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1. Bezpečnostní pokyny
1.1 Rozsah použití Servopohony AUMA jsou určeny pro ovládání průmyslových armatur,

jako např. klapek a kulových kohoutů.
Jiná použití vyžadují konzulataci s výrobním závodem. Při použití, které
neodpovídá určení,  neručí výrobce za škody, které z toho případně vzni-
knou. Risiko nese sám uživatel.
K podmínce správného použití patří také dodržování tohoto návodu k
obsluze.

1.2 Uvedení do provozu
(elektrické připojení)

Práce v prostředí s nebezpečím výbuchu podléhají  zvláštním ustanovením
(norma EN 60079-17), která se musí dodržovat.
Práce na otevřeném servopohonu, který je pod napětím, se smí provádět
jenom pokud je zaručeno, že po dobu prací nehrozí nebezpečí výbuchu.
Bezpodmínečně nutno dodržovat příslušná národní ustanovení.
Při provozu elektrických přístrojů jsou nutně určité díly pod nebezpečným
napětím. Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí provádět
podle platných elektrotechnických předpisů jenom odborník nebo
pověřené osoby pod vedením a dozorem odborníka.

1.3 Údržba Bezpodmínečně  nutno dodržovat pokyny pro údržbu (viz strana 29),
protože jinak není zaručena bezpečná funkce servopohonu.

1.4 Výstražná upozornění Při nedodržování výstražných upozornění může dojít k těžkým poraněním
osob nebo ke značným věcným škodám. Obsluhující personál s
přiměřenou kvalifikací musí být podrobně seznámen se všemi výstrahami,
které jsou obsaženy v tomto návodu k obsluze.
Bezvadný a bezpečný provoz předpokládá přiměřenou dopravu, odborné
skladování, instalaci, montáž  i pečlivé uvedení do provozu.
Za provozu se kyvný servopohon ohřívá až na povrchovou teplotu  60 ˚C .
Aby se zabránilo možnému popálení,  je nutno teplotu povrchu letmým
dotykem přezkoušet.

Pro zdůraznění postupů důležitých z hlediska bezpečnosti,  jsou v návodu k
obsluze bezpečnostní pokyny označeny příslušnými piktogramy.
Tento symbol znamená: Upozornění!
"Upozornění"  označuje aktivity nebo postupy, které mají podstatný vliv na
řádný provoz. Při jejich nedodržení mohou za určitých okolností vzniknout
následné škody.
Tento symbol znamená: Elektrostaticky ohrožené součástky!
Když je tento symbol umístěn na deskách s plošnými spoji, nacházejí se na
nich součástky, které se mohou poškodit nebo zničit elektrostatickými
výboji. Pokud se pracovník  při seřizování, měření nebo výměně desek musí
součástek dotýkat,  musí se bezprostředně před tím postarat, aby se
dotknutím uzemněné kovové plochy (např. skříně servopohonu) zbavil
svého náboje.
Tento symbol znamená: Výstraha!
"Výstraha"  označuje aktivity nebo postupy, které pokud nejsou řádně
provedeny, mohou vést ke zvýšenému bezpečnostnímu riziku pro osoby
nebo věcné hodnoty.

2. Stručný popis Kyvné servopohony AUMA s typovým označením SGExC 05.1 – SGExC 12.1
jsou zkonstruovány jako modulární funkční jednotky. Kyvné servopohony
jsou poháněný elektromotorem. Pro ruční ovládání je k dispozici ruční kolo.
Pro omezení dráhy přestavení je v obou koncových polohách použito polo-
hové vypínání. K vypnutí možno v obou koncových polohách použít také
momentové vypínání. Způsob vypínání je stanoven výrobcem armatury. K
ochraně armatury je navíc k dispozici mechanický koncový doraz. Na tento
koncový doraz se nesmí v běžném provozu najíždět.
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3. Technické údaje

Kyvné servopohony  AUMA NORM vyžadují elektrické ovládání. Firma AUMA nabízí ovládací jednotky AUMA MATIC AMExC
popř. AUMATIC ACExC, které možno i dodatečně na servopohon snadno namontovat.
Vybavení a funkce
Ochrana proti výbuchu standardně: II2G EEx de IIC T4

II2G  c IIC T4
na přání: II2G EEx d IIC T4

II2G  c IIC T4
Typové osvědčení EU PTB 01 ATEX 1119
Stupně ochrany proti výbuchu Prostor motoru: d pevný závěr EEx d

Ovládací prostor: d pevný závěr EEx d
Připojovací prostor: e zajištěné provedení EEx e (na přání d)

Pracovní režim1) krátkodobý provoz  S2 - 10 min
Motory standardně: trojfázový asynchronní motor, provedení IM B9 podle IEC 34 (SG a SGR)

na přání: jednofázový střídavý motor, provedení  IM B9 podle IEC 34
stejnosměrný derivační motor, provedení  IM B9 podle IEC 34

Třída izolace F, tropická odolnost
Ochrana motoru standardně: u asynchonního a střídavého motoru: termistor (PTC podle DIN 44082) 2)

u stejnosměrného motoru: tepelný spínač s rozpojovacím kontaktem (NC) 3)

na přání: tepelný spínač s rozpojovacím kontaktem (NC) 3)

Samosvornost ano
Kyvný úhel standardně: 80˚ až110˚ spojitě nastavitený mezi  min. a max. hodnotou.

na přání: 30˚ – 40˚, 40˚ – 55˚, 55˚ – 80˚, 110˚ – 160˚, 160˚ – 230˚ nebo 230˚ – 320˚
Polohové vypínání mechanické počítadlo pro koncové polohy AUF (Otevřeno) a ZU (Zavřeno)

standardně: jednoduchý spínač (1 rozpojovací a 1 spínací kontakt) pro každou koncovou polohu
na přání: tandemový spínač (2 rozpojovací a 2 spínací kontakty) pro každou koncovou

polohu, kontakty
jsou galvanicky oddělené
trojitý spínač (3 rozpojovací a 3 spínací kontakty) pro každou koncovou polohu,
kontakty jsou galvanicky oddělené
mezipolohový spínač (polohové vypínání DUO), libovolně nastavitelný

Momentové vypínání spojitě nastavitelné momentové vypínání pro směr chodu k poloze AUF (Otevřeno) a ZU (Zavřeno)
standardně: jednoduchý spínač (1 rozpojovací a 1 spínací kontakt) pro každý směr
na přání: tandemový spínač (2 rozpojovací a 2 spínací kontakty) pro každý směr,

kontakty jsou galvanicky oddělené
Možnost nastavení bez otevření
servopohonu  (na přání)

magnetický vysílač polohy a momentu  MWG
(možné jen ve spojení s ovládací jednotkou AUMATIC)

Zpětné hlášení polohy,
analogové (na přání)

potenciometr nebo proudový signál  0/4 – 20 mA (RWG)
Další  informace viz samostatný  katalogový list

Zpětné hlášení momentu,
analogové (na přání)

jen ve spojení s  magnetickým vysílačem polohy a momentu MWG a
ovládací jednotkou AUMATIC AC

Mechanický ukazatel polohy spojité ukazování polohy, nastavitelný kotouč ukazatele se symboly AUF (Otevřeno) a ZU (Zavřeno)
Indikace  chodu (na přání) blikač
Vytápění  v ovládacím prostoru
servopohonu

standardně: automaticky regulované vytápění s termistorem (PTC), 5 – 20 W, 110 – 250 V AC/DC
na přání: 24 – 48 V AC/DC nebo 380 – 400 V AC
Ve spojení s ovládacími jednotkami  AMExC nebo ACExC je v servopohonu  vestavěno
odporové vytápění s výkonem  5 W, 24 V DC.

