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1. Strategie, hlavní cíle
Firma Sauter se řadí k úspěšným dodavatelům kompletního sortimentu ventilů a jejich pohonů.
Poté, co na trh uvedla pohony menších výkonů, objevují se ze strany zákazníků požadavky
i na jejich výkonnější varianty v kombinaci s ventily malých jmenovitých světlostí i světlostí
do DN150.
Po zvážení situace jsme se rozhodli  přistoupit k další inovaci a rozšířit náš sortiment pohonů
s řídicí elektronikou SUT o větší a výkonnější varianty, a to jak s vratnou pružinou, tak bez ní.
Úkol byl jasný - musíme nahradit více než 20 let starý sortiment pohonů AVR32 a hydraulických
pohonů AVN3 a AVN5 sortimentem novým. Potřebujeme řadu pohonů s uzavírací silou mezi
1100 N a 2500 N pro již existující ventily V6/B6 i pro novou řadu ventilů VU/BU. Tento nový
sortiment, tvořený 3 základnímu typy, nahradí 60 dosud existujících typových variant.
Potřebujeme pohony vybavené nejmodernějšími funkcemi, avšak cenově konkurenceschopné.
Tak vznikla

jedna myšlenka a z ní tři různé pohony:
Bez vratné pružiny, pro ventily jmenovité světlosti 15 až 150
S vratnou pružinou, pro ventily jmenovité světlosti 15 až 150

S bezpečnostní funkcí, pro ventily jmenovité světlosti 15 až 150

Díky této koncepci mohou vznikat nejrůznější varianty pohonů, např. provedení s vratnou
pružinou  "vřeteno ventilu se zasouvá" pro ventily firmy Sauter a " vřeteno ventilu se vysouvá "
pro ventily jiných výrobců, nebo jako náhrada za příslušenství  "obraceč zdvihu". Důležitá
je přitom skutečnost, že jeden pohon není určen pro několik aplikací, nýbrž každý pohon
se individuálně přizpůsobuje konkrétnímu akčnímu orgánu. Do každého pohonu, v kompaktním
a tvarově atraktivním provedení, byly samozřejmě zabudovány všechny potřebné funkce
a přibyla také řada inovací.

•  Nové funkce usnadňující montáž a uvádění do provozu, další krok s nejmodernější řídicí
elektronikou SUT pro všechny pohony

•  Spojení pohonu s vřetenem ventilu probíhá automaticky, přičemž sám pohon je schopen
identifikovat ventil firmy Sauter, popř. ventil jiného výrobce se zdvihem v 8 až 48 mm.
Veškerá nastavení lze provádět přímo na pohonu, popř. se realizují automaticky.

•  Vysoký stupeň krytí IP66, ojedinělý v této cenové kategorii

2. Použití
Pohony se používají v kombinaci s ventily, a to jak ventily firmy Sauter nebo ventily jiných
výrobců. Rozhodující je, kde budou ventily použity, dále teplota média ve ventilu a tlak.
Musí být rovněž použito správné příslušenství.
V budoucnu plánujeme vyvinout adaptéry k ventilům firem Siemens, Honeywell a Johnson
Controls, následně pak také adaptéry k ventilům dalších firem, např. Danfoss, Belimo, ap.
Pohon ventilu je konstruován tak, aby bylo možno sloupky, spojení s vřetenem ventilu
a montážní přírubu upravovat podle vřetena ventilu.
Pohon AVM234S bez vratné pružiny je určen pro použití s regulátory se spojitým výstupem
(0…10 V nebo 4…20 mA) i pro regulátory s nespojitým výstupem (2P nebo 3P). Nahradí
dosavadní pohony AVR32.
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Pohon AVF234S s vratnou pružinou je určen pro použití s regulátory se spojitým výstupem
(0…10 V nebo 4…20 mA) i pro regulátory s nespojitým výstupem (2P nebo 3P). Tento pohon
je možné použít všude tam, kde není požadována bezpečnostní funkce dle DIN 32730.
To znamená, že pohon uzavře nebo otevře ventil, zapůsobí-li bezpečnostní orgán. U tohoto
pohonu je rovněž možné kličkou pro ruční přestavování najet do jakékoli polohy. Pozor! Je-li
klička odklopena nebo se právě používá, je funkce vratné pružiny zablokována. Tento pohon
nahrazuje hydraulické pohony typových řad AVN3 a AVN5 v případech, kdy je požadována
pouze funkce vratné pružiny.  Slouží-li pohon s vratnou pružinou vzhledem ke své značné
uzavírací síle jako bezpečnostní orgán, musí být redundantně zapojen do série s ještě jedním
pohonem. V tomto případě doporučujeme nepoužívat dva konstrukčně totožné pohony
(výrobce).
Pohon AVN224S s bezpečnostní funkcí je určen pro použití s regulátory se spojitým výstupem
(0…10 V nebo 4…20 mA) i pro regulátory s nespojitým výstupem (2P nebo 3P). Tento typ
pohonu je nutno použít, přebírá-li pohon bezpečnostní funkci. Je konstruován v souladu
s normou DIN 32730, tzn. že díly, které bezpečnostní funkci spouštějí nebo zajišťují, jsou
dimenzovány s bezpečnostním faktorem 5. Elektrické ruční přestavení lze realizovat, jen pokud
je bezpečnostní funkce elektricky připojena nebo je-li přes omezovací regulátor přivedeno
napětí na svorky 1 a 21. Pozor! Bezpečnostní funkce se nesmí připojovat nulovým vodičem,
nýbrž fáze musí být přerušena. Tento pohon nahrazuje hydraulické pohony typových řad
AVN3H a AVN5H, u nichž se vyžaduje bezpečnostní funkce. Pohony se úspěšně podrobily
typovým zkouškám TÜV požadovaným příslušnou směrnicí.
Elektricky lze paralelně zapojit i několik pohonů. To za předpokladu, že jsou všechny pohony
vybaveny stejnou elektronikou SUT. Paralelní zapojení pohonů s koncovými kontakty nebo
magnetickými spojkami a pohonů s řídicí elektronikou SUT je přípustné jen přes oddělovací
relé.

