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TÄSTÄ ESITTEESTÄ

Tämä esite sisältää sähkötoimilaitteiden, toimilaitteiden ohjausyksiköiden ja vaihteiden 
toiminnan sekä käyttömahdollisuuksien kuvauksen. Julkaisu sisältää johdatuksen 
aihepiiriin, yleistiedot tuotteista samoin kuin yksityiskohtaisen selostuksen AUMA-toimi-
laitteiden rakenteesta ja toimintatavasta.

Esitteen lopussa on laaja teknisille tiedoille omistettu luku, josta lukija voi valita nopeasti 
haluamansa tuotteet. Yksittäisten laitteiden valintaa varten tarvitaan lisäksi erillisten 
teknisten datalehtien sisältämiä tietoja. AUMAn henkilökunta avustaa sinua tarvittaessa.

Internet-osoitteesta www.auma.com on saatavissa aina ajan tasalla olevia tietoja 
AUMA-tuotteista. Kaikki tuotteitamme koskevat julkaisut ovat saatavissa tällä sivustolla 
digitaalisessa muodossa. Julkaisuihin kuuluvat myös toimittamiamme toimilaitteita 
koskevat mittapiirrokset, kytkentäkaaviot, yleiset tekniset tiedot, sähkötekniset tiedot 
sekä lopputarkastustodistukset.



20
15

.0
8.

12

3

Monikierrostoimilaitteet: 
Luistiventtiilit, istukkaventtiilit

Osakierrostoimilaitteet: 
Läppä-, palloventtiilit

Lineaaritoimilaitteet: 
Istukkaventtiilit

Viputoimilaitteet: 
Ilma-, savukaasupellit

Tietoja AUMAsta
Tästä esitteestä 2
AUMA - sähkötoimilaitteiden erikoisosaaja 4

Perusteet
Käyttöalueet 6
Mikä sähkötoimilaite on? 8
Monikierrostoimilaitteet SA ja osakierrostoimilaitteet SQ 10
Automaatioratkaisut kaikkiin venttiilityyppeihin 12
Käyttöolosuhteet 14
Toimilaitteiden perustoiminnot 18
Ohjausratkaisut 20

Helppokäyttöinen ja selkeä
Integrointi automaatiojärjestelmään - toimilaitteiden ohjausyksiköt AM ja AC 22
Selkeä käyttöliittymä 24
Luotettavuus, käyttöikä, huolto - laitteen sisäinen huoltoseuranta 26
AC-ohjausyksikköön tarkoitettu AUMA CDT - helppo käyttöönotto 28
AC-ohjausyksikköön tarkoitettu AUMA CDT - vuorovaikutteinen diagnostiikka 30

Tiedonsiirto
Tiedonsiirto - räätälöidyt liitännät 32
Tiedonsiirto - kenttäväylä 34
Tiedonsiirto - HART 38
SIMA - kenttäväyliin perustuva järjestelmäratkaisu 40
Vaihtoehtoiset tiedonsiirtoyhteydet - langaton yhteys ja valoKUITU 42

Rakenne
Yhtenäinen rakenneperiaate, SA ja SQ 44
Sähkömekaaninen kytkinyksikkö 50
Elektroninen kytkinyksikkö 51

Liitännät
Liitäntä venttiilille 52
Sähköliitäntä 54

Ratkaisuja kaikkiin tapauksiin
Monikierrostoimilaitteen ja kierukkavaihteen 
yhdistelmät suurille vääntömomenteille 56
Erityisolosuhteet - asennuspaikkaan sovittaminen 58

Turvallisuus
Suojaa venttiilille, varmuutta käytön aikana 62
Toiminnallinen turvallisuus - SIL 64

Tekniset tiedot
Monikierrostoimilaitteet SA ja osakierrostoimilaitteet SQ 66
Ohjausyksiköt AM ja AC 72
Osakierrostoimilaitteet - yhdistelmät SA/GS 75
Monikierrostoimilaitteet - yhdistelmät SA/GK 79
Monikierrostoimilaitteet - yhdistelmät SA/GST 80
Monikierrostoimilaitteet - yhdistelmät SA/GHT 81
Jalalla ja vivulla sekä yhdistelmällä SA/GF varustetut osakierrostoimilaitteet 82
Lineaaritoimilaitteet SA/LE 83

