta diagnosen 

genomförs först när apparatens data har analyserats.

[1] Avbrott

På grund av en funktionsstörning i ställdonet eller i dess 

kringutrustning kan styrsystemet inte manövrera ställdonet.

[2] Funktionskontroll

Arbete utförs på ställdonet; styrsystemet kan inte manöv-

rera ställdonet. 

[3] Utanför specifikationen

Ställdonets självövervakning har fastställt avvikelser från 

de tillåtna driftförhållandena. Styrsystemet kan fortfarande 

manövrera ställdonet. 

[4] Servicebehov

Styrsystemet kan inte manövrera ställdonet. En specialist 

måste kontrollera apparaten för att förhindra ett oplanerat 

driftsavbrott.
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Tekniska data

Flervarvsdon för on/off-drift

Följande data gäller för ställdon med trefasmotorer som manövreras i driftart S2 – 15 min. För detaljerad information, 

begränsningar vid höga utgående varvtal, andra motortyper och driftarter, se separata tekniska och elektriska datablad.

Typ
Varvtal 
vid 50 Hz

Inställningsområde för
brytmoment Ventilfl äns

[r/min] [Nm] EN ISO 5210 DIN 3210
SA 07.2 4 – 180 10 – 30 F07 eller F10 G0

SA 07.6 4 – 180 20 – 60 F07 eller F10 G0
SA 10.2 4 – 180 40 – 120 F10 G0
SA 14.2 4 – 180 100 – 250 F14 G1/2
SA 14.6 4 – 180 200 – 500 F14 G1/2
SA 16.2 4 – 180 400 – 1 000 F16 G3
SA 25.1 4 – 90 630 – 2 000 F25 G4
SA 30.1 4 – 90 1 250 – 4 000 F30 G5
SA 35.1 4 – 45 2 500 – 8 000 F35 G6
SA 40.1 4 – 32 5 000 – 16 000 F40 G7
SA 48.1 4 – 16 10 000 – 32 000 F48 –

Flervarvsdon för reglerdrift

Följande data gäller för ställdon med trefasmotorer som manövreras i driftart S4 – 25 %. För detaljerad information, 

begränsningar vid höga utgående varvtal, andra motortyper och driftarter, se separata tekniska och elektriska datablad.

Typ
Varvtal 
vid 50 Hz1

Inställningsområde för
brytmoment Tillåten kopplingsfrekvens Ventilfl äns

[r/min] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SAR 07.2 4 – 90 15 – 30 1 500 F07 eller F10 G0
SAR 07.6 4 – 90 30 – 60 1 500 F07 eller F10 G0
SAR 10.2 4 – 90 60 – 120 1 500 F10 G0
SAR 14.2 4 – 90 120 – 250 1 200 F14 G1/2
SAR 14.6 4 – 90 250 – 500 1 200 F14 G1/2
SAR 16.2 4 – 90 500 – 1 000 900 F16 G3
SAR 25.1 4 – 11 1 000 – 2 000 300 F25 G4
SAR 30.1 4 – 11 2 000 – 4 000 300 F30 G5

Det maximalt tillåtna vridmomentet i reglerdrift är 50 % av det maximala brytmomentet.

1 Högre varvtal på förfrågan.
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Matningsspänningar/nätfrekvenser

Här följer en lista med alternativa matningsspänningar 

(andra spänningar på förfrågan). Alla ställdonsversioner 

och -storlekar kan inte levereras med angivna motortyper 

och spänningar/frekvenser. För detaljerad information, se 

separata elektriska datablad.

Trefasström

Spänningar Frekvens

[V] [Hz]
220; 230; 240; 380; 400; 415; 500 50

440; 460; 480 60

Växelström

Spänningar Frekvens

[V] [Hz]
230 50

115 60

Likström

Spänningar

[V]
24; 48; 60; 110; 220

Tillåtna variationer för nätspänning och frekvens

 ■ Standard för SA, AM och AC

Nätspänning: ±10 %

Frekvens: ±5 %

 ■ Option för AC

Nätspänning: –30 %

Kräver specialdimensionering vid valet av ställdon

Livslängd

Flervarvsdon för on/off-drift 

En driftcykel motsvarar en körning från STÄNGD till 

ÖPPEN och tillbaka med ett ventilslag på 30 varv per slag 

i vardera riktning.

Typ Driftcykler
SA 07.2 – SA 10.2 25 000
SA 14.2 – SA 16.2 20 000
SA 25.1 – SA 30.1 10 000
SA 35.1 5 000
SA 40.1 – SA 48.1 3 000

Flervarvsdon för reglerdrift 

Typ
Reglersteg i
milj.

SAR 07.2 – SAR 10.2 7,5
SAR 14.2 – SAR 14.6 5,0
SAR 16.2 5,0

SAR 25.1 – SAR 30.1 2,5

Montageposition

Alla AUMA-ställdon, inklusive de med integrerad manö-

vermodul, kan installeras i valfri montageposition utan 

begränsningar.

Vibrationstålighet

Enligt EN 60068-2-6.

Ställdonen är beständiga mot till STÄNGD vibrationer 

vid start samt mot anläggningsstörningar på upp till 2 g 

inom frekvensområdet 10 till 200 Hz. Utmattningshåll-

fasthet kan ej härledas från dessa värden.