3. Technika, argumentace
Všechny pohony vycházejí ze stejné koncepce.  Základ tvoří mechanická platforma, na níž
je namontován převod, motor, ruční přestavování, pružina (u příslušných verzí) a elektronika.
Jednotlivé typy se v podstatě liší provedením

•  bez vratné pružiny s krokovým motorem

•  s vratnou pružinou nebo s bezpečnostní funkcí se stejnosměrným motorem.
Všechny pohony jsou vybaveny nejmodernější řídicí elektronikou SUT.  Vratná pružina u verze
se zpětným chodem je namontována v zadní části pohonu a chráněna krytem. Design odpovídá
současným trendům posazujícím se u pohonů ventilů.
Sortiment sestává ze tří provedení:
Motorický pohon AVM234S – pohon ventilu bez vratné pružiny s uzavírací silou 2500 N.
Mezi jeho přednosti patří např. schopnost zapamatovat si polohu (dokonce ani v případě
výpadku napájení není zapotřebí nová inicializace), externí klička pro ruční přestavování
umožňující také přerušit napájení, nastavitelná přestavná doba a charakteristika, automatické
spojení vřetena pohonu s vřetenem ventilu, jednoduchá montáž atd.
Pohon s vratnou pružinou AVF234S - pohon ventilu s vratnou pružinou s uzavírací silou
2000 N. Vyznačuje se stejnými vlastnostmi jako pohon bez vratné pružiny, navíc při použití
kličky pro ruční přestavování nabízí možnost zablokovat pružinu, chceme-li zachovat ručně
nastavenou polohu.
Pohon s bezpečnostní funkcí AVN224S - pohon ventilu s bezpečnostní funkcí s uzavírací
silou 1100 N. Tento pohon odpovídá normě DIN 32730 a může být tedy používán jako
bezpečnostní orgán. Nemá kličku pro ruční přestavování, do požadované polohy jej však lze
přestavět 2 tlačítky ihned po el. připojení bezpečnostní funkce (napětí na svorkách 1 a 21).
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Uvedené pohony lze montovat jak na stávající ventily, tak na ventily nové, které přijdou na trh
v roce 2005. Pro začátek a pro období, kdy ventily  V6/B6 budou stále ještě součástí nabídky,
jsme vyvinuli variantu pohonu, kterou lze montovat přímo na současné ventily. Jakmile bude
výroba ventilů V6/B6 ukončena, přestanou se vyrábět také jim příslušné varianty pohonů. Pro
případy nutného dovybavení je však přesto možné namontováním odpovídajícího příslušenství
pohon přizpůsobit ventilu. Rozdíl u této varianty spočívá pouze v délce sloupku a v připojovací
přírubě pro montáž na ventil. Současné ventily mají průměr hrdla 38 mm pro jmenovité světlosti
15 až 50, popř. 60 mm pro jmenovité světlosti 65 až 150. U nových ventilů bude pro jmenovité
světlosti15 až 150 činit průměr hrdla jednotně 44 mm. Pro všechny jmenovité světlosti tedy
postačí pouze jeden pohon.
Přehled sortimentu:
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Pohony ventilů s řídicí elektronikou SUT
Pohony jsou vybaveny nejnovější řídicí elektronikou SUT vyznačující se mnoha vynikajícími
vlastnostmi, jejichž popis najdete níže. Elektroniku SUT jsme již představili v našich informacích
o produktech D02-019.
Nově jsme vyšli vstříc často vznášenému požadavku ohledně směru přestavování v případě
výpadku řídicího napětí 0…10 V. Místo zasouvání (ventil se otevírá) u současné elektroniky
SUT, se nově vřeteno vysouvá (ventil se zavírá). Změnila se rovněž citlivost při 0 V. Pohon
se při negativním řídicím napětí nepřepne do režimu třípolohové regulace, nýbrž jednoduše
setrvá v poloze ZAV. Tyto změny jsme zmínili již v informacích o produktech D04-097.