  
Sertifi kaatit 84

   
Hakemisto 86



44

Armaturen- Und MaschinenAntriebe - AUMA - on maailman 
johtavia teollisuusventtiilien automaatioon tarkoitettujen toimilait-
teiden valmistajia. Vuonna 1964 perustettu yritys on omistautunut 
alusta lähtien sähkötoimilaitteiden kehittämiseen, valmistukseen, 
myyntiin ja huoltamiseen.

Tuotenimi AUMA on tämän pitkän kokemuksen takeena. AUMA on 
energia-alalle, vesihuoltoon, öljyn- ja kaasuntuotantoon sekä 
teollisuuskäyttöön tarkoitettujen sähkötoimilaitteiden erikoisosaaja, 
jonka tuotteita arvostetaan kaikkialla maailmassa. 

Kansainvälisen venttiiliteollisuuden riippumattomana yhteistyökump-
panina AUMA toimittaa asiakkaan vaatimuksiin mukautettuja 
tuotteita, jotka mahdollistavat kaikentyyppisten teollisuusventtiilien 
sähköisen automaation.

Moduulirakenne
AUMAn tuotteet perustuvat moduulirakenteeseen. Laajasta 
moduulivalikoimasta on mahdollista koota jokaiseen yksittäiseen 
käyttökohteeseen sopiva toimilaite. Näin muodostuva laaja versiova-
likoima pysyy hallinnassa, sillä käytettävät liitännät komponenttien 
välillä ovat selkeitä. Samanaikaisesti AUMA-toimilaitteet pystyvät 
täyttämään tiukimmatkin tuotteiden laatua ja huollettavuutta 
koskevat vaatimukset. 

Innovaatiot päivittäisen toiminnan osana
Sähköisten toimilaitteiden erikoisosaajana AUMAn tuotteet ovat 
innovatiivisuudeltaan ja kestävyydeltään vertailukohta muiden 
valmistajien tuotteille. Koska AUMAn itse valmistamien tuotteiden 
valikoima on suuri, AUMA pystyy jatkuvan parannusprosessinsa 
puitteissa viemään innovaatiot heti tuote- tai moduulitasolle. Tämä 
koskee kaikkia laitetoimintoihin vaikuttavia alueita - mekaniikkaa‚ 
sähkömekaniikkaa, elektroniikkaa ja ohjelmistoa.

AUMA - SÄHKÖTOIMILAITTEIDEN ERIKOISOSAAJA
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Menestys heijastuu kasvussa - kaikkialla maailmassa.
Perustamisvuotensa 1964 jälkeen AUMA on kasvanut vähitellen 
yritykseksi, jonka palveluksessa on 2 300 työntekijää eri puolilla 
maailmaa. AUMAlla on globaali myynti- ja huoltoverkosto, joka 
käsittää yli 70 myyntiyritystä ja edustajaa. Asiakkaamme arvostavat 
AUMAn henkilökunnan tuoteosaamista ja huoltopalvelujen tehok-
kuutta.

Yhteistyö AUMAn kanssa:
 > mahdollistaa käyttökohteen vaatimusten mukaisen venttiilien 

automatisoinnin 
 > varmistaa projektin turvallisen suunnittelun ja toteutuksen 

sertifi oitujen rajapintojen ansiosta
 > takaa asiakkaalle kaikkialla maailmassa tuotetuen aina 

laitepaikalla tapahtuvasta käyttöönotosta tuotteiden 
käyttökoulutukseen saakka.
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KÄYTTÖALUEET

VESI 

 > Jätevedenpuhdistamot
 > Vesilaitokset
 > Käyttöveden jakelujärjestelmät
 > Jäteveden käsittely
 > Suolanpoisto merivedestä
 > Vesijärjestelmiin liittyvät teräsrakenteet