Vytápění motoru (na přání) 12,5 W
Ruční provoz pro ruční nastavování a nouzové ovládání, při elektrickém provozu je vypnutý

na přání: uzamykatelné ruční kolo
Elektrické připojení standardně: konektor (Ex) se svorkovnicí KP (šroubové připojení)

na přání: připojení zásuvnými svorkami do prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)
Závit pro kabelové průchodky standardně: metrický závit

na přání: závit Pg,  závit NPT,  závit G
Výkres připojení KMS TP 200/001 (základní provedení s trojfázovým asynchronním motorem)
Spojka
s jemným drážkováním  pro
spojení s hřídelem armatury

standardně: spojka bez vrtání
na přání: spojka obrobená načisto s vrtáním a drážkou, s vnitřním čtyřhranem nebo

s vnitřním dvoustěnem podle EN ISO 5211
Připojení na armaturu rozměry podle EN ISO 5211

1) Platí při teplotě okolí  20 ˚C a při  průměrném zatížení momentem za chodu
2) Termistory vyžadují navíc v ovládací jednotce vhodný vybavovací obvod
3) Podle normy  EN 60079-14 / VDE 0165 musí být u servopohonů s ochranou proti výbuchu  použita vedle tepelných spínačů ještě tepelná nadproudová spouš�

(např. motorový jistič)
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Podmínky nasazení
Stupeň krytí podle  EN 60 529 4) standardně:     IP 67

na přání: IP 68
Při obou stupních krytí (IP 67 a IP 68) je připojovací prostor  navíc utěsněn proti vnitřnímu
prostoru  (Double Sealed)

Ochrana proti korozi standardně: KN vhodná pro instalaci v průmyslovém prostředí,
ve vodárnách nebo elektrárnách s mírně znečištěným ovzduším

na přání: KS vhodná pro instalaci v příležitostně nebo trvale  agresivním ovzduší
s mírnou koncentrací škodlivých látek
(např. v čističkách odpadních vod, v chemickém průmyslu)

KX vhodná pro instalaci v extrémně agresivním ovzduší s vysokou
vlhkostí vzduchu a silnou koncentrací škodlivých látek

KX-G jako KX, ale pro provedení s vnějšími díly bez hliníku
Krycí lak standardně: dvousložková barva
Normální barva standardně: stříbrošedá (DB 701, podobná odstínu RAL 9007)

na přání: jiné barevné odstíny jsou možné po dohodě
Teplota okolí5) standardně:    – 20 ˚C až + 40 ˚C

na přání: – 40 ˚C až + 40 ˚C (pro nízké teploty)
– 50 ˚C až + 40 ˚C (pro extrémně nízké teploty)

životnost SGExC 05.1/ 07.1: 20 000 ovládacích cyklů (AUF - ZU - AUF) pro 90˚
SGExC 10.1: 15 000 ovládacích cyklů (AUF - ZU - AUF) pro 90˚
SGExC 12.1: 10 000 ovládacích cyklů (AUF - ZU - AUF) pro 90˚

Ostatní
Směrnice EU Směrnice o ochraně proti výbuchu: (94/9/EG)

Elektromagnetická kompatibilita (EMC): (89/336/EWG)
Směrnice pro nízké napětí: (73/23/EWG)
Směrnice pro stroje a zařízení: (98/37/EG)

Referenční podklady Popis výrobku Elektrické kyvné servopohony SG
Rozměrové výkresy SGExC
Informace "Elektrické servopohony a převodovky pro armatury podle směrnice ATEX
94/9/EG pro použití v prostředích s nebezpečím výbuchu"
Elektrické údaje SGExC

4) U provedení se stupněm krytí  IP 68 se naléhavě doporučuje vyšší stupeň ochrany proti korozi KS nebo KX
5) Při příslušném provedení (nestandardní dimenzování) je možná teplota okolí až + 60 ˚C. Provedení servopohonu s  RWG od – 40 ˚C až do max. + 40 ˚C (+ 60 ˚C)
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4. Přeprava, skladování a balení
4.1 Přeprava .Přepravu namísto určení zajistit v pevném obalu..Nezvedat kyvný servopohon za ruční kolo..Když je kyvný servopohon namontovaný na armatuře, je nutné ho zvedat

za armaturu a nikoliv za servopohon.

Montáž rukojeti ručního kola: Aby se zabránilo škodám při přepravě, montuje se rukoje�  na ruční kolo ve
výrobním závodě obráceně. Před uvedením do provozu se musí rukoje�
namontovat ve správné poloze..Vyšroubovat kloboučkovou matici rukojeti (obr. 1)..Vysunout rukoje� a znovu ji zasunout do ručního kola ve správné poloze..Upevnit rukoje� kloboučkovou maticí ..Stáhnout z ručního kola samolepku s upozorněním na montáž rukojeti.

4.2 Skladování .Kyvný servopohon skladovat v dobře větrané a suché místnosti..Kyvný servopohon chránit proti vlhkosti od podlahy uskladněním v regálu
nebo na dřevěné paletě..Kyvný servopohon chránit proti prachu a jiným nečistotám vhodným
zakrytím..Nechráněné plochy ošetřit vhodným prostředkem na ochranu proti
korozi.

Pokud mají být kyvné servopohony skladovány delší dobu (déle než 6
měsíců), je třeba navíc bezpodmínečně dodržovat tyto zásady:.Před uskladněním: zajistit ošetření nechráněných ploch, zvláště

výstupních částí a montážních ploch, prostředkem na ochranu proti
korozi s dlouhodobým účinkem..Vždy asi po  6 měsících kontrolovat vznik koroze. Objeví-li se zárodky
koroze,  provést znovu ochranu proti korozi.

Po montáži kyvný servopohon ihned elektricky připojit, aby
vytápění zabránilo tvorbě kondenzační vody.

4.3 Balení Výrobky firmy AUMA jsou pro přepravu z výrobního závodu chráněny
speciálními obaly. Tyto obaly jsou vyrobeny  z ekologicky vhodných,
snadno oddělitelných materiálů, které se dají znovu zhodnotit.
Obalovými materiály jsou dřevo, lepenka, papír a polyetylénová fólie (PE).
Likvidaci obalového materiálu se doporučuje svěřit  podnikům, které se
zabývají recyklacemi.
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5. Ruční provoz
Při nastavování během uvádění do provozu, při poruše motoru nebo při
výpadku sítě možno servopohon ovládat ručně ručním kolem.

Zapnutí ručního provozu: Ruční provoz je umožněn povytažením ručního kola. Žádné přepínání není
nutné. Jestliže je v chodu motor, ruční kolo stojí..Otáčením ručního kola při motorovém provozu se podle

směru jeho otáčení prodlužuje, popř. zkracuje doba
přestavení..Použití jakéhokoliv prodloužení k ovládání v ručním pro-
vozu není nutné. Vynaložení příliš velké síly může způsobit
škody.

Vypnutí ručního provozu: Uvolnit ruční kolo .
Ruční kolo musí  zaklapnout.
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6. Montáž na armaturu .Před montáží prohlédnout kyvný servopohon, zda není
poškozen. Poškozené díly je třeba nahradit originálními
náhradními díly..Po montáži kyvného servopohonu na armaturu zjistit, zda
není poškozen lak.  Došlo-li při montážních pracích k
poškození laku, musí se poškozená místa opravit, aby se
zabránilo vzniku koroze..Zvýšené teploty na přírubě armatury:
Lze-li očekávat na přírubě armatury   teploty  > 40 ˚C  (např. při
průtoku horkých médií), je nutná konzultace s výrobním
závodem. Při uvažování teploty  servopohonů s hlediska  nee-
lektrické ochrany proti výbuchu, není na teploty > 40 ˚C brán
zřetel..U klapek se doporučuje montovat kyvný servopohon v koncové poloze

ZU (Zavřeno).
(Před montáží nastavit kyvný servopohon otáčením ručního kola ve
směru hodinových ručiček až na mechanický koncový doraz  ZU)..U kulových kohoutů se doporučuje montovat kyvný servopohon v
koncové poloze AUF (Otevřeno).
(Před montáží nastavit kyvný servopohon otáčením ručního kola proti
směru hodinových ručiček až na mechanický koncový doraz AUF)..Dosedací plochy připojovací příruby na kyvném servopohonu a na
armatuře řádně odmastit..Hřídel armatury lehce potřít tukem..Spojku nasadit na hřídel armatury a zajistit (viz obr. 2, zobrazení A nebo
B), přitom dodržet míry X, Y popř. Z (viz tabulka 1)..Ozubení na spojce dobře namazat neutrálním tukem..Servopohon nasadit tak, aby upevňovací otvory v servopohonu  popř. v
přírubě armatury spolu lícovaly.
V případě potřeby servopohon přesadit o jeden zub na spojce.
Popř. ručním kolem trochu otočit ve směru  AUF nebo ZU, až otvory
lícují..Dbát na vystředění a na dokonalé dosedání příruby armatury..Servopohon upevnit šrouby (min. jakost 8.8) s pružnými podložkami;
šrouby rovnoměrně utáhnout do kříže momentem podle tabulky 1 .
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A

X

B

Z

Y

Obr. 2

spojka

armatura

závitový kolík

Typ X max Y max Z max 8.8 TA[Nm]

SGExC 05.1-F05 5 3 60 4 x M 6 11

SGExC 05.1-F07 5 3 60 4 x M 8 25

SGExC 07.1-F07 7 3 60 4 x M 8 25

SGExC 07.1-F10 7 3 60 4 x M 10 51

SGExC 10.1-F10 10 3 77 4 x M 10 51

SGExC 10.1-F12 10 3 77 4 x M 12 87

SGExC 12.1-F12 10 6 100 4 x M 12 87

SGExC 12.1-F14 10 6 100 4 x M 12 87

Tabulka 1: Míry pro nasazení spojky/momenty pro utažení šroubů



7. Elektrické připojení Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
respektovat evropské normy EN 60079-14 "Zřizování
elektrických zařízení  v prostředích s nebezpečím výbuchu"
a EN 60079-17 "Zkoušení a údržba elektrických zařízení v
prostředích s nebezpečím výbuchu".
Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických předpisů  jenom
odborník nebo pověřené osoby pod  vedením a dozorem
odborníka.