Účinná přestavná síla
Přestavná síla je kontrolována elektronicky
sledováním příkonu motoru. To umožňuje
garantovat minimální sílu za všech okolností.
Je rovněž možné upravit tuto sílu podle přání
zákazníka směrem dolů.
AVM234SF132: přestavná síla 2500 N
Dosažení uvedené přestavné síly zajišťuje krokový
motor. Při vysoké teplotě tato síla roste, pro
dimenzování tlakových rozdílů ve ventilech ji však
nelze pokládat za spolehlivý údaj. Tuto hodnotu
je však nutno brát v úvahu, pokud má být koncové
polohy dosahováno mechanicky.
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AVF234SF132: přestavná síla 2000 N
U tohoto pohonu přestavnou sílu kontroluje
stejnosměrný motor. Přestavná síla je dimenzována
tak, aby se pružina mohla napínat. Při zasouvání
vřetena bude přestavnou dobu řídit motor, síla
pružiny se však k síle motoru nepřičítá. Při zpětném
chodu zajišťovaném pružinou funguje motor jako
brzda, sílu 2000 N garantuje pružina. Tento motor
však má ještě jednu funkci, slouží také jako přídržný
magnet v případě havárie, takže žádný další
magnet v pohonu již není zapotřebí.
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AVN224SF132: přestavná síla 1100 N
Jelikož norma DIN 32730 předepisuje bezpečnostní
faktor 5, má tento pohon redukovanou přestavnou
sílu 1100 N. I zde je přestavná síla řízena
stejnosměrným motorem. V regulačním režimu
bude přestavnou dobu řídit motor, síla pružiny
při napínání se nepřičítá. Na rozdíl od provedení
s vratnou pružinou nebude motor při havárii
kontrolovat přestavnou dobu, protože tento úkol
připadne vířivé brzdě. Stejně jako u pohonu
s vratnou pružinou i tento motor slouží jako přídržný
magnet, takže ani zde nemusí být další magnet.
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Identifikace vstupního signálu
Pohon je schopen sám rozeznat, o jaký vstupní signál (spojitý signál, 2P nebo 3P) se jedná.
Není-li  na svorkách řídicího signálu 0...10 V nebo 4…20 mA připojen žádný signál, bude pohon
aplikovat dvoupolohové, popř. třípolohové řízení. Prostřednictvím této funkce je možné
realizovat nouzové ovládání.
Na tomto pohonu je k dispozici jeden napěťový a jeden proudový vstup. Oba je možno používat
současně, vstup s nejvyšší hodnotou má prioritu.

Provedení 230V
Jde rovněž o novinku. Bylo rozhodnuto dále nenabízet
základní provedení s 230 V, jelikož jeho odbyt poklesl
(85 % pohonů je v provedení 24 V). Zde přichází firma
Sauter   s velice komfortním řešením, totiž realizovat toto
provedení pomocí příslušenství 0372332001. Toto
příslušenství se jednoduše vloží do pohonu a 230 V
je připojeno. Je si však třeba uvědomit, že v této
konfiguraci může být pohon ovládán pouze v třípolohovém
režimu. V brzké době nabídneme rovněž dvoupolohové
ovládání, bližší informace budou ještě následovat.
Ve srovnání s našimi konkurenty představuje toto řešení
velkou výhodu, jelikož redukuje počet jednotlivých typů
pohonů, zákazník má jednodušší výběr, udržování zásob
není tak nákladné (není zapotřebí tolik místa) a tudíž
se snižují i celkové náklady. V basilejském závodě se toto
příslušenství do pohonu nemontuje.
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Automatické spojení - patentovaná metoda firmy Sauter
Tato spojka ventilu je patentově chráněna a registrována pod číslem EP1447574 s označením
"Spojka pro axiální spojení dvou různých os".
Jednodušeji to již nejde! Stačí lehce uvolnit šrouby na přírubě pohonu, přičemž se ani jeden
ze šroubů nemusí vyšroubovat úplně. Pak nasadit pohon na ventil a šrouby opět utáhnout.
A montáž je hotova.

U pohonů AVM234S a AVF234S probíhá spojení s vřetenem ventilu automaticky,  pokud
předtím byla spojka a zuby spojky otevřeny. Pohon spustí inicializaci a uskuteční spojení ihned
po přivedení napětí. Inicializaci je možné spustit rovněž ručně. Nejprve je nutno kličkou pro
ruční přestavování vysunout vřeteno pohonu tak, aby spojka ventilu zapadla do vřetena ventilu.
Pro dosažení zdvihu 50 mm stačí pouze18krát otočit ruční kličkou.