Juomaveden valmistus ja jakelu sekä jäteveden käsittely ja puhdistus 
ovat infrastruktuurin kehityshankkeiden perusta. Nykyaikaisen 
vesitalouden ratkaiseva tekijä on huoltovarmuus. Tämä vaatii 
eripituisten ja -kokoisten putkilinjojen ja näihin kuuluvien lukuisten 
eri venttiilityyppien automatisointia. Myös vesijärjestelmiin liittyviin 
teräsrakenteisiin kuuluvien venttiilien ja sulkujen ohjaamiseen 
käytetään AUMAn toimilaitteita. AUMAlla on tarjota vesitalouden 
tarpeisiin poikkeuksellisen runsas valikoima monikierros-, osakierros- 
ja lineaaritoimilaitteita, jotka ovat erinomaisen korroosiosuojauksen 
ansiosta pitkäikäisiä, samalla kun toimilaitteiden huollon tarve on 
vähäinen.

ENERGIA 

 > Fossiilivoimalaitokset (hiili, kaasu, öljy)
 > Ydinvoimalat
 > Lämpövoimalat
 > Kaukolämpö
 > Vesivoimalat
 > Geotermiset voimalat
 > Aurinkolämpövoimalat
 > Biokaasuvoimalat

Voimaloihin kuuluvia laitoksen osia ovat vesi- ja höyrypiirit, savukaa-
sujen puhdistusjärjestelmä, jäähdytystorni, kattilalaitokset ja turbiini. 
Näihin laitoksen osiin liittyvien prosessien valvonnasta vastaa 
automaatiojärjestelmä. Prosessien tiedot ovat nähtävissä valvomossa 
visuaalisessa muodossa. Venttiileihin asennetut sähkötoimilaitteet 
säätävät veden ja höyryn virtausta putkistoissa. AUMA-toimilaitteet 
tarjoavat monipuoliset liitännät voimalaitoksen ohjausjärjestelmiin 
liitettyihin erilaisiin automaattiventtiileihin. Voimalaitoksissa 
käytettävien AUMA-toimilaitteiden jännite-, tärinä- ja lämpötilatole-
ranssiin liittyvät ominaisuudet ovat erinomaisia, joten toimilaitteet 
ovat sovitettavissa kaikenlaisiin asennusolosuhteisiin.
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ÖLJY JA KAASU 

 > Säiliövarastot
 > Öljynporauslautat
 > Putkistot
 > Jalostamot
 > Pumppuasemat

Öljy ja kaasu ovat tärkeitä teollisuuden energialähteitä. Pumppauk-
seen, jalostukseen ja jakeluun käytetään uusimpia teknisiä ratkaisuja 
ja menetelmiä. Öljy- ja kaasuteollisuuden ihmiselle ja ympäristölle 
aiheuttamien huomattavien riskien vuoksi tätä alaa säätelevät tiukat 
määräykset. AUMAn tuotteita arvostetaan alalla kaikkialla maail-
massa, sillä ne täyttävät kasvavat vaatimukset hyväksytyistä 
toimittajista ja räjähdyssuojausta koskevista sertifi kaateista. AUMA-
sähkötoimilaitteilla on korkea turvallisuuden eheystaso (SIL), minkä 
lisäksi toimilaitteita voi käyttää äärimmäisissä ilmasto-olosuhteissa. 
Näin AUMA-toimilaitteet täyttävät öljy- ja kaasuteollisuuden 
asettamat vaatimukset. 

TEOLLISUUS 

 > Ilmastointi- ja ilmanvaihtotekniikka
 > Elintarviketeollisuus
 > Kemianteollisuus/lääketeollisuus
 > Laivanrakennus, sukellusveneiden rakennus
 > Terästehtaat
 > Paperiteollisuus
 > Sementtiteollisuus
 > Kaivosteollisuus

Putkilinjat ja venttiilit kuuluvat kaikentyyppisiin prosessiteknisiin 
järjestelmiin, minkä vuoksi myös AUMA-toimilaitteita voi tavata 
kaikissa tällaisissa järjestelmissä. Moduulilähtöisen tuotemallinsa 
ansiosta AUMA pystyy toimittamaan räätälöityjä ratkaisuja hyvin 
monenlaisiin laitoskohtaisiin vaatimuksiin.
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Prosessitekniset järjestelmät siirtävät nes-
teitä, kaasuja, höyryjä ja rakeita putkilin-
joja pitkin. Teollisuusventtiilit huolehtivat 
näiden siirtolinjojen avaamisesta ja 
sulkemisesta tai virtauksen säätämisestä 
näiden linjojen sisällä. AUMA-toimilait-
teilla varustettuja vent tiileitä ohjataan 
valvomosta käsin.