7.1 Připojení s konektorem Ex a svorkovnicí (KP)

Při použití konektoru v nevýbušném provedení Ex (obr. 3) se  připojí elek-
trické přívody  sítě po sejmutí krytu konektoru  (50.0)  na připojovací svorky
EEx e  svorkovnice (51.0). Prostor oddělený pevným závěrem (stupeň
ochrany proti výbuchu  EEx d) přitom zůstane uzavřený..Zkontrolovat, zda druh proudu, napětí sítě a frekvence souhlasí s údaji

motoru (viz typový štítek na motoru)..Povolit šrouby (50.01) a sejmout kryt konektoru  (obr. 3)..Vložit kabelové šroubované průchodky se schválením "EEx e"
a odpovídající použitým připojovacím vodičům..Stupeň krytí IP 67 popř. IP 68  je zaručen jenom když jsou
použity vhodné kabelové šroubované průchodky..Nevyužité otvory pro kabelové průchodky nutno opatřit
vhodnými uzavíracími  zátkami.

.Vodiče zbavit v délce 120 – 140 mm pláště.
Odizolovat žíly: u vodičů pro řídicí obvody v délce max. 8 mm, u  vodičů
pro motor v délce max. 12 mm.
U lankových vodičů použít zakončovací trubičky podle normy DIN 46228..K jedné svorce je dovoleno připojit  2 žíly..Vodiče připojit podle výkresu zapojení KMS TP... odpovídajícího příslušné
zakázce..Příslušný výkres zapojení KMS TP...  je společně s tímto návodem k
obsluze vložen do tašky odolné proti povětrnostním vlivům, která je při
expedici upevněna na ručním kole servopohonu. Pokud již nemá uživatel
výkres zapojení k dispozici,  může si ho vyžádat s udáním obchodního
čísla (viz typový štítek) nebo přímo stáhnout z Internetu (www.auma.com).

Jestliže se musí servopohon např. pro servisní účely odmontovat z arma-
tury, může se  odpojit od sítě, aniž by se musela rozpojovat kabeláž (obr. 4).
K tomu účelu se vyšroubují šrouby (51.02) a  konektor se vyjme. Kryt
konektoru (50.0) a svorkovnice (51.0) přitom zůstanou pohromadě.

Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí .

K ochraně proti přímému dotyku kontaktů a proti vlivům okolního prostředí
je k dostání speciální upevňovací rámeček (obr. 5).
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Obr. 3: Připojení

50.0

50.01

51.0

Obr. 4: Odpojení od sítě

50.0

51.0

51.02

Obr. 5: Upevňovací rámeček
(příslušenství)

upevňovací rámeček



7.2 Připojení se zásuvnými svorkami Ex  (KES)

Elektrické přívody sítě  se v tomto případě připojují přes svorky (obr. 6).
Připojovací prostor má zde stupeň ochrany proti výbuchu  "EEx e"
(zajištěné provedení). Oddělení mezi  připojovacím prostorem (zajištěné
provedení) a ovládacím prostorem servopohonu (pevný závěr) je zajištěno
tlakuvzdornou průchodkou vedení s integrovaným konektorem..Zkontrolovat, zda druh proudu, napětí sítě a frekvence souhlasí s údaji

motoru (viz typový štítek na motoru)..Povolit šrouby (51.01) a sejmout kryt svorek (50.1)  (obr. 6) ..Vložit kabelové šroubované průchodky se schválením
"EEx e" odpovídající použitým připojovacím vodičům..Stupeň krytí IP 67 popř. IP 68  je zaručen jenom když jsou
použity vhodné kabelové šroubované průchodky..Nevyužité otvory pro kabelové průchodky nutno opatřit
vhodnými uzavíracími  zátkami.

.Vodiče připojit podle výkresu zapojení KMS TP . . .  odpovídajícího
příslušné zakázce..Příslušný výkres zapojení  KMS TP . . .  je společně s tímto návodem k
obsluze vložen do tašky odolné proti povětrnostním vlivům, která je při
expedici upevněna na ručním kole servopohonu. Pokud již nemá uživatel
výkres zapojení k dispozici,  může si ho vyžádat s udáním obchodního
čísla (viz typový štítek) nebo přímo stáhnout z Internetu
(www.auma.com).

Jestliže se musí servopohon např. pro servisní účely odmontovat z arma-
tury, může se  odpojit od sítě, aniž by se musela rozpojovat kabeláž (obr. 7).
K tomu účelu se vyšroubují  šrouby (51.02) a úplný rámeček s integrovaným
konektorem se vyjme. Kryt svorek (50.1) a rámeček (51.16) přitom zůstanou
pohromadě.

Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu  a vypnutí napětí.
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Technické údaje Výkonové kontakty1) Ochranný vodič Kontakty pro řídicí obvody
Počet kontaktů max. 3 1 (přečnívající kontakt) 38 kolíků/ dutinek
Označení U1, V1, W1 1 až 24,  31 až 50
Připojované napětí max. 550 V – 250 V
Jmenovitý proud max. 25 A – 10 A
Způsob připojení na straně
zákazníka šroubové připojení šroubové připojení šroubové připojení

Průřez připojovaných vodičů max. 6 mm2 6 mm2 1,5 mm2

Materiál izolačního tělesa araldit/ polyamid araldit/ polyamid araldit/ polyamid
Materiál kontaktů mosaz (Ms) mosaz (Ms) mosaz (Ms) pocínovaná
1) Vhodné pro připojení měděných vodičů. U hliníkových vodičů  je nutná domluva s výrobcem.

Tabulka 2: Technické údaje konektorů Ex se svorkovnicí pro servopohony do výbušného prostředí

Obr. 6: Připojení

50.1

51.16

51.01

Obr. 7: Odpojení od sítě

50.1

51.16 51.02



K ochraně proti přímému dotyku kontaktů a proti vlivům okolního prostředí
je k dostání speciální upevňovací rámeček (obr. 8).

7.3 Zpoždění při vypnutí Zpoždění při vypnutí je doba  od aktivace polohových nebo momentových
spínačů  až do okamžiku, kdy je  motor bez napětí.  Pro ochranu armatury
a servopohonu doporučujeme zpoždění při vypnutí < 50 ms. Delší zpoždění
při vypnutí  jsou možná při respektování  doby přestavení, připojovacího
tvaru, typu armatury a celkového provedení.
Doporučujeme každý stykač  pro ovládání směru pohybu přímo vypnout
příslušným  polohovým nebo momentovým spínačem.

7.4 Ovládací jednotky firmy AUMA Pokud není možné nebo účelné potřebný ovládací obvod s reverzními
stykači instalovat v rozváděčové skříni, je možno i dodatečně  na servo-
pohon snadno namontovat ovládací jednotky  AUMA MATIC popř.
AUMATIC.
Při dotazech v této záležitosti ve výrobním závodě je třeba udat naše
obchodní číslo (viz typový štítek servopohonu).

7.5 Vytápění Kyvné servopohony AUMA jsou standardně vybavené elektrickým
vytápěním. Aby se zabránilo tvorbě kondenzátu uvnitř servopohonu, musí
být vytápění připojeno.

7.6 Ochrana motoru K ochraně proti přehřátí a nepřípustně vysokým teplotám servopohonu jsou
do vinutí motoru zamontovány termistory, popř. tepelné spínače. Ochrana
motoru se aktivuje, jakmile je dosažena maximální přípustná teplota vinutí.

Termistory a vybavovací obvod pro termistory, popř. tepelné spínače a
tepelná nadproudová spouš� musí být připojeny, jinak zaniká záruka na
motor.

7.7 Dálkový vysílač polohy Pro připojení  vysílačů polohy na dálku (potenciometr, RWG) se musí použít
stíněné vodiče.
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Technické údaje Výkonové svorky1) Ochranný vodič Svorky pro řídicí obvody
Počet řadových svorek max. 3 1 48
Označení U1, V1, W1 1 až 48
Připojované napětí  max. 750 V – 250 V
Jmenovitý proud max. 25 A – 16 A
Způsob připojení šroubové připojení šroubové připojení klecová pružinová svorka2)

Průřez připojovaných vodičů max. 10 mm2 10 mm2 2,5 mm2( lanko), 4 mm2 (plný vo-
dič)

1) Vhodné pro připojení měděných vodičů. U hliníkových vodičů  je nutná domluva s výrobcem.