Spojka ventilu otevřena Spojka ventilu zavřena

U pohonu s bezpečnostní funkcí AVN224S se spojení realizuje elektricky. Zde je nejprve nutno
připojit bezpečnostní funkci a pak zvolit ruční provozní režim. Po stisknutí tlačítka se vřeteno
pohonu vysune, načež dojde ke spojení.
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Přizpůsobit se našim dosavadním ventilům, popř.
ventilům jiných výrobců umožňuje zde znázorněná
konstrukce. Lze   u ní upravit délku sloupků a vyměnit
dolní přírubu. Jediná úprava, která zde ještě vyžaduje
řešení, je spojení s vřetenem, konkrétně zda bude
provedeno automaticky, nebo s použitím přídavného
dílu. Pro adaptaci na ventily jiných výrobců budeme
nabízet mezikusy. Plánujeme také nabízet příslušenství,
abychom mohli kombinovat ventily firem Siemens,
Honeywell a Johnson Controls.  Nejprve bude vyvinuta
shora uvedená varianta a jako další krok adaptér vhodný
pro ventily firem Ari, Belimo, Danfoss, atd.
 U provedení určených pro trh OEM lze buď přizpůsobit
přírubový spoj, nebo vytvořit speciální vřeteno pohonu.
V každém případě je tento pohon pro trh OEM vhodný.

Tato konstrukce rovněž nabízí jednoduché řešení
při použití pohonu za vysokých teplot.  Buď je možné
sloupek jednoduše prodloužit použitím mezikusů, nebo
sloupek a vřeteno prodloužit pomocí zobrazeného
mezikusu a pak zabudovat. Existují dvě různá provedení
mezikusů, jedno pro teploty do 180 °C a druhé do 240
°C. Jedná se o dvě různá příslušenství, přičemž v obou
případech jsou sloupky jejich součástí.

Inicializační funkce
Pohon se inicializuje sám automaticky, je-li používán jako pohon se spojitým výstupem. Při
použití pohonu jako dvoupolohově nebo třípolohově řízeného akčního orgánu je inicializace
potřebná pouze u pohonů opatřených vratnou pružinou. Pohon je schopen identifikovat zdvih
ventilu v rozmezí 8 až 48 mm. Během inicializace je signál zpětného hlášení deaktivován a jeho
hodnota se rovná "0". Aby celá operace proběhla co možná nejrychleji, inicializuje se s nejkratší
přestavnou dobou. Nová inicializace je platná teprve až po ukončení celé operace.
Jakmile je do pohonu poprvé přivedeno napájecí napětí nebo napětí řídicí (ať již napětí nebo
proud), najede pohon do dolní koncové polohy ventilu a umožní tak, aby došlo k automatickému
spojení s vřetenem ventilu. Poté najede do horní koncové polohy a prostřednictvím systému   
pro měření zdvihu zjistí jeho hodnotu a uloží ji do paměti. Podle tohoto efektivního zdvihu
je pak upraven řídicí signál i zpětné hlášení. Při výpadku napětí, popř. při přerušení napájení
nedojde k nové inicializací. Hodnoty zůstávají uloženy v paměti.
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Aby mohla proběhnout nová inicializace, musí být pohon pod napětím. Inicializaci můžete
spustit, pokud během 4 sekund dvakrát vyklopíte a opět přiklopíte kličku pro ruční přestavování.
Obě LED diody svítí červeným přerušovaným světlem.

Opětovné vyklopení kličky celou operaci přeruší.  Pokud během inicializace dojde k přerušení
napájení, není inicializace uznána. U nového pohonu se uskuteční nová inicializace, u již
inicializovaného pohonu se převezme původní hodnota.
Pohon s bezpečnostní funkcí AVN224S se sám automaticky neinicializuje. Na svorky 1 a 21
je třeba přivést napětí a pak přepnout na ruční provoz. Nejprve se musí spojit vřeteno ventilu
s vřetenem pohonu. Toho se dosáhne vysouváním vřetena pohonu tak dlouho, dokud
nezaklapne uzavírací mechanismus. U provedení "bezpečnostní funkce při stlačování pružiny"
může inicializace a spojení s ventilem proběhnout až poté, co bylo pracovní vřeteno zasunuto.
Jakmile je ventil spojen s pohonem, musí se do pojistného kroužku zašroubovat bezpečnostní
šroub. Inicializaci je možné provést také ručně. K tomu je třeba podržet obě tlačítka stisknutá
po dobu minimálně 5 sekund. Poté pohon najede do dolní koncové polohy ventilu, následně
pak do horní koncové polohy. Naměřená hodnota zdvihu se uloží do paměti. Podle zjištěného
efektivního zdvihu se pak upraví řídicí signál i zpětné hlášení. Při výpadku napětí ani v případě
aktivování bezpečnostní funkce nedochází k nové inicializaci. Hodnoty zůstávají uloženy            
v paměti.