Teollisuusventtiilien automaatio
Nykyaikaisten teollisuuden käyttökohteiden perustana on suurelta osin venttiilien automaa-
tio. Tämä on monimutkaisten prosessien hallinnan edellytys.

Toimilaite asennoittaa venttiilin automaatiojärjestelmän antamien ajokomentojen perus-
teella. Toimilaite kytkeytyy pois päältä saavutettuaan pääte- tai väliasennon ja viestittää 
tämän tilan automaatiojärjestelmälle. 

Sähkötoimilaitteet
Sähkötoimilaitteissa on erityisesti tähän tarkoitukseen kehitetty ja venttiilien automaatioon 
mitoitettu sähkömoottorin/vaihteen yhdistelmä, joka tuottaa luisti-, läppä-, pallo- tai 
istukka venttiilin liikuttamiseen vaadittavan vääntömomentin. Vakiovarustukseen kuuluvan 
käsipyörän ansiosta venttiiliä voi liikuttaa käsin. Toimilaite mittaa venttiilin asentoa ja 
vääntömomenttia. Ohjausyksikkö käsittelee nämä tiedot ja käynnistää tai pysäyttää tämän 
perusteella toimilaitteen moottorin. Ohjausyksikkö on sijoitettu useimmiten toimilaitteen 
yhteyteen. Ohjausyksikössä on automaatiojärjestelmälle tarkoitetun sähköisen liitännän 
lisäksi myös paikallisohjaus.

Vuodesta 2009 lähtien sähkötoimilaitteille asetettavat vaatimukset on kuvattu kansainväli-
sessä standardissa EN 15714-2.

MIKÄ SÄHKÖTOIMILAITE ON?
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Monikäyttöisyys
Putkistoilla ja venttiiliautomaatiolla varustettuja prosessiteknisiä 
järjestelmiä tarvitaan kaikkialla maailmassa. Käytön aikana vallitsevat 
ilmasto-olosuhteet määräävät tällöin laitteisto- ja venttiilityypin 
ohella sähkötoimilaitteille asetettavat vaatimukset. AUMA-toimilait-
teet suoriutuvat tehtävistään varmasti ja luotettavasti myös äärim-
mäisissä ympäristöolosuhteissa. 

Kansainväliset tarkastusviranomaisten myöntämät tuotesertifi kaatit 
vahvistavat asiakkaan spesifi kaatioiden mukaan suunniteltujen, 
valmistettujen ja testattujen AUMA-toimilaitteiden laadun. 

Riippumattomana valmistajana AUMAlla on pitkä kokemus yhteis-
työstä venttiiliteollisuuden ja laitosrakentamisen kanssa samoin kuin 
energia-alan, vesihuollon, öljyn- ja kaasuntuotannon sekä teollisuu-
den prosessiteknisten järjestelmien ylläpitäjien kanssa. 

Luotettavuus
Prosessitekniset järjestelmät voivat toimia taloudellisesti ja ennen 
kaikkea turvallisesti, jos kaikki järjestelmiin liittyvät komponentit 
suoriutuvat tehtävistään luotettavasti koko järjestelmän suunnitellun 
käyttöiän ajan. Monet laitteistot on suunniteltu vuosikymmeniä 
kestävää käyttöä varten. Sähkötoimilaitteet on myös suunniteltu 
tätä käyttöikää ajatellen. AUMA pystyy toimittamaan varaosia myös 
sellaisia mallisarjoja varten, joiden tuotanto on lopetettu jo kauan 
sitten.
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Venttiilityypit voi erotella toisistaan käyttötavan perusteella. 