2) Na přání se šroubovým připojením

Tabulka 3: Technické údaje zásuvných připojovacích svorek Ex pro servopohony do výbušného prostředí

Obr. 8: Upevňovací rámeček
(příslušenství)

Upevňovací rámeček



7.8 Polohový a momentový  spínač

Oba spínací okruhy (se spínacím/ rozpojovacím kontaktem) jednoho polo-
hového popř. momentového spínače smí spínat jenom stejný potenciál.
Jestliže  se mají současně spínat různé potenciály, musí se použít tande-
mové spínače.
Pro správnou funkci je třeba u tandemového spínače  použít předbíhající
kontakty pro signalizaci a zpožděné kontakty pro vypínání.

7.9 Nasazení krytu Po připojení přívodů sí�ového napětí:.Očistit těsnicí plochy na krytu konektoru popř. na krytu svorek a na skříni
servopohonu..Překontrolovat, zda je těsnění (O-kroužek)  v pořádku..Těsnicí plochy lehce potřít neutrálním mazivem, např. vazelinou..Dělicí plochy nakonzervovat  neutrálním prostředkem (bez obsahu kyse-
liny) na ochranu proti korozi.

Pevný závěr !   S kryty a díly skříně je třeba opatrně a pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí  vykazovat stopy poškození
nebo znečištění. Kryt se nesmí při montáži pootočit a zkřížit.

.Nasadit kryt (50.0 obr. 3, popř. 50.1 obr.6)  a 4 šrouby rovnoměrně
utáhnout do kříže..Kabelové šroubované průchodky pevně utáhnout předepsaným
momentem, aby byl zaručen příslušný stupeň krytí.

13

Kyvné servopohony SGExC 05.1 – SGExC 12.1
Návod k obsluze AUMA NORM

R
D

B
K

R
D

B
K

B
K

2

R
D

 2

B
K

R
D

B
K

2

R
D

 2

B
K

R
D

DSR 1 / DÖL 1
WSR 1 / WÖL 1

DSR / DÖL
WSR / WÖL

Obr. 9

I Jednoduchý spínač

II Tandemový spínač

Mechanická
životnost = 2 x 106 cyklů sepnutí

Druh proudu Spínací schopnost Imaxmax

30 V 125 V 250 V
Střídavý proud
(induktivní zátěž) cos phi = 0,8 5 A 5 A 5 A

Stejnosměrný proud
(ohmická zátěž) 2 A 0,5 A 0,4 A

s pozlacenými
kontakty min. 5 V, max. 50 V

Proud min. 4 mA, max. 400 mA

Tabulka 4: Technické údaje polohového a momentového spínače

NO NCNC NO



8. Nastavení koncových dorazů pro kyvné servopohony na klapkách

Pro servopohony na kulových kohoutech (uzávěrech) viz strana 15,  kapi-
tola 9.

Nastavení možno provést, jenom pokud není armatura ještě zamontována
do potrubí..Při dodávce kyvného servopohonu bez armatury:

šrouby se šestihrannou hlavou (03, obr. 10) jsou uvolněné..Při dodávce kyvného servopohonu smontovaného s arma-
turou:
šrouby se šestihrannou hlavou (03, obr. 10) jsou utažené.
Koncové dorazy a polohové vypínání jsou  již nastavené a
musí se jenom přezkoušet.

8.1 Nastavit koncový doraz v
poloze ZU (Zavřeno)

.Pokud jsou šrouby s šestihrannou hlavou utažené (03, obr. 10):
povolit je otočením asi o 3 otáčky..Ručním kolem otáčet ve směru hodinových ručiček  (ve směru uzavírání),
až je armatura uzavřená (koncová poloha  ZU).
Přitom kontrolovat, zda se současně otáčí i koncový doraz (10), jinak
koncový doraz  (10) otočit ve směru hodinových ručiček až na doraz..Pokud došlo k přejetí koncové polohy ZU:
ruční kolo otočit o několik otáček zpět a znovu najet do koncové polohy
ZU..Koncový doraz (10) otočit proti směru hodinových ručiček o 1/8 otáčky
zpět .
(Ochranný kryt (16) se přitom nesmí uvolnit).

Koncové dorazy slouží k ochraně armatury!
Proto musí být nastaveny tak, aby na ně servopohon v
normálním provozu nenajížděl.

.Šrouby s šestihrannou hlavou  (03) utáhnout do kříže momentem 25 Nm.

8.2 Nastavit koncový doraz v
poloze AUF (Otevřeno)

Kyvný úhel byl nastaven ve výrobním závodě. Proto se  koncový doraz v
poloze AUF (Otevřeno) již nemusí nastavovat.

8.3 Nastavit polohové vypínání v
poloze ZU (Zavřeno)

Po nastavení koncového dorazu v poloze ZU (Zavřeno) možno ihned
nastavit polohové vypínání pro koncovou polohu ZU (viz strana 18, kapitola
12.). K tomu účelu se musí otevřít ovládací prostor servopohonu a stáhnout
kotouč ukazatele polohy (viz strana 17, kapitola 11.).
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Obr. 10: Nastavení koncového dorazu v poloze ZU



9. Nastavení koncových dorazů pro kyvné servopohony na kulových kohoutech

Pro servopohony na klapkách viz strana 14, kapitola 8.

Nastavení možno provést, jenom pokud není armatura ještě zamontována
do potrubí..Při dodávce kyvného servopohonu bez armatury:

šrouby se šestihrannou hlavou (03, obr. 11) jsou uvolněné..Při dodávce kyvného servopohonu smontovaného s arma-
turou:
šrouby se šestihrannou hlavou (03, obr. 11) jsou utažené.
Koncové dorazy a polohové vypínání jsou  již nastavené a
musí se jenom přezkoušet.

9.1 Nastavit koncový doraz v
poloze AUF (Otevřeno)

.Pokud jsou šrouby s šestihrannou hlavou utažené (03, obr. 11):
povolit je otočením asi o 3 otáčky..Ručním kolem otáčet proti směru hodinových ručiček (ve směru otevírání), až
je armatura otevřená (koncová poloha AUF).
Přitom kontrolovat, zda se současně otáčí i koncový doraz (10), jinak koncový
doraz (10) otočit proti směru hodinových ručiček až na doraz..Pokud došlo k přejetí koncové polohy AUF:
ruční kolo otočit o několik otáček zpět a znovu najet do koncové polohy AUF..Koncový doraz (10) otočit ve směru hodinových ručiček o 1/8 otáčky zpět.
(Ochranný kryt (16) se přitom nesmí uvolnit).

Koncové dorazy slouží k ochraně armatury!
Proto musí být nastaveny tak, aby na ně servopohon v
normálním provozu nenajížděl.

.Šrouby s šestihrannou hlavou  (03) utáhnout do kříže momentem 25 Nm.

9.2 Nastavit koncový doraz v
poloze ZU (Zavřeno)

Kyvný úhel byl nastaven ve výrobním závodě. Proto se  koncový doraz v
poloze ZU (Zavřeno) již nemusí nastavovat.

9.3 Nastavit polohové vypínání v
poloze AUF (Otevřeno)

Po nastavení koncového dorazu v poloze AUF (Otevřeno) možno ihned
nastavit polohové vypínání pro koncovou polohu AUF (viz strana 18, kapi-
tola 12.). K tomu účelu se musí otevřít ovládací prostor servopohonu a
stáhnout kotouč ukazatele polohy (viz strana 17, kapitola 11.).
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Obr. 11: Nastavení koncového dorazu v poloze AUF



10. Změna kyvného úhlu Kyvný úhel se musí změnit, jenom když kyvný rozsah nestačí pro nastavení
koncových dorazů (kapitola 8. a 9.) .
Kyvný úhel je ve výrobním závodě nastaven na 90˚, pokud není objednáno jinak.
Ve standardním provedení možno kyvný úhel spojitě měnit v rozsahu 80˚ až 110˚.
Rozsahy kyvného úhlu dodávané na přání, viz Technické údaje - strana 5.

10.1 Zvětšení kyvného úhlu .Odšroubovat ochranný kryt (16) (obr. 12)..Vyšroubovat závitový kolík (2.02),  přitom koncovou matici (2.4) podržet
stranovým klíčem (19 mm)..Koncovou matici (2.4) vytáčet proti směru hodinových ručiček.
Přitom dbát, aby  kontrolní míra nepřekročila hodnotu A max. (Tabulka 5)..Armaturu přestavit ručně  do požadované koncové polohy AUF
(Otevřeno)..Koncovou maticí (2.4) otáčet ve směru hodinových ručiček, až dosedne
na dorazovou matici (7)..Dosedací plochy závitového kolíku (2.02) očistit od tuku..Koncovou matici  (2.4) podržet stranovým klíčem (19 mm)  a závitový
kolík  (2.02) utáhnout momentem 85 Nm..Zkontrolovat těsnicí kroužek (016) a pokud je poškozený, vyměnit ho..Našroubovat ochranný kryt (16).