Dessa värden gäller för flervarvsdon utan påmonterad 

integrerad manövermodul med AUMA:s runda stickpropp 

(S), dock inte i kombination med växlar.

För ställdon med integrerad manövermodul AM eller AC 

gäller gränsvärdet 1 g vid ovan nämnda förutsättningar.

Bullernivå

Ställdonens bullernivå ligger under en ljudeffektnivå på 

72 dB (A).
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Tekniska data

Styrenhet

 Inställningsområde för vägbrytning

Varv per slag

Elektromekanisk 
styrenhet Elektronisk styrenhet

Standard 2 – 500 1 – 500
Option 2 – 5 000 10 – 5 000

 Elektronisk styrenhet

En elektronisk styrenhet registrerar följande digitalt: 

uppnått ändläge, ventilläge, vridmoment samt ev. även 

vibrationerna. Denna information överförs sedan till den 

integrerade manövermodulen på en intern buss. AC bear-

betar samtliga signaler internt och skickar sedan medde-

landen till sina kommunikationsgränssnitt. 

Elektromekanisk styrenhet

Med en integrerad manövermodul bearbetas den elektromekaniska styrenhetens binära och analoga signaler internt. 

Alternativt kan signalerna matas ut via elanslutningen. Detta sker alltid på NORM-ställdonen. I detta fall måste man ta 

hänsyn till brytarnas och lägesgivarnas tekniska data.

Väg-/momentbrytare

Utföranden

Applikation/beskrivning Kontakttyp
Enkelbrytare Standard En brytande och en slutande kontakt 

(1 NC och 1 NO)
Tandembrytare (option) För in-/urkopplig av två olika potentialer. Brytarna består av ett hus med 

två kontaktkammare med galvaniskt skilda kopplingselement. En av 
brytarna påverkas först för signalering.

Två brytande och två slutande kontakter 
(2 NC och 2 NO)

Trippelbrytare (option) För in-/urkopplig av tre olika potentialer. Detta utförande består av en 
enkel- och en tandembrytare.

Tre brytande och tre slutande kontakter 
(3 NC och 3 NO)

Brytförmåga

Strömtyp

Brytförmåga Imax

30 V 125 V 250 V
Växelström (induktiv last)
cos= 0,8

5 A 5 A 5 A

Likström (ohmsk last) 2 A 0,5 A 0,4 A

Med guldpläterade stift (rekommenderas för manövermoduler 
med klenspänning < 30 V/100 mA)
Spänning min 5 V, max. 50 V

Ström min 4 mA, max. 400 mA

Brytare – övriga egenskaper
Manövrering Med vipparm
Kontaktelement Två momentankontakter
Material i stift Silver (standard), guld (option)

 Blinkgivare för gångindikering

Brytförmåga

Strömtyp

Brytförmåga Imax

30 V 125 V 250 V
Växelström (induktiv last)
cos= 0,8

4 A 4 A 4 A

Likström (ohmsk last) 2 A 0,6 A 0,4 A

Blinkgivare – övriga egenskaper
Manövrering Med segmentskiva
Kontaktelement En momentankontakt
Material i stift Silver (standard), guld (option)
Kontakttyp En växlande kontakt
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 Motor

 Elektromekanisk styrenhet (forts.)

Driftarter enligt IEC 60034-1/EN 15714-2

Typ Trefasström Växelström Likström
SA 07.2 – 
SA 16.2

S2 – 15 min, S2 – 30 min/
klass A,B

S2 – 15 min1/
klass A,B1

S2 – 15 min/
klass A,B

SA 25.1 – 
SA 48.1

S2 – 15 min, S2 – 30 min/
klass A,B

– –

SAR 07.2 – 
SAR 16.2

S4 – 25 %, S4 – 50 %/
klass C

S4 – 25 %2/
klass C2

–

SAR 25.1 – 
SAR 30.1

S4 – 25 %, S4 – 50 %/
klass C

– –

Uppgifterna om driftarten gäller vid följande förhål-

landen: märkspänning, omgivningstemperatur 40 °C, 

genomsnittlig belastning vid 35 % av max. vridmoment.

1 Upp till typstorlek 14.6
2 Upp till typstorlek 14.2

Märkdata för motorskyddet

Som standard används termobrytare som motorskydd. 

Med en integrerad manövermodul bearbetas motor-

skyddssignalerna internt. Detta gäller även för termistorer 

(option). På ställdon av utförandet AUMA NORM måste 

signalerna bearbetas i den externa manöverkretsen.

Termobrytarnas belastbarhet

Växelspänning
(250 V AC) Brytförmåga Imax

cos= 1 2,5 A
cos= 0,6 1,6 A

Likspänning Brytförmåga Imax

60 V 1 A
42 V 1,2 A
24 V 1,5 A

Specialmotorer

Vid speciella krav kan ställdonen levereras med speci-

almotorer, t.ex. bromsmotorer eller polomkopplingsbara 

motorer.