Luistiventtiilit ovat tyypillinen esimerkki monikierrosventtiileistä. 
Venttiilin tuloakselilla vaaditaan määrätty määrä kierroksia, jotta 
venttiili liikkuu iskun päästä päähän, asennosta KIINNI asentoon 
AUKI tai päinvastoin.
Läppä- tai palloventtiilissä venttiilin liike koko liikealueen poikki 
vaatii yleensä 90°:n kääntöliikkeen. 
Istukkaventtiilien liikuttaminen tapahtuu yleensä lineaariliikkeen 
avulla. Tämän lisäksi eräiden venttiilien ohjaamiseen käytetään 
vivustoja. Tässä tapauksessa puhutaan vipuliikkeestä.

Kaikentyyppiseen liikkeeseen on saatavilla juuri siihen soveltuva 
toimilaite.

AUMAn tuotevalikoiman ytimen muodostavat mallisarjan SA 
monikierrostoimilaitteet ja osakierrostoimilaitteet SQ. 

AUMA-toimilaitteet
Kaikkien AUMA-toimilaitteiden yleinen toimintaperiaate on sama.

Sähkömoottori käyttää vaihdetta. Vaihteen ulostulomomentti 
välittyy standardoidun mekaanisen liitännän kautta venttiiliin. 
Toimilaitteessa oleva kytkinyksikkö mittaa liikematkaa ja valvoo 
vaihteen siirtämää vääntömomenttia. Kytkinyksikkö ilmoittaa 
moottorin ohjausyksikölle venttiilin pääteasennon tai asetetun 
vääntömomentin raja-arvon saavuttamisesta. Toimilaitteeseen 
integroitu ohjausyksikkö pysäyttää moottorin, kun toimilaite on 
saavuttanut matka- tai momenttirajan. Toimilaitteen ohjausyksikössä 
on automaatiojärjestelmään sähköinen liitäntä, jonka välityksellä 
ohjausyksikkö ja automaatiojärjestelmä voivat lähettää toisilleen 
ajokäskyjä ja takaisinkytkentäviestejä.

Monikierrostoimilaitteet SA ja osakierrostoimilaitteet SQ
Molempien mallisarjojen perustana on sama rakenneperiaate. 
 Käyttöönotto ja käyttö tapahtuvat lähes samalla tavalla.

MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA JA OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ
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Monikierrostoimilaitteet SA
Standardin EN ISO 5210 mukaan monikierrostoimilaitteella tarkoite-
taan toimilaitetta, joka siirtää venttiilin vääntömomentin ainakin 
yhden täyden kierroksen matkalla. Se voi ottaa vastaan työntövoi-
mia. Useimmissa käyttötilanteissa monikierrosventtiilien vaatima 
kierrosmäärä on huomattavasti tätä suurempi. Luistiventtiileissä on 
usein nouseva kara, ja näin ollen monikierrostoimilaitteiden SA 
pääakseli on tyypiltään onttoakseli, jonka läpi kara tällaisissa 
tapauksissa liikkuu.

Osakierrostoimilaitteet SQ
Standardin EN ISO 5211 mukaan osakierrostoimilaitteella tarkoite-
taan toimilaitetta, joka siirtää venttiiliin vääntömomentin alle yhden 
täyden kierroksen matkalla. Sen ei tarvitse pystyä ottamaan vastaan 
 työntövoimia. 

Osakierrosventtiileissä, kuten läppä- ja palloventtiileissä, ei usein-
kaan ole rajoittimia. Jotta pääteasennot on silti mahdollista saavut-
taa tarkasti käsikäytön yhteydessä, osakierrostoimilaitteet SQ on 
varustettu mekaanisilla liikkeen rajoittimilla.

Vaihteella varustetut monikierrostoimilaitteet SA
SA-monikierrostoimilaitteen käyttöaluetta voi laajentaa asentamalla 
toimilaitteen yhteyteen AUMA-vaihteen.

 > Lineaariyksikköön LE yhdistettynä toimilaite muodostaa 
lineaaritoimilaitteen.