10.2 Zmenšení kyvného úhlu .Odšroubovat ochranný kryt (16) (obr. 12)..Vyšroubovat závitový kolík (2.02),  přitom koncovou matici (2.4) podržet
stranovým klíčem (19 mm)..Armaturu přestavit do požadované koncové polohy AUF(Otevřeno)..Koncovou maticí (2.4) otáčet ve směru hodinových ručiček, až dosedne
na dorazovou matici (7), přitom dbát, aby kontrolní míra neklesla pod
hodnotu A min..Dosedací plochy závitového kolíku (2.02) očistit od tuku..Koncovou matici (2.4) podržet stranovým klíčem (19 mm) a závitový kolík
(2.02)  utáhnout momentem 85 Nm..Zkontrolovat těsnicí kroužek (016) a pokud je poškozený, vyměnit ho..Našroubovat ochranný kryt (16).
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16 2.4

2.02 016

A min.
max.

7

Obr. 12: Nastavení kyvného úhlu

Typ A min. [mm] A max. [mm]

SGExC 05.1 10 22

SGExC 07.1 10 22

SGExC 10.1 8 17

SGExC 12.1 12 23

Tabulka 5



11. Otevření ovládacího
prostoru servopohonu

Pro následující nastavení (kapitola 12. až 18.) se musí ovládací prostor
servopohonu otevřít a kotouč ukazatele polohy stáhnout.

Všechna nastavení platí jen pro "uzavírání armatury směrem doprava", tzn.
když se hnací hřídel pro uzavření armatury otáčí ve směru hodinových
ručiček.

Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
respektovat evropské normy EN 60079-14 "Zřizování
elektrických zařízení v prostředích s nebezpečím výbuchu" a
EN 60079-17 "Zkoušení a údržba elektrických zařízení v
prostředích s nebezpečím výbuchu".
Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických předpisů jenom
odborník nebo pověřené osoby pod vedením a dozorem
odborníka.

11.1 Sejmout víko ovládacího prostoru

Pevný závěr ! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu  a odpojení napětí.

.Povolit 4 šrouby a sejmout víko ovládacího prostoru servopohonu
(obr.13).

11.2 Demontáž kotouče ukazatele polohy (na přání).Kotouč ukazatele polohy stáhnout (obr. 14).  Jako páku k tomu použít
popř.  stranový klíč  (asi 14 mm).
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Obr. 13: Víko s okénkem

DSR

WDR

Obr. 14: Stáhnout kotouč ukazatele polohy

kotouč ukazatele polohy



12. Nastavení polohového vypínání

12.1 Nastavení koncové polohy ZU (Zavřeno) (černé pole).Otáčet ručním kolem ve směru hodinových ručiček, až je armatura
uzavřená..Potom otočit ručním kolem asi o 4 otáčky zpět (doběh), aby se zábránilo,
že servopohon najede na koncový doraz  (vlivem doběhu) před
aktivovánim polohového vypínání. Při zkušebním provozu  doběh zkon-
trolovat a popř. nastavení polohového vypínání   opravit..Nastavovací šroub A (obr. 15) stlačit a otáčet jím při stálém stisknutí
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel B.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel B vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel B ve vzdálenosti  90˚ před bodem C, otáčet šroubem A
dále již jenom pomalu. Poskočí-li ukazatel B na bod  C, potom již nasta-
vovacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením
k přetočení ukazatele za bod C  (zvuk rohatky po přeskočení ukazatele),
pokračovat v otáčení nastavovacího šroubu dále ve stejném směru a
postup nastavení opakovat.

12.2 Nastavení koncové polohy AUF (Otevřeno) (bílé pole).Otáčet ručním kolem proti směru hodinových ručiček, až je armatura
otevřená..Potom otočit ručním kolem asi o 4 otáčky zpět (doběh), aby se zábránilo,
že servopohon najede na koncový doraz  (vlivem doběhu) před aktivací
polohového vypínání. Při zkušebním provozu  doběh zkontrolovat a popř.
nastavení polohového vypínání   opravit..Nastavovací šroub D (obr. 15) stlačit a otáčet jím při stálém stisknutí
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel E.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel E vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel E  ve vzdálenosti  90˚ před bodem F, otáčet nastavovacím
šroubem D dále již jenom pomalu. Poskočí-li ukazatel E na bod  F, potom
již nastavovacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo
nedopatřením k přetočení ukazatele za bod F  (zvuk rohatky po
přeskočení ukazatele), pokračovat v otáčení nastavovacího šroubu dále
ve stejném směru  a postup nastavení opakovat.

12.3 Přezkoušení polohových
spínačů

Červené testovací knoflíky T a P (obr. 15) umožňují ručně ovládat polohové
spínače..Otáčení knoflíku T ve směru šipky WSR aktivuje polohový spínač koncové

polohy ZU (Zavřeno)..Otáčení knoflíku P ve směru šipky WÖL aktivuje polohový spínač
koncové polohy  AUF (Otevřeno).

18

Kyvné servopohony SGExC 05.1 – SGExC 12.1
AUMA NORM Návod k obsluze

Obr. 15: Řídicí jednotka
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13. Nastavení polohového vypínání - DUO (na přání)
Pomocí obou mezipolohových spínačů  se nechá vypnout nebo zapnout
libovolná aplikace.

Bod zapínání  (mezipoloha) musí být při nastavování
najížděn ze stejného směru jako následně
v elektrickém provozu.

13.1 Nastavení polohového vypínání ve směru k poloze ZU (Zavřeno) (černé pole).Armaturu nastavit do požadované mezipolohy..Nastavovací šroub G (Obr. 16) stlačit a otáčet jím při stálém stisknutí
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel H.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel H vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel H ve vzdálenosti 90˚ před bodem C, otáčet šroubem G
dále již jenom pomalu. Poskočí-li ukazatel H na bod C, potom již nasta-
vovacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením
k přetočení ukazatele za bod C (zvuk rohatky po přeskočení ukazatele),
pokračovat v otáčení nastavovacího šroubu dále ve stejném směru  a
postup nastavení opakovat.

13.2 Nastavení pro chod ve směru k poloze AUF (Otevřeno) (bílé pole).Armaturu nastavit do požadované mezipolohy..Nastavovací šroub K (obr. 16) stlačit a otáčet jím při stálém stisknutí
pomocí šroubováku (5 mm) ve směru šipky, přitom pozorovat ukazatel L.
Při citelném a slyšitelném pohybu rohatky poskočí ukazatel L vždy o 90˚.
Stojí-li ukazatel L ve vzdálenosti 90˚ před bodem F, otáčet šroubem K
dále již jenom pomalu. Poskočí-li ukazatel L na bod F, potom již nastavo-
vacím šroubem dále neotáčet a uvolnit ho. Pokud došlo nedopatřením k
přetočení ukazatele za bod F (zvuk rohatky po přeskočení ukazatele),
pokračovat v otáčení nastavovacího šroubu dále ve stejném směru  a
postup nastavení opakovat.

13.3 Přezkoušení polohových
spínačů - DUO

Červené testovací knoflíky T a P  (obr. 16) umožňují ručně ovládat polohové
vypínání - DUO..Otáčení knoflíku T ve směru šipky DSR aktivuje polohový spínač - DUO

pro chod ve směru k poloze ZU (Zavřeno).
Současně je aktivován  také momentový spínač pro směr k poloze ZU
(Zavřeno)..Otáčení knoflíku P ve směru šipky DÖL aktivuje polohový spínač - DUO
pro chod ve směru k poloze AUF (Otevřeno).
Současně je aktivován  také momentový spínač pro směr k poloze AUF
(Otevřeno).
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Obr. 16: Řídicí jednotka
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14. Nastavení momentového vypínání

14.1 Nastavení .Nastavovaný krouticí moment  musí odpovídat armatuře!.Změny nastavení provádět jen se souhlasem výrobce
armatury!

.Povolit oba pojistné šrouby  O  na kotouči ukazatele (obr. 17)..Přetočením nastavit kotouč se stupnicí  P na požadovaný krouticí
moment   (1 da Nm = 10 Nm).
Příklad:
Na obr. 17 jsou nastaveny hodnoty:
11,5 da Nm = 115 Nm pro směr k poloze ZU (Zavřeno)
12,5 da Nm = 125 Nm pro směr k poloze AUF (Otevřeno).Pojistné šrouby O opět utáhnout..Momentové spínače mohou být ovládány

i při ručním provozu..Momentové vypínání slouží jako ochrana proti přetížení  v
celé dráze přestavení a také při polohovém vypínání v
koncových polohách.

14.2 Přezkoušení spínačů pro
momentové vypínání

Červené testovací knoflíky T a P (obr. 15) umožňují ručně ovládat momen-
tové vypínání:.Otáčení knoflíku T ve směru šipky  DSR aktivuje spínač momentového

vypínání pro směr k poloze ZU (Zavřeno)..Otáčení knoflíku P ve směru šipky  DÖL aktivuje spínač momentového
vypínání pro směr k poloze AUF (Otevřeno)..Pokud je v servopohonu vestavěno polohové vypínání DUO  (na přání),
ovládají se současně také  mezipolohové spínače.
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Obr. 17: Měřcí kotouče

Nastavení pro směr ZU Nastavení pro směr AUF
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15. Zkušební provoz Práce na otevřeném servopohonu pod napětím se smí
provádět jenom pokud je zajištěno, že po dobu těchto prací
nehrozí nebezpečí výbuchu.