 Rattaktivering

Brytförmåga hos mikrobrytaren som signalerar att ratten har 
aktiverats

Strömtyp

Brytförmåga Imax

12 V 250 V
Växelström (induktiv last)
cos= 0,8

– 3 A

Likström (ohmsk last) 3 A –

Mikrobrytare för aktivering av ratt – övriga egenskaper
Manövrering Med vipparm
Kontaktelement Momentankontakt
Material i stift Silver (standard), guld (option)
Kontakttyp Växlande kontakt

Lägesgivare (fjärr)

Precisionspotentiometer
Enkel Tandem

Linearitet ≤ 1 %
Effekt 0,5 W
Resistans (standard) 0,2 kΩ 0,2/0,2 kΩ
Resistans (option) 0,1 kΩ, 0,5 kΩ, 

1,0 kΩ, 5,0 kΩ
0,5/0,5 kΩ, 
1,0/1,0 kΩ, 
5,0/5,0 kΩ,
0,2/5,0 kΩ

Elektronisk lägesgivare RWG

Utgångssignal

Spänningsförsörjning2-ledarsystem
3-/4-ledar-
system

4 – 20 mA 0/4 – 20 mA 24 V DC, glättad ±15 %
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Tekniska data

Kretsscheman/elanslutning

Det finns färdiga Inkopplingsschema för ställdon i 

standardutförande.

 ■ TPA för SA 07.2 – SA 16.2 och SA 25.1 – SA 48.1

 ■ Det finns färdiga kopplingsscheman för ställdonen med 

integrerad manövermodul.

 ■ MSP för AM

 ■ TPC för AC

Samtliga scheman visar hur signalerna är dragna till 

den 50-poliga runda stickproppen. Dessa scheman ska 

användas vid anslutning av manöver och indikering och 

spänningsförsörjning. De kan hämtas på www.auma.com.

Detalj i ett TPA inkopplingsschema för ett flervarvsdon

Detalj i ett TPC-kretsschema för en AC

 AUMA rund stickpropp

Kraftplintar Skyddsledare Manöverplintar
Antal anslutningar max 6 (3 bestyckade) 1 (som påverkas först) 50 stift/uttag

Beteckningar U1, V1, W1, U2, V2, W2 PE 1 till 50

Anslutningsspänning max 750 V – 250 V
Märkström max 25 A – 16 A
Anslutningstyp hos kund Skruvanslutning Skruvanslutning för kabelsko Skruvanslutning, crimp (option)
Kabelarea max 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2

Material i isolerkropp Polyamid Polyamid Polyamid
Material i stift Mässing Mässing Mässing, förtennad eller förgylld 

(option)

 

 Gängmått på kabelgenomföringar (alternativ)

Stickproppslock S Stickproppslock SH
M-gänga (standard) 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5

Pg-gänga (option) 1 x Pg 13,5; 1 x Pg 21; 1 x Pg 29 1 x Pg 13,5; 2 x Pg 21; 1 x Pg 29

NPT-gänga (option) 2 x ¾” NPT; 1 x 1¼” NPT 1 x ¾” NPT; 2 x 1” NPT; 1 x 1¼” NPT
G-gänga (option) 2 x G ¾”; 1 x G 1¼” 1 x G ¾”; 2 x G 1”; 1 x G 1¼” 
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 Värmeelement

Värmeelement i styrenheten för att minska 
mängden kondens (standard) Ställdon utan integrerad manövermodul

Ställdon med integrerad manövermodul 
AM eller AC

Värmeelement Självreglerande PTC-element Motståndselement
Spänningsområden 110 V – 250 V DC/AC (standard)

24 V – 48 V DC/AC
380 V – 400 V AC

24 V DC/AC (internt matad)

Effekt 5 W – 20 W 5 W

Värmesystem för ställdon i 
lågtemperaturutförande

Ställdon utan integrerad 
manövermodul

Ställdon med integrerad 
manövermodul AM

Ställdon med integrerad 
manövermodul AC

Spänningsområden 115 V/230 V AC 115 V/230 V AC 115 V/230 V AC
Värmeeffekt i styrenheten 
(självreglerande)

5 W – 20 W 5 W – 20 W 5 W – 20 W

Motorvärmeeffekt, krävs vid temperaturer under 
–50 °C

12,5 W – 50 W1 12,5 W – 50 W1 12,5 W – 50 W1

Effekt för temperaturreglerad uppvärmning av 
manövermodul

– 40 W 60 W

1 Beroende på motorns storlek, se separata tekniska datablad

  AM och AC – parallellt gränssnitt mot styrsystemet

AM AC

Binära ingångssignaler
Standard
Manöveringångar +24 V DC: ÖPPNA, STOPP, STÄNG, via optokopplare, 
gemensam referenspotential

Standard
Manöveringångar +24 V DC: ÖPPNA, STOPP, STÄNG, NÖD, via optokopp-
lare, (ÖPPNA, STOPP, STÄNG med gemensam referenspotential)

Option
Som standard men med extra NÖD-ingång

Option
Som standard men med extra ingångar MODE och FRIGIVNING

Option
Manöveringångar med 115 V AC

Option
Manöveringångar med 115 V AC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC

Hjälpspänning för binära ingångssignaler
24 V DC, max. 50 mA 24 V DC, max. 100 mA
115 V AC, max. 30 mA 115 V AC, max. 30 mA

Börvärdesmanövrering (option)
Analog ingång 0/4 – 20 mA

Utgångssignaler
Standard
5 reläkontakter, 4 slutande kontakter med gemensam referenspotential, 
max. 250 V AC, 0,5 A (resistiv last)
Standardkoppling: Ändläge STÄNGD, ändläge ÖPPEN, väljare FJÄRR, väljare 
LOKAL
1 potentialfri växlande kontakt, max. 250 V AC, 5 A (resistiv last) för 
summalarm: Vridmomentfel, fasfel, motorskydd aktiverat