 > Vivulliseen kierukkavaihteeseen GF yhdistettynä toimilaite 
muodostaa viputoimilaitteen.

 > Kierukkavaihteeseen GS yhdistettynä toimilaite muodostaa 
osakierrostoimilaitteen, joka soveltuu erityisesti suurta 
vääntömomenttia vaativaan käyttöön.

 > Monikierrosvaihteisiin GST tai GK yhdistettynä toimilaite 
muodostaa monikierrostoimilaitteen, jonka ulostulomomentti on 
suuri. Tämän yhdistelmän avulla on myös mahdollista toteuttaa 
erikoismallisille venttiileille tai erityisiin asennustilanteisiin sopivia 
ratkaisuja.
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TOIMILAITTEEN OHJAUSYKSIKKÖ AM 01.1
 > Perustoiminnoilla varustettu ohjausyksikkö

AUTOMAATIORATKAISUT KAIKKIIN VENTTIILITYYPPEIHIN

TOIMILAITTEEN OHJAUSYKSIKKÖ AC 01.2
 > Mikroprosessoripohjainen ohjausyksikkö, 

monipuoliset toiminnot
 > Kenttäväylät
 > Näyttö
 > Diagnostiikka
 > jne.
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MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 07.2 – SA 16.2 JA SA 25.1 – SA 48.1
 > Vääntömomentit: 10 Nm – 32 000 Nm
 > Istukka- ja luistiventtiilien automatisointiin

LINEAARIYKSIKÖILLÄ LE VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Työntövoima: 4 kN – 217 kN
 > Istukkaventtiilien automatisointiin

KIERUKKAVAIHTEILLA GS VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Vääntömomentit: enintään 675 000 Nm
 > Läppä- ja palloventtiilien automatisointiin

VIVULLISILLA KIERUKKAVAIHTEILLA GF VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Vääntömomentit: enintään 45 000 Nm
 > Vivustolla varustettujen peltien ja luukkujen automatisointiin

OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ 05.2 – SQ 14.2
 > Vääntömomentit: 50 Nm – 2 400 Nm
 > Läppä- ja palloventtiilien automatisointiin

MONIKIERROSVAIHTEILLA GST VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Vääntömomentit: enintään 16 000 Nm
 > Luistiventtiilien automatisointiin
 > Ratkaisut erityisiin asennustilanteisiin

MONIKIERROSVAIHTEILLA GHT VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Vääntömomentit: enintään 120 000 Nm
 > Suurta vääntömomenttia vaativaan käyttöön soveltuvien 

luistiventtiilien automatisointiin

MONIKIERROSVAIHTEILLA GK VARUSTETUT YHDISTELMÄT
 > Vääntömomentit: enintään 16 000 Nm
 > Kahdella karalla varustettujen luistiventtiilien automatisointiin
 > Ratkaisut erityisiin asennustilanteisiin

OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ 05.2 – SQ 14.2, VARUSTETTU 
JALALLA JA VIVULLA

 > Vääntömomentit: 50 Nm – 2 400 Nm
 > Vivustolla varustettujen peltien ja luukkujen automatisointiin
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 KOTELOINTILUOKKA 

AUMA-toimilaitteet SA ja SQ täyttävät tavanomaista korkeamman kotelointiluokan IP68 
vaatimukset (standardin EN 60529 mukaan). IP68 tarkoittaa sitä, että laite kestää vahingoit-
tumattomana upotuksen 8 m:n vesipatsaan alle enintään 96 tunnin ajan. Upotuksen aikana 
toimilaite saa suorittaa enintään 10 käyntiliikettä.

AUMA-vaihteet asennetaan yleensä monikierrostoimilaitteiden yhteyteen. Vaihteet ovat 
myös saatavissa kotelointiluokan IP68 mukaisina versioina. Eri vaihdetyyppejä saatetaan 
käyttää erikoisolosuhteissa (esimerkiksi kierukkavaihdetta käytetään maahan haudattuna tai 
vaihteen upotussyvyys voi olla suuri). Ota yhteyttä AUMAn edustajaan valitessasi laitteita
tällaisia erikoiskäyttökohteita varten. 