15.1 Přezkoušet směr otáčení . Kotouč ukazatele polohy nasunout  na hřídel.
Podle směru otáčení kotouče ukazatele polohy  (obr. 18) se snadno
pozná směr otáčení servopohonu.

.Servopohon přestavit ručně do střední polohy, popř. do dostatečné
vzdálenosti  od koncové polohy..Servopohon zapnout pro směr chodu  k poloze ZU (Zavřeno) a pozorovat
směr jeho otáčení:
otáčí-li se kotouč ukazatele polohy ve směru hodinových ručiček, je směr
otáčení správný.

Při nesprávném směru otáčení servopohon ihned vypnout!
Následně přehozením přívodů motoru sled fází opravit a
zkušební provoz zopakovat.

15.2 Přezkoušet polohové vypínání .Servopohon přestavit ručně postupně do obou koncových poloh..Přezkoušet, zda je polohové vypínání pro obě koncové polohy správně
nastaveno.  Přitom dávat pozor, zda je příslušný  spínač v každé koncové
poloze aktivován a zda se po změně směru otáčení opět vrátí do původ-
ního stavu. Pokud tomu tak není, musí se polohové vypínání znovu
nastavit, tak jak je popsáno na straně 18 a dále.

Pokud není třeba nastavit žádné další doplňující vybavení (kapitola 16. až 18.):.Ovládací prostor servopohonu uzavřít (viz strana 26, kapitola 19.).

21

Kyvné servopohony SGExC 05.1 – SGExC 12.1
Návod k obsluze AUMA NORM

Obr. 18: Kotouč ukazatele polohy

AUF ZU



16. Nastavení potenciometru (na přání)

–  Pro indikaci polohy na dálku –.Armaturu přestavit do koncové polohy ZU (Zavřeno)..Stáhnout kotouč ukazatele polohy..Potenciometr (E2) natočit ve směru hodinových ručiček až na doraz.
Koncová poloha ZU (Zavřeno) odpovídá nastavení 0 %; koncová poloha
AUF (Otevřeno) odpovídá nastavení 100 %..Potenciometr (E2) opět nepatrně pootočit zpět.

V důsledku odstupňování převodového poměru redukční
převodovky pro vysílač polohy se neprojíždí vždy celý rozsah
odporu, popř. celý zdvih. Proto musí být zajištěna možnost
externího vyrovnání (nastavovací potenciometr).

.Provést jemné nastavení nuly (bodu 0) vnějším nastavovacím potencio-
metrem (pro indikaci polohy na dálku).
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Obr. 19: Řídicí jednotka

E2



17. Nastavení elektronického vysílače polohy RWG (na přání)

–  Pro indikaci polohy na dálku  nebo vnější regulaci –

Po montáži kyvného servopohonu na armaturu je třeba nastavení
překontrolovat měřením výstupního proudu (viz kapitola 17.1, popř. 17.2) a
v případě potřeby nastavení opravit.

Deska vysílače polohy (obr. 20) je umístěna
pod krycí destičkou (obr. 21).
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Výkresy připojení KMS TP_ _ 4 / _ _ _

3-/ 4-vodičová soustava

KMS TP _ 4 _ / _ _ _
KMS TP _ 5 _ / _ _ _
2-vodičová soustava

Výstupní proud Ia 0 – 20 mA, 4 – 20 mA 4 – 20 mA
Napájecí
napětí

Uv
24 V DC, ± 15 %

vyhlazené
14 V DC + (I x RB),

max. 30 V
Max.
odběr proudu I 24 mA při výstupním

proudu 20 mA
20 mA

Max. zátěž RB 600 � (Uv - 14 V) / 20 mA

Tabulka 6: Technické údaje elektronického vysílače polohy RWG 4020

Obr. 20: Deska vysílače polohy



17.1 Nastavení 2-vodičové soustavy (4 – 20 mA) a 3-/ 4-vodičové soustavy (0 – 20 mA).Připojit napětí na elektronický vysílač polohy..Armaturu přestavit do koncové polohy  ZU (Zavřeno)..Stáhnout kotouč ukazatele polohy..Na měřicí body připojit měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA  (obr. 21).

Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respek-
tovat max. zátěž RB) nebo  musí být odpovídající kontakty
na  svorkovnici propojeny  (viz výkres zapojení), jinak se
žádný proud nenaměří.

.Potenciometr (E2) nastavit proti směru hodinových ručiček až na doraz..Potentiometer (E2) otočit opět trochu zpět.

.Nastavovací potenciometr "O" otáčet doprava, až  výstupní proud  začne
stoupat..Nastavovací potenciometr "O" pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového
proudu:
u 3-/4- vodičové soustavy: cca. 0,1 mA
u 2-vodičové soustavy: cca. 4,1 mA.
Tím se zaručí, že se nikdy nepřejede bod elektrické nuly..Armaturu přestavit do koncové polohy AUF (Otevřeno)..Nastavovacím potenciometrem "max." nastavit  konečnou hodnotu
proudu 20 mA..Znovu přestavit armaturu  do koncové polohy ZU (Zavřeno),
překontrolovat minimální hodnotu proudu (0,1 mA nebo 4,1 mA) a v
případě potřeby provést korekci.

Jestliže se nedosáhne maximální hodnoty, je třeba
překontrolovat volbu redukčního převodu převodovky.
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Obr. 21

"max."  (20 mA)

měřicí bod (+)
0/4 – 20 mA

měřicí bod  (–)
0/4 – 20 mA

krycí destička E2

"0" (0/4) mA)



17.2 Nastavení  3-/ 4-vodičové soustavy (4 – 20 mA).Připojit napětí na elektronický vysílač polohy..Armaturu přestavit do koncové polohy  ZU (Zavřeno)..Stáhnout kotouč ukazatele polohy..Na měřicí body připojit   měřicí přístroj s rozsahem 0 – 20 mA (obr. 22).

Proudový okruh (vnější zátěž) musí být připojen (respek-
tovat max. zátěž  RB) nebo musí být odpovídající kontakty
na  svorkovnici propojeny  (viz výkres zapojení), jinak se
žádný proud nenaměří.

.Potenciometr (E2) nastavit proti směru hodinových ručiček až na doraz..Potenciometr (E2) otočit opět trochu zpět.

.Nastavovací potenciometr "O"otáčet doprava, až  výstupní proud začne
stoupat..Nastavovací potenciometr "O" pootočit zpět, až je dosaženo zbytkového
proudu cca. 0,1 mA..Armaturu přestavit do koncové polohy AUF (Otevřeno)..Nastavovacím potenciometrem "max." nastavit  konečnou hodnotu
proudu 16 mA..Armaturu přestavit do koncové polohy ZU (Zavřeno)..Nastavovacím potenciometrem "O" nastavit proud z 0,1 mA na počáteční
hodnotu  4 mA.
Tím se současně posune o 4 mA konečná hodnota  proudu, takže nyní je
skutečný proudový rozsah  4 – 20 mA..Znovu přestavit armaturu do obou koncových poloh  a překontrolovat
nastavení. V  případě potřeby provést korekci.

Jestliže se nedosáhne maximální hodnoty, je třeba
překontrolovat volbu redukčního převodu převodovky.
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Obr. 22

"0" (0/4) mA "max." (20 mA)

měřicí bod  (+)
0/4 – 20 mA

měřicí bod  (–)
0/4 – 20 mA

krycí destička E2



18. Nastavení mechanického ukazatele polohy

.Kotouč ukazatele polohy nasadit na hřídel..Armaturu přestavit do koncové polohy ZU (Zavřeno)..Spodní kotouč ukazatele polohy  otočit (obr. 23) až do polohy, kde
symbol ZU směřuje proti značce ukazatele na víku (obr. 24)..Servopohon přestavit do koncové polohy AUF (Otevřeno)..Spodní kotouč ukazatele se symbolem ZU podržet  a horní kotouč se
symbolem AUF otočit až do polohy, kde tento symbol směřuje proti
značce na víku.

Kotouč ukazatele polohy se otáčí při kyvném úhlu  90˚ asi o 180˚.

19. Uzavření ovládacího prostoru servopohonu

.Těsnicí plochy na víku a skříni servopohonu očistit..Překontrolovat, zda je těsnění (O-kroužek) v pořádku..Těsnicí plochy lehce potřít neutrálním mazivem..Dělicí plochy ošetřit neutrálním prostředkem (bez obsahu kyseliny) na
ochranu proti korozi.