Standard
6 reläkontakter som fritt kan konfi gureras med parametrar, 5 slutande 
kontakter med gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 1 A (resistiv 
last), 1 potentialfri växlande kontakt, max. 250 V AC, 5 A (resistiv last)
Standardkonfi gurering: Ändläge STÄNGD, ändläge ÖPPEN, väljare FJÄRR, 
vridmomentfel STÄNGD, vridmomentfel ÖPPEN, summalarm (vridmo-
mentfel, fasfel, motorskydd utlöst)

Option
Meddelanden i samband med positioner: Ändläge ÖPPEN, ändläge 
STÄNGD (erfordrar tandembrytare i ställdonet)
Väljare FJÄRR, väljare LOKAL via väljare på med nivå 2 
1 potentialfri växlande kontakt, max. 250 V AC, 0,5 A (resistiv last)
för summalarm : Vridmomentfel, fasfel, motorskydd aktiverat

Option
12 reläkontakter som fritt kan konfi gureras med parametrar, 10 slutande 
kontakter med gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 1 A (resistiv 
last), 2 potentialfria växlande kontakter för störningsmeddelanden, max. 
250 V AC, 5 A (resistiv last)

Option
Växlande kontakter utan gemensam referenspotential, max. 250 V AC, 5 A 
(resistiv last)

Kontinuerlig lägesåterföring (option)
Lägesåterföring 0/4 – 20 mA Lägesåterföring 0/4 – 20 mA 
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Tekniska data

AC – seriellt gränssnitt till styrsystemet

Profi bus Modbus FF-buss Trådlöst
Allmänt Digitaliserat utbyte av kontinuerliga manöverkomandon, indikeringar och lägesåterföring, statusförfrågningar mellan ställdonen 

och styrsystemet.
Protokoll som 
stöds

DP-V0, DP-V1, DP-V2 Modbus-RTU FF-H1 Trådlöst

Max. antal enheter 126 (125 fältenheter och en 
Profi bus DP-master) 
Utan repeater; d.v.s. per 
Profi bus DP-segment, max. 32

247 fältenheter och en 
Modbus RTU-master
Utan repeater, d.v.s. per 
Modbus-segment, max. 32

240 fältenheter inklusive 
linking device. Max. 32 enheter 
kan anslutas till ett Foundation 
Fieldbus-segment.

Per gateway: 250

Max. lednings-
längder utan 
repeater

Max. 1 200 m (vid bithastighet 
< 187,5 kbit/s), 
1000 m vid 187,5 kbit/s, 
500 m vid 500 kbit/s, 
200 m vid 1,5 Mbit/s

max. 1 200 m max. 1 900 m Räckvidd 
utomhus: ca 200 m, 
i byggnader: ca 50 m 

Max. lednings-
längder med 
repeater

Ca 10 km (vid bithastighet 
< 500 kbit/s), 
Ca 4 km (vid 500 kbit/s)
Ca 2 km (vid 1,5 Mbit/s)
Den maximalt möjliga 
ledningslängden styrs även av 
antalet repeatrar och deras 
typ. I normala fall kan man 
använda max. 9 repeatrar i ett 
Profi bus DP-system.

ca 10 km
Den maximalt möjliga 
ledningslängden styrs även av 
antalet repeatrar och deras 
typ. I normala fall kan man 
använda max. 9 repeatrar i ett 
Modbus-system.

ca 9,5 km
Den maximalt möjliga 
ledningslängden styrs även 
av antalet repeatrar. Vid 
användning av FF kan max. 4 
repeatrar kaskadkopplas.

Varje apparat fungerar som 
en repeater. Apparaterna 
kan även installeras på stora 
avstånd från varandra.

Överspännings-
skydd (option)

Upp till 4 kV – –

Dataöverföring via optokabel
Topologier som 
stöds

Linje, stjärna, ring Linje, stjärna

Ledningslängd 
mellan två ställdon

Multimode: Upp till 2 000 m vid användning av 62,5 
μm-glasfi ber, upp till 1 300 m vid användning av 50 μm-glasfi ber
Singlemode: Upp till 15 km

Manövrering via lokal manöverplats

AM AC
Manövrering Väljare LOKAL-FRÅN-FJÄRR, låsbar i alla tre lägen

Tryckknappar ÖPPNA, STOPP, STÄNG Tryckknappar ÖPPNA, STOPP, STÄNG, Reset

Indikering 3 lysdioder: ändläge STÄNGD, summalarm, ändläge ÖPPEN 5 lysdioder: ändläge STÄNGD, vridmomentfel i riktning 
STÄNGD, motorskydd utlöst, vridmomentfel i riktning 
ÖPPEN, ändläge ÖPPEN
Grafi sk display med omkopplingsbar vit och röd 
bakgrundsbelysning
Upplösning 200 x 100 pixlar

Fram-/backkopplare

AM och AC

AUMA-effektklass
Reverserande kontaktorer, 
mekaniskt, elektriskt och elektroniskt förreglade

Standard A1
Alternativ A2, A3, A41 

Tyristorer,
elektroniskt förreglade

Standard B1
Alternativ B2, B3

För inställningsanvisningar för termiska överströmsreläer, se elektriska datablad.