AUMA-laitteita käytetään kaikkialla 
maailmassa. Laitteet suoriutuvat tehtä-
vistään luotettavasti ja kestävät pitkään 
kaikenlaisissa olosuhteissa. 

 KÄYTTÖOLOSUHTEET
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 YMPÄRISTÖN LÄMPÖTILAT 

AUMA-toimilaitteet toimivat luotettavasti niin kylmässä kuin 
kuumassakin. Saatavissa on lämpötilakestävyydeltään eri ympäristö-
olosuhteisiin mukautettuja malleja.

Käyttöluokka Tyypit

Lämpötila-alue

Vakiomalli Optiot

AUKI-KIINNI-tehtävä, 
paikoitustehtävä
(luokat A ja B)

SA tai SQ –40 °C … +80 °C –60 °C … +60 °C
 0 °C … +120 °C

SA tai SQ ohjausyksiköllä AM varustettuna –40 °C … +70 °C –60 °C … +60 °C

SA tai SQ ohjausyksiköllä AC varustettuna –25 °C … +70 °C –60 °C … +60 °C

Säätötehtävä
(luokka C)

SAR tai SQR –40 °C … +60 °C –40 °C … +80 °C
–60 °C … +60 °C

SAR tai SQR ohjausyksiköllä AM varustettuna –40 °C … +60 °C –40 °C … +70 °C
–60 °C … +60 °C

SAR tai SQR ohjausyksiköllä AC varustettuna –25 °C … +60 °C –25 °C … +70 °C
–60 °C … +60 °C

Muille lämpötila-alueille soveltuvia malleja saatavissa pyynnöstä.



JAUHEMAALIPINNOITUS, 
KERROSRAKENNE
Runko

Konversiokerros
Toiminnallinen pinnoitus, joka parantaa 
maalin tartuntaa rungon pintaan.

Ensimmäinen jauhekerros
Epoksihartsipohjainen jauhekerros. Tämä 
kerros huolehtii siitä, että rungon pinta ja 
pintakerros tarttuvat tiiviisti kiinni toisiinsa.

Toinen jauhekerros
Polyuretaanipohjainen jauhekerros. Tämä 
kerros huolehtii siitä, että pinnoitus kestää 
kemikaalien, sääolosuhteiden ja UV-säteilyn 
vaikutusta. Poltetun jauheen korkean 
silloittumisasteen ansiosta pinnoitteen 
mekaaninen kestävyys on erinomainen. 
Värisävy on AUMAn oma hopeanharmaa 
sävy, joka vastaa värisävyä RAL 7037.
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 KORROOSIOSUOJAUS 

Laitteiden pitkän käyttöiän yksi osatekijä on tehokas AUMA-korroo-
siosuoja. AUMA-toimilaitteiden korroosionsuojajärjestelmä perustuu 
kemialliseen esikäsittelyyn ja yksittäisten osien kaksikerroksiseen 
 jauhepinnoitukseen. Eri käyttöolosuhteisiin tarkoitettujen AUMA-
korroosiosuojaluokkien perustana on standardin EN ISO 12944-2 
määrittelemät korroosiorasitusluokat.

Korroosiorasitusluokka standardin EN ISO 12944-2 mukaan
Jako ympäristöolosuhteiden mukaan

Toimilaitteet SA, SQ 
ja ohjausyksiköt AM, AC

Korroosiosuoja-
luokka

Kerroksen 
 kokonais paksuus

C1 (hyvin lievä): Lämmitetyt tilat, kuiva ilma KS 140 μm
C2 (lievä): Lämmittämättömät rakennukset ja maaseutu, jolloin saastuminen on vähäistä
C3 (kohtalainen): Tuotantotilat, joiden ilma on kosteaa ja ilman saastekuormitus kohtalainen. 