Pevný závěr! S víkem a s díly skříně je třeba pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat žádné stopy
poškození nebo znečištění. Víko ovládacího prostoru se
nesmí při montáži pootočit a zkřížit.

.Nasadit víko ovládacího prostoru servopohonu a šrouby  rovnoměrně
utáhnout do kříže.

Překontrolovat, zda není na kyvném servopohonu někde
poškozen lak. Jestliže se montážními pracemi lak poškodil ,
musí se poškozená místa opravit, aby se zabránilo vzniku
koroze.

26

Kyvné servopohony SGExC 05.1 – SGExC 12.1
AUMA NORM Návod k obsluze

Obr. 23

kotouč ukazatele polohy

Obr. 24

značka ukazatele



20. Možnost nastavení
doby přestavení

U kyvných servopohonů s jednofázovými střídavými motory je možno dobu
přestavení nastavit.

Práce na elektrických zařízeních nebo přístrojích smí
provádět podle platných elektrotechnických předpisů jenom
odborník  nebo pověřené osoby pod vedením  a dozorem
odborníka.
Pevný závěr! Před otevřením překontrolovat nepřítomnost
plynu a vypnutí napětí.

.Odšroubovat kryt motoru  (obr. 25)..Požadovanou dobu přestavení nastavit potenciometrem (obr. 26)..Těsnicí plochy na krytu motoru a na skříni servopohonu očistit..Přezkoušet, zda je těsnění (O-kroužek) v pořádku..Těsnicí plochy lehce pokrýt neutrálním tukem..Nasadit kryt motoru a pevně ho přišroubovat
(U provedení se stupněm krytí IP 68 je kryt motoru navíc utěsněn
těsnicím prostředkem pro závity).

Pevný závěr! S krytem motoru a s díly skříně je třeba pečlivě
zacházet. Dělicí plochy nesmí vykazovat žádné stopy
poškození nebo znečištění. Kryt motoru se nesmí při
montáži pootočit a zkřížit.
Překontrolovat, zda není na kyvném servopohonu někde
poškozen lak. Jestliže se montážními pracemi lak poškodil,
musí se poškozená místa opravit, aby se zabránilo vzniku
koroze.
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Obr. 25: Kyvný servopohon s jednofázovým střídavým motorem

kryt motoru

Obr. 26: Nastavit dobu přestavení

potenciometr pro na-
stavení doby přestavení

SGExC 05.1 4 až 32 sekund
SGExC 07.1 8 až 63 sekund
SGExC 10.1 16 až 125 sekund
SGExC 12.1 22 až 180 sekund

Tabulka 7: Doby přestavení pro 90˚



21. Stupeň krytí IP 68 (na přání)

Ustanovení Podle normy  DIN EN 60 529 se musí podmínky pro splnění stupně krytí IP
68 dohodnout mezi výrobcem a   odběratelem.
Servopohony a ovládací jednotky AUMA v provedení se stupněm krytí IP
68 splňují podle ustanovení firmy  AUMA tyto požadavky:.Doba zaplavení vodou může být nejvýše 72 hodin.Hloubka vody  max. 6 m  (vodního sloupce).Během zaplavení je povoleno až  10 ovládání.Regulační provoz není během zaplavení možný

Stupeň krytí IP 68 se vztahuje na vnitřní prostor servopohonů (motor,
převodovka , ovládací prostor, řízení a připojovací místa).

Zkoušení Servopohony a ovládací jednotky AUMA v provedení se stupněm krytí  IP
68 se ve výrobním závodě podrobují  kusové zkoušce na těsnost.

Kabelové šroubované
průchodky

.Pro zavedení vodičů pro motor a ovládací obvody se musí použít vhodné
kabelové šroubované průchodky v provedení pro stupeň krytí  IP 68. Veli-
kost kabelových šroubovaných průchodek  musí být zvolena podle
vnějšího průměru použitých vodičů, viz doporučení výrobců kabelových
šroubovaných průchodek..Servopohony a ovládací jednotky se  normálně dodávají bez kabelových
šroubovaných průchodek. Otvory se závitem jsou při expedici z
výrobního závodu  uzavřeny zaslepovacími zátkami..Na zvláštní objednávku dodá firma AUMA kabelové šroubované
průchodky  za příplatek k ceně. Přitom je nutné  specifikovat  vnější
průměr vodičů (kabelů)..Kabelové  šroubované průchodky  je třeba při zašroubování  do otvoru se
závitem utěsnit proti skříni servopohonu příslušným těsněním
(O-kroužkem)..Doporučuje se dodatečné přilepení tekutým  těsnicím prostředkem
(Loctite nebo podobným).

Uvedení do provozu Při uvádění do provozu je třeba dbát na to, aby:. těsnicí plochy na skříni, víkách a krytech servopohonu byly čisté,. těsnění (O-kroužky) na víkách a krytech  nebyla poškozená,. těsnicí plochy byly potřeny tenkou  vrstvou neutrálního tuku,.víka a kryty byly  rovnoměrně a pevně přišroubovány.

Po zaplavení .Servopohon přezkoušet..V případě, že do servopohonu vnikla voda, musí se servopohn odborně
vysušit a znovu přezkoušet jeho provozuschopnost.
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22. Údržba Při  údržbě je třeba dodržovat tyto zásady:

.Pravidelnou kontrolu a údržbu  musí provádět školení pra-
covníci podle evropské normy EN 60079-17 "Zkoušení a
údržba  elektrických zařízení v prostředí s nebezpečím
výbuchu" nejméně každé 3 roky..Při pracích v prostředí s nebezpečím výbuchu je třeba
bezpodmínečně dodržovat evropskou normu  EN 60079-17
"Zkoušení a údržba  elektrických zařízení v prostředí s
nebezpečím výbuchu"..Práce na otevřeném servopohonu pod napětím se smějí
provádět jenom pokud je zajištěno, že po dobu prací neh-
rozí žádné nebezpečí výbuchu..Rovněž  je třeba respektovat  všechna národní ustanovení.

.Servopohon vzhledově překontrolovat. Přitom si všímat, zda nejsou vidět
nějaká vnější poškození nebo změny.
Elektrické přívodní kabely nesmí být poškozeny a musí být řádně uloženy.
Aby se zabránilo vzniku koroze, je třeba případná poškození laku pečlivě
opravit. Firma AUMA   k tomu účelu dodává originální barvy v malých
nádobkách..Překontrolovat utažení a těsnost kabelových šroubovaných průchodek,
uzavíracích zátek a ucpávek. Dodržovat momenty utažení podle údajů
výrobce. Případné vadné díly vyměnit. Použít náhradní díly jenom s
vlastním zkušebním osvědčením..Přezkoušet, zda jsou nevýbušné přívody (Ex) řádně upevněny..Všímat si vzniku případné změny  zbarvení na svorkách a připojovacích
vodičích. Obvykle jsou projevem  zvýšené teploty..U skříní servopohonů pro provoz v  prostředí s nebezpečím výbuchu (Ex)
dávat pozor zvláště na hromadění kondenzační vody. Nebezpečné nahro-
madění vody může např. vzniknout "dýcháním" při silném kolísání teploty
(např. mezi dnem a nocí),  při poškozeném těsnění apod. Nahromaděnou
vodu nutno bezprostředně odstranit..Prověřit zda dělicí plochy skříní s pevným závěrem, zajiš�ující jiskrovou
odolnost proti průrazu, nejsou znečištěny nebo nejeví známky koroze.
Protože jsou rozměry dělicích štěrbin pro výbušné prostředí (Ex) velmi
přesně definovány a zkoušeny, nesmí se jejich plochy čistit
mechanickými prostředky (např. broušením).  Dělicí plochy se musí  čistit
výhradně chemicky (např. přípravkem Esso – Varsol)..Před uzavřením skříně musí být dělicí plochy nakonzervovány  neutrálním
prostředkem (bez obsahu kyseliny) na ochranu proti korozi (např. Esso
Rust-BAN  397)..Dbát na to, aby víka a kryty skříně servopohonu byly pečlivě ošetřeny a
těsnicí prvky překontrolovány..Překontrolovat všechny komponenty pro ochranu / jištění  vedení a
motoru..Jestliže se při údržbě  zjistí  nedostatky, které by mohly ovlivnit bezpeč-
nost, nutno bezprostředně zajistit provedení příslušné opravy..Jakékoliv  nánosy a nečistoty  na povrchu dělicích ploch jsou
nepřípustné..Při výměně dílů, těsnicích prvků atd. se smějí používat výhradně jen
originální náhradní díly..Pevný závěr !  Před otevřením překontrolovat

nepřítomnost plynu a vypnutí napětí..Pevný závěr!  S víkem, kryty a díly skříně je třeba opatrně a
pečlivě zacházet.  Dělicí plochy nesmí vykazovat stopy
poškození nebo znečištění.  Díly skříně a zvláště dělicí plo-
chy nesmí být mechanicky opracovávány. Víko a kryty se
nesmí při montáži pootočit a zkřížit.
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Dále se doporučuje:.Při občasném používání servopohonu  provést přibližně každých 6
měsíců zkušební provoz, aby byla zajištěna stálá připravenost servopo-
honu k nasazení..Asi  6 měsíců po uvedení do provozu a potom jednou za rok
překontrolovat pevné utažení upevňovacích šroubů mezi kyvným servo-
pohonem a armaturou/ převodovkou. V případě potřeby šrouby utáhnout
momentem uvedeným v tabulce 1, strana 9.