1 Fram-/backkopplare levereras i separat kopplingsskåp
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 Funktioner

Standard ●
Option ■ AM AC
Driftsfunktioner
Programmerbar brytfunktion ● ● 

Automatisk korrektur av rotationsriktning vid felaktig fasföljd ● ● 
Positioner ■ ■ 

Adaptiv positioner – ■ 
Lägesåterföring av mellanlägen – ● 

Direkt manövrering till mellanlägen med fjärrmanövrering – ■ 
Körprofi ler med mellanlägen – ■ 
Gångtidsförlängning med taktgivare ● 
Programmerbart NÖD-beteende (fail-safe) ■ ● 

Säkerhetsbeteende vid signalbortfall (fail-safe) ■ ● 
Moment by-pass – ● 

Integrerad PID-regulator – ■ 

Multiport valve-funktion – ■ 

Övervakningsfunktioner
Överlastskydd för ventil ● ● 

Fasfel/fasföljd ● ● 
Motortemperatur (gränsvärde) ● ● 
Övervakning av tillåten inkopplingstid (driftart) – ● 

Manuell drift aktiverad ■ ■ 

Gångtidsövervakning – ● 

Reaktion på körkommando – ● 

Rörelseregistrering – ● 

Kommunikation med styrsystemet via fältbussgränssnitt – ■ 

Trådbrottsövervakning, analoga ingångar – ● 

Elektroniktemperatur – ● 

Diagnospaket
Kontinuerlig mätning av: styrenhetstemperatur, växeltemperatur, motortemperatur, vibrationer

– ■ 

Övervakning av värmeelement – ● 

Övervakning av lägesgivare i ställdonet – ● 

Övervakning av momentmätning – ● 

Diagnosfunktioner
Tidstämplat händelseprotokoll – ● 

Elektroniskt apparatdokument – ● 

Registrering av driftdata – ● 
Vridmomentprofi ler – ● 

Statussignaler enligt NAMUR-rekommendationen NE 107 – ● 
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[1]

[2]

[3]

[4]

Certifi kat –   SIL – funktionssäkerhet

För att minimera risken i anläggningar som har hög 

riskpotential krävs säkerhetsteknik av senaste slag. Säker-

hetskonceptet måste innefatta hela kedjan från sensorer 

till manövermodul och ställdon. Vid konstruktion av säkra 

anläggningar kan man använda internationella standarder 

för funktionssäkerhet. Projekterare, anläggningsägare och 

tillverkare måste ta hänsyn till kraven i IEC 61508, IEC 

61511 och IEC 62061 samt andra relevanta standarder.

Baserat på dessa standarder kan man klassificera säker-

hetsrelaterade system avseende tillförlitlighet och tillgäng-

lighet. Målet är att minimera riskerna för personer, miljö 

och material i processer och anläggningar.

Det blir allt vanligare att slutkunden föreskriver en 

riskanalys enligt IEC 61508, 61511. Det åligger projek-

tören/anläggningsbyggaren att omsätta denna. 

Nyckeldata

Säkerhetskritiska data för de enskilda komponenterna 

tas fram. Med hjälp av dessa data tilldelar man sedan 

komponenterna en SIL-nivå. Först när samtliga kompo-

nentdata har analyserats kan det säkerhetstekniska 

systemet få sin slutgiltiga klassificering.

Säkerhetskritiska data beräknas framför allt med hjälp 

av generiska data. Dessa data (statistiska tillförlitlighets-

värden för enskilda komponenter) finns i särskilda data-

baser (SIEMENS, MIL, EXIDA, etc.).

För mekaniska komponenter existerar dock endast få 

generiska data. AUMA beräknar dessa data baserat på 

praktiska data från fältet eller egna försöksresultat.

Det viktigaste steget vid SIL-klassificeringen är beräk-

ningen av felsannolikheten. Denna viktas med ytterligare 

storheter som t.ex. avståndet mellan två omprovningar.

 Safety Integrity Level (SIL)

I IEC 61508 finns det 4 säkerhetsnivåer. Ett säkerhets-

kritiskt system måste uppvisa en av de fyra säkerhetsnivå-

erna (”Safety Integrity Level”) beroende på föreliggande 

risker och krav. Varje nivå är förknippad med en viss felsan-

nolikhet. SIL 4 är den högsta nivån och SIL 1 den lägsta.

Viktigt att notera är att SIL-nivån betecknar en egen-

skap för ett helt säkerhetstekniskt system (SIS) och inte 

endast för en enskild komponent. Vanligtvis består ett 

säkerhetstekniskt system av följande komponenter:

 ■ Sensor [1]

 ■ Manövermodul (säkerhets-PLC) [2]

 ■ Ställdon [3]

 ■ Ventil [4]
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Klassificering av AUMA:s ställdon

I följande tabell visas exempel på data för utvalda 

AUMA-ställdon. 