Systém měření zdvihu
Ještě jedna novinka od firmy Sauter! K měření velikosti zdvihu
se používá námi vyvinuté indukční čidlo. Na zadní straně
desky s plošnými spoji je pomocí vývodů realizována cívka,
která vytváří magnetické pole. Kovový díl, který je na pohonu
mechanicky spojen s vřetenem pohonu, působí na toto
magnetické pole tlumivým efektem. Tento útlum se
elektronicky snímá a převádí na digitální signál, který
odpovídá efektivnímu zdvihu ventilu. Jeho hodnota se ukládá
do paměti, a pokud  není přepsána jinou hodnotou, zůstává
v platnosti, a to dokonce i v případě přerušení napájení. Toto
čidlo měří změny polohy vřetena s přesností menší než
1/10 mm.
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Detekce zablokování ve ventilu
Zjistí-li pohon ventilu zablokování, ohlásí to tak, že po cca 90 sekundách nastaví signál
zpětného hlášení na 0 V. Během této doby se ovšem pohon snaží zablokování překonat.
Pokud se mu to podaří, opět se aktivuje normální regulační režim a signál zpětného hlášení
opět naskočí.
Kontrola koncových poloh
Pohon je schopen identifikovat dosažení koncové polohy nejen prostřednictvím shora
zmíněného systému měření zdvihu, ale také tím, že počítá kroky pomocí mikromotoru
(krokového nebo stejnosměrného motoru). Oba způsoby měření umožňují pohonu rozlišovat
mezi zablokováním a koncovou polohou. V obou koncových polohách dochází k uvolnění
převodu. To nijak neovlivňuje těsnost ventilu, ta je i nadále zaručena, převod se tím však šetří.
Když pohon dosáhne koncové polohy ventilu, po krátké době do ní najede ještě jednou. Je-li
možné zdvih korigovat (měkké těsnění na kuželce ventilu), pohon si uloží tuto novou hodnotu
do paměti a upraví podle ní jak vstupní signál, tak signál zpětného hlášení. Tímto způsobem
je zajištěno, aby i v případě, kdy je měkké těsnění „následkem svého stáří“  poddajné, ventil
dokonale zavíral.

Signál zpětného hlášení
Signál zpětného hlášení je aktivní, je-li pohon používán v režimu spojitého řízení. Signál
zpětného hlášení není aktivní, pokud se pohon nachází v režimu inicializace, popř. uznaného
zablokování.
U provedení s vratnou pružinou nebo s bezpečnostní funkcí je signál zpětného hlášení aktivní
nejen v režimu spojitého řízení, ale také v režimu řízení dvoupolohového a třípolohového. Proto
je také u těchto pohonů a funkcí nezbytná inicializace. U provedení bez vratné pružiny není
signál  zpětného hlášení v tomto režimu aktivní.

Nastavitelná přestavná doba
U těchto pohonů lze na mikropřepínači umístěném vedle přípojné
lišty zvolit tři různé doby přestavování. K nastavování přestavné
doby slouží první dva přepínače. Lze vybírat mezi 2, 4 nebo 6
sekundami/milimetr.
To u ventilu se zdvihem 14 mm znamená:
28 s nebo 56 s nebo 84 s
To u ventilu se zdvihem 40 mm znamená:
80 s nebo 160 s nebo 240 s
U nového sortimentu pohonů již nebude existovat žádné provedení
s přestavnou dobou kratší než 2 sekundy. Odbyt pohonů s rychlým
přestavováním byl tak nepatrný (méně než 20 kusů / rok), že se
další vývoj v této oblasti již nevyplácí.

Nastavitelná charakteristika
Třetí a čtvrtý přepínač na tomto mikropřepínači je určen k nastavování charakteristiky. Předtím
než zvolíte některou z charakteristik, musíte znát charakteristiku ventilu a také musíte vědět,
na kterou charakteristiku se musí změnit.
Buď můžete zachovat ekviprocentní charakteristiku ventilu, nebo ji změnit na charakteristiku
lineární, popř. kvadratickou. Je však také možné změnit lineární charakteristiku ventilu
na charakteristiku ekviprocentní nebo také lineární charakteristiku zachovat. Tyto změny
se uskutečňují pomocí charakteristik uložených v softwaru pohonu.
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Elektronika umožňuje simulovat jakoukoli charakteristiku. Tím se před zákazníky z oblasti trhu
OEM otevírá možnost dojednat si za podmínky odběru odpovídajícího množství kusů dodání
pohonů s charakteristikou přesně odpovídající jejich potřebám.
Převodovka, konstrukční provedení
Převodovka je vestavěna mezi 2 ocelovými deskami. Ozubená kolečka jsou vyrobena
ze spékané oceli, žádné z ozubených koleček není z plastické hmoty. Ozubená kolečka jsou
dimenzována tak, aby snesla 5násobné zatížení, teoreticky by tedy vydržela zatížení 5500 N,
ovšem to zase není podporováno elektromotory.
Převod nevyžaduje žádnou údržbu a již z výroby je promazán, takže má dlouhou životnost.