23. Mazání Ve výrobním závodě jsou kyvné servopohony AUMA naplněny mazivem na
celou dobu životnosti.
Výměna nebo doplňování maziva nejsou nutné.

24. Likvidace a recyklace
Servopohony AUMA jsou výrobky s mimořádně dlouho životností. Ale i u
nich přichází čas, kdy musí být nahrazeny.
Servopohony jsou  navrženy modulárně a proto se mohou demontované
součásti a materiály dobře oddělit a roztřídit na:.elektronický šrot. různé kovy.plasty. tuky a oleje

Všeobecně platí:.Tuky a oleje je třeba při demontáži servopohonu shromaž	ovat. Jsou to
zpravidla látky ohrožující vodu, které se nesmí dostat do životního
prostředí..Demontovaný material předat k řádné likvidaci nebo odevzdat do
tříděného sběru..Dodržovat národní předpisy pro likvidaci použitého materiálu.

25. Servis Firma AUMA poskytuje rozsáhlé servisní služby, jako např.  pravidelnou
údržbu a revize servopohonů. Adresy kanceláří a odborných zastoupení
firmy AUMA jsou uvedeny na straně 40 a na internetové adrese
(www.auma.com).
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Poznámky
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26. Seznam náhradních dílů kyvného servopohonu SGExC 05.1 – SGExC 12.1 s
konektorem
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Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu  nám prosím sdělte typ kyvného servopohonu a naše obchodní číslo (viz
typový štítek). Vyobrazení náhradních dílů se může od dodávky lišit.

*v základním vybavení není obsaženo
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Čís. Druh Název

1 E Skříň
2.0 B Šnekový hřídel, úplný

2.4 E Koncová matice (součást montážní skupiny
2.0)

3.0 B Šnek ručního kola, úplný
4.0 B Šnekové kolo
5.0 B Připojovací příruba, úplná

10.0 B Koncový doraz, úplný
14 E Spojka
16 E Ochranný kryt
17.0 B Momentový palec, úplný
21.0 B Polohový palec, úplný
29.0 B Ložisko šnekového hřídele, úplné
32.0 B Planetový převod, úplný
34.0 B Motor, úplný
34.7 B Brzda motoru
34.8 B Deska s elektronikou pro motor
34.9 B Krycí destička

34.22 B
Konektor motoru - kolíková část
(bez kolíkových kontaktů)

34.23 B Kolíkový kontakt pro motor
34.24 B Kolíkový kontakt pro tepelný spínač
35.0 B Víko, úplné
36.0 B Řídicí jednotka, úplná (bez spínačů)
36.1 B Měřicí hlava pro momentové vypínání
36.2 B Vytápění
36.3.1 B Rozpěrný svorník spínače

36.3.2 B
Polohový / momentový spínač (včetně
kolíkových kontaktů)

Čís Druh Název

36.3.4 E Distanční díl
36.5 B Mechanický ukazatel polohy

36.6* B
Spínač blikače včetně kolíkových kontaktů
(bez impulzového kotouče a izolační destičky)

36.10 E Ozdobná destička
39.0 B Kryt konektoru, úplný
40.0 B Ruční kolo, úplné
40.043 E Ochranný kryt, úplný
40.43 B Rukoje� ručního kola, úplná
41 B Dutinková část motorového konektoru, úplná
51.0 B Svorkovnice úplná
51.1 E Šroub - svorky pro řídicí obvody
51.2 E Podložka - svorky pro řídicí obvody
51.3 E Šroub - svorky pro výkonové obvody
51.4 E Podložka - svorky pro výkonové obvody
52.0 B Kolíková část (bez kolíků)
52.3 E Pojiš�ovací kroužek
152.1* B Potenciometr (bez třecí spojky)
152.2* B Třecí spojka potenciometru
153.0* B Elektronický vysílač polohy (RWG)

153.1* B Potenciometr pro RWG (bez třecí spojky)

153.2* B Třecí spojka pro RWG
153.3* B Připojovací deska  RWG
S 1 S Sada těsnění - malá
S 2 S Sada těsnění - velká



27. Seznam náhradních dílů kyvného servopohonu SGExC 05.1 – SGExC 12.1 se
svorkovým připojením
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Upozornění:
Při objednávce každého náhradního dílu  nám prosím sdělte typ kyvného servopohonu a naše obchodní číslo (viz
typový štítek). Vyobrazení náhradních dílů se může od dodávky lišit.

* v základním vybavení není obsaženo
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Čís. Druh Název

1 E Skříň
2.0 B Šnekový hřídel, úplný

2.4 E Koncová matice (součást montážní
skupiny 2.0)

3.0 B Šnek ručního kola, úplný
4.0 B Šnekové kolo
5.0 B Připojovací příruba, úplná

10.0 B Koncový doraz, úplný
14 E Spojka
16 E Ochranný kryt
17.0 B Momentový palec, úplný
21.0 B Polohový palec, úplný
29.0 B Ložisko šnekového hřídele, úplné
32.0 B Planetový převod, úplný
34.0 B Motor, úplný
34.7 B Brzda motoru
34.8 B Deska s elektronikou pro motor
34.9 B Krycí destička

34.22 B
Konektor motoru - kolíková část
(bez kolíkových kontaktů)

34.23 B Kolíkový kontakt pro motor
34.24 B Kolíkový kontakt pro tepelný spínač
35.0 B Víko, úplné
36.0 B Řídicí jednotka, úplná (bez spínačů)
36.1 B Měřicí hlava pro momentové vypínání
36.2 B Vytápění
36.3.1 B Rozpěrný svorník spínače

36.3.2 B
Polohový / momentový spínač (včetně
kolíkových kontaktů)

Čís. Druh Název

36.3.4 E Distanční díl
36.5 B Mechanický ukazatel polohy

36.6* B
Spínač blikače včetně kolíkových kontaktů (bez
impulzového kotouče a izolační destičky)

36.10 E Ozdobná destička
40.0 B Ruční kolo, úplné
40.043 E Ochranný kryt, úplný
40.43 B Rukoje� ručního kola, úplná
41 B Dutinková část motorového konektoru, úplná
50.016 E Koncový úhelník
50.020 E Svorka - pro řídicí obvody
50.021 E Svorka - pro motor
50.023 E Kryt svorek - pro řídicí obvody
50.024 E Kryt svorek - pro motor
50.1 B Kryt, úplný
50.2 B Rám svorek, úplný (bez svorek)
51.16 B Rám, úplný
52.0 B Kolíková část (bez kolíků)

54.0-1 B Průchodka kabelová, úplná (připojení
zákazníka)

54.2 E Pojiš�ovací kroužek
152.1* B Potenciometr (bez třecí spojky)
152.2* B Třecí spojka potenciometru
153.0* B Elektronický vysílač polohy (RWG)
153.1* B Potenciometr pro RWG (bez třecí spojky)
153.2* B Třecí spojka pro RWG
153.3* B Připojovací deska  RWG
S 1 S Sada těsnění - malá
S 2 S Sada těsnění - velká



28. Osvědčení Fyzikálního technického ústavu PTB
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29. Osvědčení o shodě a prohlášení výrobce
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M
Mazání 30
Mechanický ukazatel polohy 26
Montáž na armaturu/ převodovku 9
Montáž rukojeti ručního kola 7

N
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vypínání 20

O
Ochrana motoru 12
Ochrana proti korozi 7
Ochrana proti výbuchu 5
Osvědčení o shodě 38
Osvědčení PTB 36

P
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Polohové vypínání 18, 19
Polohové vypínání - DUO 19
Polohový spínač 13
Potenciometr 22
Pracovní režim 5
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R
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Ruční provoz 8

S
Servis 20
Seznam náhradních dílů

SG s konektorem 32
SG se svorkovým připojením 34

Skladování 7
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T
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Technické údaje 5
Tepelný spínač 12
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Typový štítek 32, 34

U
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Ukazatel polohy 26

V
Vypínací moment 20
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Vytápění 12

Z
Zkušební provoz 21
Zpoždění při vypnutí 12

Informace také na internetu: Výkres připojení, zkušební protokoly a další informace o servopohonu
si možno po zadání čísla zakázky nebo obchodního čísla (viz
typový štítek) stáhnout přímo z internetu.
Naše internetová adresa je: http://www.auma.com
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