Data

AUMA 10-03-053 
R006 V2R0
SA .2 AUMA NORM

AUMA 10-03-053 
R006 V2R0
SA .2 AUMA NORM 
med PVST

Säkerhetsfunktion ÖPPNA/STÄNG ÖPPNA/STÄNG med 
PVST

 safe 367 FIT 367 FIT
DD 0 FIT 162 FIT
DU 203 FIT 41 FIT
DCD 0 % 80 %
MTBF 201 a 201 a
SFF 64 % 92 %
T[proof] = 1 år PFDAVG = 1,05 x 10-3 PFDAVG = 4,96 x 10-4

T[proof] = 2 år PFDAVG = 1,92 x 10-3 PFDAVG = 6,55 x 10-4

T[proof] = 5 år PFDAVG = 4,53 x 10-3 PFDAVG = 1,13 x 10-3

SIL-nivå SIL 2 SIL 2

Ytterligare SIL-data för andra ställdon erhålles på 

förfrågan.

Förbättrad SIL-nivå

Genom regelbundna funktionskontroller av ställdonen – 

med så kallade Partial Valve Stroke Tests (PVST) – och/eller 

genom att använda ställdon i redundant utförande (1oo2) 

går det att minska felsannolikheten i ett säkerhetstekniskt 

system och beroende på utförande kan SIL 3 uppnås. 
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CERTIFICATE 

  The Certification Body 
of TÜV SÜD Management Service GmbH 

certifies that 

 

AUMA Riester GmbH & Co. KG 
Aumastr. 1 

D-79379 Müllheim 

has established and applies a 
Quality, Environmental and Safety Management System 

for the following scope of application: 

Design and development, manufacture, 
sales and service of electric actuators, integral controls 

and gearboxes for valve automation as well as 
components for general actuation technology. 

Performance of audits (Report-No. 70009378) 
has furnished proof that the requirements under: 

ISO 9001:2008 
ISO 14001:2004 

BS OHSAS 18001:2007 
are fulfilled. The certificate is valid in conjunction 

with the main-certificate until 2015-06-08 
Certificate Registration No. 12 100/104/116 4269/01 TMS 

  

  

  

 

Munich, 2012-07-24 

 

  

 
TGA-ZM-07-92 

 

Kvalitet är en förtroendefråga

Certifi kat

Ställdon måste utföra sitt arbete på ett tillförlitligt sätt. 

För det är ställdonen som bestämmer takten i de exakt 

anpassade processerna. Men tillförlitlighet börjar inte med 

idrifttagningen. Den börjar med en genomtänkt konstruk-

tion, noggrant utvalda material och en samvetsgrann till-

verkning med de allra senaste maskinerna. Den fortsätter 

med tydligt strukturerade och övervakade produktionssteg 

– utan negativ miljöpåverkan.

Att vi följer denna devis framgår av våra ISO 9001- och 

ISO 14001-certifieringar. Men kvalitetssäkring är inget 

man gör vid ett enda tillfälle. Kvalitet ställs på prov varje 

dag. Att vi håller vad vi lovar visar den långa raden av 

lyckade audits som våra kunder och oberoende institut har 

genomfört.
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EU-direktiv

Försäkran för inbyggnad enligt maskindirek-
tivet och försäkran om överensstämmelse enligt 
lågspännings- och EMC-direktivet

AUMA:s ställdon och växellådor betraktas enligt 

maskindirektivet som delvis fullbordade maskiner. 

AUMA utfärdar därför inte intyg om överensstämmelse 

enligt detta direktiv. AUMA bekräftar i en försäkran för 

inbyggnad att apparaternas konstruktion uppfyller de 

grundläggande kraven i maskindirektivet. 

Test har visat att AUMA:s ställdon uppfyller kraven 

i lågspännings- och EMC-direktivet. Därför tillhandahåller 

AUMA en försäkran om överensstämmelse.

Försäkran om inbyggnad och försäkran om överens-

stämmelse ingår i ett gemensamt intyg som också åter-

finns i driftinstruktionen. 

Apparaterna är CE-märkta enligt lågspänning- och 

EMC-direktivet. 

Provningsintyg

Efter montage genomgår alla ställdon en omfat-

tande funktionskontroll samt en kalibrering av moment-

brytningen. Denna procedur dokumenteras i ett 

provningsprotokoll.

Certifikat

Namngivna provningsinstitut utför typtester för att 

fastställa våra apparaters lämplighet för specifika appli-

kationer. Ett exempel på detta är de test för elektrisk 

säkerhet som genomförts för den nordamerikanska mark-

naden. Om en apparat klarar testet dokumenteras detta 

i ett certifikat. Alla apparater i den här broschyren har 

utfärdade certifikat. 

Hur får jag tillgång till certifikaten?

Alla intyg, protokoll och certifikat kan erhållas av AUMA 

i pappersform eller digital form på förfrågan. 

Dokumenten kan hämtas dygnet runt från AUMA:s 

webbplats; ibland krävs ett kundlösenord.

 ■ www.auma.com

Integration i styrsystem – ett urval

Integrationstest med AUMA:s ställdon har genomförts 

med en lång rad kända styrsystemtillverkare. AUMA:s 

ställdon kan integreras i dessa styrsystem utan tekniska 

problem.