Na kovové desce jsou instalovány také veškeré nosné součásti. Všechny mechanické síly
působí právě na tyto součásti, takže plastový kryt plní pouze ochrannou funkci. Tento kryt
zajišťuje jak elektrickou bezpečnost, tak i krytí. Jeho konstrukce a utěsnění jsou tak dokonalé,
že bylo dokonce dosaženo krytí IP66. Při likvidaci pohonu lze plastové díly snadno oddělit
od dílů kovových.

Na kovové desce je umístěno rovněž čidlo pro snímání zpětného chodu. Jedná se o indukční
čidlo, které je zabudováno přímo v elektronické základní desce. Toto čidlo zaručuje bezpečnější
dosažení polohy pohonu ve vztahu k řídicímu signálu. Je rovněž zárukou, že se hodnoty
při výpadku napětí neztratí.
Na kovových deskách je upevněno rovněž vedení vřetena a uchycení sloupků. Vedení
je vyrobeno z hliníku litého pod tlakem, vřeteno i sloupky jsou z nerezavějící oceli.
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Kompaktní pohon ventilu
Pro dosažení přestavné síly 2500 N je zapotřebí určitý prostor. U nových pohonů se nám
podařilo přijít s velice kompaktním řešením. Nový pohon ventilu není vyšší než pohon
AVR32W3, prostor navíc, který jsme potřebovali, jsme získali bočním rozšířením pohonu.
Podobné nároky na prostor mají také pohony s vratnou pružinou . Pružina je umístěna
na pohonu vzadu, šířka se zvětšila zhruba o 1 cm. Ve srovnání s pohony AVN je tento pohon
ventilu mnohem menší, při srovnání s pohonem AVN5H vychází zmenšení o téměř 50 %.
Obecně lze říci, že výkon byl zvýšen při současném snížení nároků na prostor.
Krytí IP66
Pohon má krytí IP66. To znamená, že je prachotěsný a že je dokonale chráněn proti vniknutí
drátu o Ø ≥ 1 mm. Druhá číslice "6" kódu IP66 definuje ochranu proti stříkající vodě. Tento
pohon je chráněn proti silnému proudu vody tryskajícímu v kterémkoli směru.
Těchto parametrů se podařilo dosáhnout vložením těsnění mezi jednotlivé díly skříně. Vřeteno
pohonu je chráněno O-kroužkem.
Příslušenství
Kromě již zmíněných příslušenství - provedení 230V a prodloužení sloupků při provozu
za vysokých teplot – jsou k dispozici ještě pomocné přepínací kontakty, potenciometr a jednotka
změny rozsahu a směru působení řídicího signálu.
Zdvojený pomocný přepínací kontakt 0372333001
Toto příslušenství lze zabudovat pod ochranný kryt. Oba kontakty jsou plynule nastavitelné
v celém rozmezí 50 mm. Spínací výkon činí 5(2) A při 12 V až 250 V. Minimální zatížení 250
mA při 12 V. Je-li zabudováno toto příslušenství (Zdvojený pomocný přepínací kontakt), nelze
již vestavět potenciometr.
Potenciometr
Do prostoru, který je vyhrazený pro pomocné kontakty, je možné místo nich vmontovat
potenciometr,  popř. zdvojený potenciometr. Potenciometry se nabízejí se třemi různými
hodnotami odporu: 130 Ω, 1000 Ω nebo 2000 Ω.

Připojení Připojení pro zdvih:
Hodnota odporu

Jezdec 14 mm 20 mm 40 mm

130 Ω
1000 Ω
2000 Ω

Svorka
10

Svorka
11b a 12b

Svorka
11c a 12c

Svorka
11a a 12a

Použití v kombinaci s: V6 / B6
současné ventily

VU / BU
nové ventily

V6 / B6 a
VU / BU

Při montáži je nutné sladit nulový bod potenciometru s nulovým bodem pohonu (po inicializaci).
Přesného doladění lze dosáhnout pootočením potenciometru (před definitivním utažením
šroubů) v rozmezí +/- 5°. Pokud je třeba použít zdvojený potenciometr, musí se druhý
potenciometr nasunout na potenciometr stávající.
Jednotka změny rozsahu a směru působení řídicího signálu
Jednotku 0361529001 je možné vestavět přímo do pohonu. Toto příslušenství umožňuje
nastavovat dílčí rozsahy a spínat akční orgány v kaskádě nebo v sekvenci.



pi_04-110_CZ.doc 13 / 17

Jednotka změny
rozsahu a směru
působení řídicího

signálu

Zdvojený pomocný
kontakt

Jednotka 230 V Potenciometr

Kabelové průchodky
Na skříni pohonu se počítá s montáží dvou metrických kabelových průchodek M20 x 1,5 a jedné
M16 x 1,5. Novinkou je, že při zašroubovávání kabelových průchodek se otvory automaticky
samy vylomí. Díky tomu je možné dosáhnout vysokého krytí IP66, protože otvory pro kabelové
průchodky, které právě nejsou využity, jsou dokonale těsné (100 %).

4. Pohon pro trh OEM
Tento pohon je mimořádně vhodný pro trh OEM. Již nyní jsou k dispozici provedení s jinými
skříněmi, popř. v jiných barvách.  V nabídce jsou různé standardní barvy, mj. červená, modrá,
zelená, hnědá a také ještě další odstíny bílé.
Je rovněž možné upravit délku sloupků, přizpůsobit připojovací přírubu k ventilu konkrétnímu
ventilu nebo individuálně řešit spojení s vřetenem ventilu. Pro toto spojení lze použít adaptér,
popř. upravenou automatickou spojku ventilu.
Tyto úpravy však předpokládají, že bude naplněn minimální odběr kusů za rok. Pokud
se požadavek týká pouze změny barvy plastového dílu (a firma Sauter v Basileji již má tento
plast k dispozici), je možné zakázku realizovat při odbytu minimálně 300 kusů ročně a odběru
50 kusů. To platí i pro případ, že se má změna týkat pouze loga.
Pokud byste požadovali plast v barvě, která není k dispozici, popř. pokud by musela být
upravena připojovací příruba a vřeteno ventilu, je nezbytné nejprve projednat náklady s firmou
Sauter v Basileji.
Samozřejmě se budeme snažit vyhovět každému požadavku. V případě zájmu se laskavě
spojte s odborem trhu OEM firmy Sauter v Basileji.



pi_04-110_CZ.doc 14 / 17

5. Náhradní díly, servis
Pro tento sortiment ventilů byl vypracován seznam náhradních dílů obsahující pouze
mechanické součástky. Jak je možné zjistit u již nabízených pohonů s novou řídicí elektronikou
SUT, elektronika a mikromotor nemají žádné náhradní díly. Obě uvedené součástky jsou
navzájem vyladěné – na základě parametrů převodu se stanovuje přestavná síla.  Pokud
by byla elektronická základní deska kombinována s jiným motorem, hrozilo by nebezpečí, že
buď bude přestavná síla příliš velká a mohlo by dojít k poškození pohonu, nebo bude přestavná
síla příliš malá a pohon nebude schopen plnit svou funkci.
Upozornění: Pohon s vratnou pružinou se nesmí otevírat, protože hrozí nebezpečí úrazu
silně napnutou spirálovou pružinou, která je zabudována uvnitř.
Dojde-li k otevření pohonu (s výjimkou krytek elektrického připojení), a to jak pohonu
s vratnou pružinou, tak i bez ní, pozbývá záruka platnosti.

Tabulka způsobu náhrady stávajících pohonů

Stávající pohon Náhradní typ,
nový pohon

Nutné
příslušenství

Poznámka

AVR32W32F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVR32W30F020 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVR32W32F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVR32W32F020 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVR32W32SF001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVR32W61F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVR32W61F020 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVR32W62F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 nebo 4 s/ mm
AVR32W62F020 Přestavnou dobu nastavit na 4 s/ mm
AVR32W62SF001

AVM234SF132

Přestavnou dobu nastavit na 2 nebo 4 s/ mm
AVR32W6RF001 Bez náhrady
AVR32W3RF001 Bez náhrady S AVM234SF132, doba chodu ale 28s
AVR32W3RF020 Bez náhrady S AVM234SF132, doba chodu ale 28s

AVN3H112F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H112F020 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12F020 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H110F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H110F020 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10F020 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H112SF001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12SF001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H110SF001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10SF001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN5H112F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN5H112F020 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN5H12F001 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN5H12F020 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN5H112SF001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN5H12SF001

AVF234SF132

Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
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Stávající pohon Náhradní typ,
nový pohon

Nutné
příslušenství

Poznámka

AVN3H112F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H112F120 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12F120 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H110F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H110F120 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10F120 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H112SF101 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H12SF101 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm
AVN3H110SF101 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN3H10SF101 Přestavnou dobu nastavit na 2 s/ mm
AVN5H112F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno

přihlédnout k tlakovým rozdílům
AVN5H112F120 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno

přihlédnout k tlakovým rozdílům
AVN5H12F101 0372332001 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno

přihlédnout k tlakovým rozdílům
AVN5H12F120 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno

přihlédnout k tlakovým rozdílům
AVN5H112SF101 Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno

přihlédnout k tlakovým rozdílům
AVN5H12SF101

AVN224SF132

Přestavnou dobu nastavit na 6 s/ mm, nutno
přihlédnout k tlakovým rozdílům

Při náhradě pohonů je třeba mít na paměti tyto skutečnosti:

•  Je-li pohon AVR nahrazován pohonem AVM na ventilech typu PN6 nebo PN10 (starých
i dosavadních), musí se na vřeteno ventilu namontovat mezikus 0378263001. Hrozí totiž
nebezpečí, že ve ventilu bude silou pohonu vytlačen pojistný kroužek. U všech ventilů
dodávaných od října 2004 je tento mezikus namontován již z výroby.