Fältbuss Styrsystem
Profi bus DP Siemens (PCS 7, SPPA T3000, SPPA 

T2000, Open PMC etc.)
ABB
Mitsubishi
Yokogawa (CS 3000)
Metso

Foundation Fieldbus Emerson (DeltaV and Ovation)
Foxboro/Invensys

Allan Bradley
ABB (800 XA)
Honeywell
(Experion PKS)
Yokogawa (CS 3000)

Modbus Emerson (Delta V)
Honeywell (TDC 3000)
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AUMA globalt

Europa

AUMA Riester GmbH & Co. KG
Werk Müllheim
DE-79373 Müllheim 

 
  
 

Werk Ostfi ldern-Nellingen
DE-73747 Ostfildern 

 
  
 

Service-Center Köln
DE-50858 Köln 

 
  
 

Service-Center Magdeburg
DE-39167 Niederndodeleben 

 
  
 

Service-Center Bayern
DE-85386 Eching 

 
  
 

Büro Nord, Bereich Industrie
DE-21079 Hamburg 

 
  
 

Büro Nord, Bereich Schiffbau
DE-21079 Hamburg 

 
  
 

Büro Ost
DE-39167 Niederndodeleben 

 
  
 

Büro Westfalen
DE-45731 Waltrop 

 
  
 

Büro Süd-West
DE-74937 Spechbach 

 
  
 

Bereich Kraftwerke
DE-79373 Müllheim 

 
  
 

Büro Baden-Württemberg
DE-79373 Müllheim 

 
  
 

Büro Bayern-Süd
DE-83627 Warngau 

 
  
 

Büro Bayern-Nord
DE-94344 Wiesenfelden 

 
  
 

Büro Rheinland
DE-51399 Burscheid 

 
  

AUMA Armaturenantriebe GmbH
AT-2512 Tribuswinkel 

 
  

AUMA (Schweiz) AG
CH-8965 Berikon 

 
  

AUMA Servopohony spol. s.r.o.
CZ-250 01 Brandýs n.L.-St.Boleslav 

 
  

OY AUMATOR AB
FI-02230 Espoo 

 
  

AUMA France S.A.R.L.
FR-95157 Taverny Cedex 

 
  

AUMA ACTUATORS Ltd.
GB-Clevedon North Somerset BS21 6TH

 
  

AUMA ITALIANA S.r.l. a socio unico
IT-20023 Cerro Maggiore (MI) 

 
  

AUMA BENELUX B.V.
NL-2314 XT Leiden 

 
  

AUMA Polska Sp. z o.o.
PL-41-219 Sosnowiec 

 
  

OOO PRIWODY AUMA
RU-141400 Khimki, Moscow region

 
  

ERICHS ARMATUR AB
SE-20039 Malmö 

 
  

GRØNBECH & SØNNER A/S
DK-2450 København SV 

 
  

IBEROPLAN S.A.
ES-28027 Madrid 

 
  

D. G. Bellos & Co. O.E.
GR-13673 Acharnai Athens

 
  

SIGURD SØRUM A. S.
NO-1300 Sandvika 

 
  

INDUSTRA
PT-2710-297 Sintra 

 
  

MEGA Endüstri Kontrol Sistemieri Tic. Ltd. Sti.
TR-06810 Ankara 

 

Afrika
AUMA South Africa (Pty) Ltd.
ZA-1560 Springs 

 
  

Solution Technique Contrôle Commande
DZ- Bir Mourad Rais Algiers

 
  

A.T.E.C.
EG- Cairo 

 
  

MANZ INCORPORATED LTD.
NG-Port Harcourt 

 
 

Detaljerade kontaktuppgifter finns på www.auma.com 
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Amerika
AUMA Automação do Brazil ltda.
BR- Sao Paulo 

 
  

AUMA ACTUATORS INC.
US-PA 15317 Canonsburg 

 
  

AUMA Chile Representative Offi ce
CL-9500414 Buin 

 
  

LOOP S. A.
AR-C1140ABP Buenos Aires 

 
  

TROY-ONTOR Inc.
CA-L4N 8X1 Barrie Ontario

 
  

Ferrostaal de Colombia Ltda.
CO- Bogotá D.C. 

 
  

PROCONTIC Procesos y Control Automático
EC- Quito 

 
  

Corsusa International S.A.C.
PE- Miralflores - Lima 

 
  

PASSCO Inc.
PR-00936-4153 San Juan 

 
  

Suplibarca
VE- Maracaibo Estado, Zulia

 

Asien
AUMA Actuators Middle East W.L.L.
BH- Salmabad 704 

 
  

AUMA Actuators (Tianjin) Co., Ltd.
CN-300457 Tianjin 

 
  

AUMA (INDIA) PRIVATE LIMITED
IN-560 058 Bangalore 

 
  

AUMA JAPAN Co., Ltd.
JP-210-0848 Kawasaki-ku, 
Kawasaki-shi Kanagawa

 
  

AUMA ACTUATORS (Singapore) Pte Ltd.
SG-569551 Singapore 

 
  

PERFECT CONTROLS Ltd.
HK- Tsuen Wan, Kowloon 

 
  

DW Controls Co., Ltd.
KR-153-702 Gasan-dong, GeumChun-Gu, 
Seoul

 
  

Petrogulf W.L.L
QA- Doha 

 
  

Sunny Valves and Intertrade Corp. Ltd.
TH-10120 Yannawa Bangkok

 
  

Top Advance Enterprises Ltd.
TW- Jhonghe City Taipei Hsien (235)

 

Australien
BARRON GJM Pty. Ltd.
AU-NSW 1570 Artarmon 



54  |

Alfabetiskt register

Driftförhållanden
Kapslingsklass IP 68 8

Korrosionsskydd KS 9

Korrosionsskydd KX 9

Utförande för låga temperaturer 9

Utförande för höga temperaturer 9

 Elektromekanisk styrenhet
Vägbrytare  34, 42

Momentbrytare  34, 42

DUO-vägbrytning/mellanlägesbrytare 34, 42

Brytare i tandemutförande 34, 42

Mekanisk lägesindikering för optisk indikering av ventilläge 34

Elektronisk fjärrlägesgivare för fjärrlägesindikering 34,42

Elektronisk styrenhet MWG (option)
Kontinuerlig lägesmätning med multi-turn-absolutgivare 35

Kontinuerlig momentmätning med single-turn-absolutgivare 35

Nödmanövrering
Ratt med handtag 30

Elanslutningar
Rund stickpropp med standardanslutningsutrymme S  32, 44

Rund stickpropp med större anslutningsutrymme SH  32, 44

Rund stickpropp med anslutningskretskort för fältbuss SD  32

Mellanram för dubbel avtätning  32

Ventilanslutningar enligt ISO 5210
Koppling B1, B2, B3 eller B4 33

Koppling A 33

Specialkopplingar (AF, AK, AG, isolerade kraftuttag, sexkant i kopplingen) 33

Gränssnitt
Parallella gränssnitt 20

Seriella gränssnitt (fältbuss) 21, 13

Lokal manöverplats – manövrering – inställning
Väljare LOKAL – FRÅN – FJÄRR 17

Tryckknapp för lokal manövrering 17

Belyst grafi sk display 16

Inställning via programmeringsbrytare 14

Inställning via mjukvaruparametrar (avläsning på display) 17

Non-intrusive-inställning för ändlägen och brytmoment 17

Bluetooth-gränssnitt för anslutning till bärbar dator/handdator 18

Kopplingsdon
Reverserande kontaktorer  31, 46

Tyristorer (rekommenderas till ställdon med hög kopplingsfrekvens)  31, 46

Funktioner
Vägberoende brytning i ändlägena 11

Momentberoende brytning i ändlägena 11

ÖPPEN – STÄNGD/ÖPPEN – STOPP – STÄNGD-manövrering 10

Börvärdesmanövrering för integrerad positioner 11
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Säkerhets- och skyddsfunktioner Sidan
Automatisk korrektur av rotationsriktning vid felaktig fasföljd 37

Låsanordning för ratt 37

Låsbar väljare på lokal manöverplats 37

Låsbart skyddslock för lokal manöverplats 37

Fjärrfrigivning av lokal manöverplats 37

Lösenordsskyddade parametrar 37

Säkerhetsbeteende vid signalbortfall 37

Säkerhetsbeteende i nödfall 37

Överlastskydd för ventil 11, 37

Överhettningsskydd för motor 11, 43

Spindelskyddsrör vid stigande spindel 37

Rattförlängning 37

Diagnos, Plant Asset Management/felsökning
Händelseprotokoll med tidstämpel/registrering av driftsdata 39

Övervakning av enskilda komponenter 38

Kontinuerlig temperaturmätning (motor, växel, manövermodul) 28

Vibrationsmätningar 28

Underhållskoncept enligt NAMUR (NE 107) 39

Inställnings- och manövreringsmjukvara AUMA ToolSuite 
(hämtas utan kostnad på www.auma.com)
Windows-kompatibel 19

Manövrering av ställdonet 19

Inställning av AC/ställdonet 19

Lagring av apparatparametrar i en databas 19

Avläsning och lagring och driftsdata/händelseprotokoll 19



[1] [2] [3]

[4] [5]

[6] [7]

[1] [3][2]

5][

[8]

Certificate Registration No.
12 100/104 4269

[1] Flervarvsdon
SA 07.2 – SA 16.2
SA 25.1 – SA 48.1 
Vridmoment från 10 till 32 000 Nm
Varvtal från 4 till 180 min-1

[2] Flervarvsdon SA/SAR
med manövermodul AUMATIC
Vridmoment från 10 till 1 000 Nm
Varvtal från 4 till 180 min-1

[3] Linjärställdon SA/LE
Kombination av flervarvsdon SA och
linjärenhet LE
Axialkrafter från
4 kN och 217 kN
Slaglängd upp till 500 mm
Gånghastigheter
från 20 till 360 mm/min

[4] Vridsektordon
SG 05.1 – SG 12.1
Vridmoment från 100 till 1 200 Nm
Gångtider för 90° från 4 till 180 s

[5] Vridsektordon SA/GS
Kombination av flervarvsdon SA och
svängväxel GS
Vridmoment upp till 675 000 Nm

[6] Vinkelväxlar
GK 10.2 – GK 40.2
Vridmoment upp till 16 000 Nm

[7] Cylindriska växlar
GST 10.1 – GST 40.1
Vridmoment upp till 16 000 Nm

[8] Snäckväxlar
GF 50.3 – GF 250.3
Vridmoment upp till 45 000 Nm

Rätten till ändringar förbehålles. Angivna produktegenskaper är ingen garantiförklaring.
Y004.850/014/sv/1.12

Detaljerad information om AUMA:s produkter finns på Internet: www.auma.com

AUMA Riester GmbH & Co. KG

P.O Box 1362

D-79379 Müllheim

Tel +49 7631-809-0

Fax +49 7631-809-1250

riester@auma.com
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