•  Při nahrazování hydraulických pohonů AVN5 všech typových variant je nutno přihlížet
k tlakovým rozdílům.

•  Při nahrazování hydraulických pohonů AVN všech typových variant si je třeba uvědomit,
že je k dispozici vratná pružina (AVF234S) nebo bezpečnostní funkce (AVN224S).

•  Při nahrazování hydraulických pohonů AVN5 všech typových variant nebo dle normy DIN
32730 (TÜV) se musí přihlížet k tlakovým rozdílům ve ventilu. Není-li přestavná síla pohonu
AVN224S dostatečná, je třeba použít dva pohony AVF234S v sérii.

•  Obraceč zdvihu již není zapotřebí a lze ho zlikvidovat. Potřebujete-li, aby směr působení
pružiny byl obrácený, nebo si přejete umístit na starý ventil B4/V4 pohon s vratnou
pružinou, můžete použít provedení s obrácenou funkcí pružiny.
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Elektrické připojení
Pohon ventilu AVF234SF132 nebo AVN224SF132
Při výměně pohonu ventilu s třípolohovým řízením se pro připojení používají tyto svorky:

AVN3 nebo AVN5 AVF234 / AVN224
Svorka 1 Svorka 1
Svorka 2 Svorka 2 b
Svorka 3 Svorka 2 a
Svorka 21 Svorka 21

Mění-li se pohon ventilu se spojitým řízením vybavený bezpečnostní funkcí nebo vratnou
pružinou, mohou se objevit dvě konfigurace:
Konfigurace 1: Pohon je připojen dle normy, tzn. bezpečnostní spínač spíná fázi, nikoli

nulový vodič

AVN3S nebo AVN5S AVF234S / AVN224S
Svorka 1 Svorka 1
Svorka 2 Svorka 2 a

Svorka 2 b
Svorka 3 Svorka 3 u
Svorka 44 Svorka 44
Svorka 21 Svorka 21

•  Připojení na svorku 21 z hydraulického pohonu již není zapotřebí

•  Mezi svorkou 2a nebo 2b a svorkou 21 nového pohonu je nutné vytvořit můstek

•  Svorka 44 již nesmí být používána jako signál zpětného hlášení, protože při aktivování
bezpečnostní funkce vzniká napětí 30 V (důvodem je můstek)

Konfigurace 2: Pohon je připojen podle schématu připojení, které platilo před zavedením
současné normy. Bezpečnostní spínač spíná nulový vodič, nikoli fázi.

AVN3S oder AVN5S AVF234S / AVN224S
Svorka 1 Svorka 1
Svorka 2 Svorka 2 a

Svorka 2 b
Svorka 3 Svorka 3 u
Svorka 44 Svorka 44
Svorka 21 Svorka 21

•  Připojení na svorku 21 z hydraulického pohonu již není zapotřebí

•  Mezi svorkou 2a nebo 2b a svorkou 21 nového pohonu je nutné vytvořit můstek

•  Svorka 44 již nesmí být používána jako signál zpětného hlášení, protože při aktivování
bezpečnostní funkce vzniká napětí 30 V (důvodem je můstek)

 Pohon ventilu AVM234SF132
Při výměně pohonu ventilu se spojitým nebo třípolohovým řízením se připojení nemění.

můstek

můstek
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Nouzové ovládání
Pokud je k dispozici funkce nouzového ovládání, nelze ji nadále aplikovat stejně jako dosud.
Smí se realizovat pouze jedno sepnutí tohoto druhu, spočívající v přepnutí ze spojitého řízení
na řízení třípolohové, řídicí napětí, popř. řídicí proud musí být přerušeny. Pohon pak může
přestavět ventil do polohy OT nebo ZAV.

Upozornění: Po výměně hydraulického pohonu musí být bezpodmínečně přezkoušena
bezpečnostní funkce.

6. Komunikační strategie
Pro uvádění pohonů na trh jsou k dispozici tyto dokumenty:

PDS Pohon ventilu AVM234S 51.377
PDS Pohon ventilu AVF234S 51.378
PDS Pohon ventilu AVN224S 51.379
Prospekt AVM234S / AVF234S / AVN224S 70010430001
Informace o produktech – Pohony ventilů pi_04-110_CZ.doc
Publikování v časopisu Sauter Facts Facts Nr. 11
Publikování na http://www.sauter-controls.com
Publikování na http://www.sauter.cz

F. Peter; Fr. Sauter AG, CH-Basel
Leitung Produkt Management Feldgeräte