Kaupunkiym päristö ja teollisuusalueet, jolloin rikkidioksidista johtuva saatekuormitus 
on kohtalainen

C4 (ankara): Kemialliset laitokset ja alueet, joilla kohtalainen suolapitoisuus
C5-I (hyvin ankara 
teollisuusilmasto):

Alueet, joilla kondensoituminen on lähes jatkuvaa ja joilla saastekuormitus on 
voimakasta

C5-M (hyvin ankara 
meri-ilmasto):

Alueet, joilla suolakuormitus on korkea, joilla kondensoituminen on lähes jatkuvaa ja 
joilla saastuminen on voimakasta

Standardin EN ISO 12944-2 määrittelemiä vaatimuksia laajemmat korroosiorasitusluokat

Äärimmäinen 
 (jäähdytystorni):

Alueet, joilla suolakuormitus on erittäin korkea, joilla kondensoituminen on lähes 
jatkuvaa ja joilla saastuminen on voimakasta

KX
KX-G (alumiiniton)

200 μm

AUMA-korroosiosuojajärjestelmä on saksalaisen testauslaitoksen TÜV Rheinland sertifi oima.

Väri
Perusvärisävy on hopeanharmaa (vastaa RAL 7037:ää). Muut 
värisävyt ovat mahdollisia.

 KÄYTTÖOLOSUHTEET
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RÄJÄHDYSSUOJAUS 

Räjähdyssuojauksella varustetut laitteet on suunniteltu siten, että 
niistä ei voi tulla syttymislähteitä räjähdysvaarallisissa ympäristöolo-
suhteissa. 

Muut luokitusstandardit, esimerkiksi Yhdysvaltojen (FM) tai Venäjän 
osalta (ROSTECHNADSOR/EAC) osalta, on ilmoitettu esitteessä 
„Sähkötoimilaitteet öljy- ja kaasuteollisuuden venttiilien automati-
sointiin“. 

Räjähdyssuojausta koskeva luokitus Euroopassa ja kansainvälisen IEC-standardin mukaisesti (valikoima)

Toimilaitteet

Ympäristön lämpötila-
alue

min. maks. Räjähdyssuojaus

Eurooppa - ATEX

Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 –60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3
Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 07.2 – 16.2, 
varustuksessa AMExC tai ACExC

–60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3

Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 25.1 – 40.1 –50 °C +60 °C II 2 G Ex ed IIB T4
Osakierrostoimilaitteet SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 –60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3
Osakierrostoimilaitteet SQEx/SQREx 05.2 – 14.2, 
varustuksessa AMExC tai ACExC

–60 °C +60 °C II 2 G Ex de IIC T4/T3; II 2 G Ex d IIC T4/T3 

Kansainvälinen luokitus/Australia - IECEx

Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 07.2 – 16.2 –60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb
Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 07.2 – 16.2, 
varustuksessa AMExC tai ACExC

–60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; Ex d IIC T4/T3 Gb

Monikierrostoimilaitteet SAEx/SAREx 25.1 – 40.1 –20 °C +60 °C Ex ed IIB T4 Gb
Osakierrostoimilaitteet SQEx/SQREx 05.2 – 14.2 –60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb

Osakierrostoimilaitteet SQEx/SQREx 05.2 – 14.2, 
varustuksessa AMExC tai ACExC

–60 °C +60 °C Ex de IIC T4/T3 Gb; II 2 G Ex d IIC T4/T3 Gb
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 KÄYTTÖLUOKAT - AUKI-KIINNI-, PAIKOITUS- JA SÄÄTÖTEHTÄVÄ 

Venttiilien ohjaustapa vaihtelee eri käyttötilanteissa ja erityyppisten 
venttiilien kohdalla. Toimilaitestandardi EN 15714-2 jaottelee 
käyttötilanteet kolmeen ryhmään:

 > Luokka A: venttiilin ohjaus asentoihin AUKI-KIINNI. 
Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä koko liikealueen poikki 
täysin avoimesta asennosta täysin suljettuun asentoon ja 
päinvastoin. 

 > Luokka B: paikoitustehtävä.
Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toisinaan vapaasti 
valittavaan asemaan (täysin auki, väliasento ja täysin kiinni).

 > Luokka C: säätötehtävä.
Toimilaitteen on liikutettava venttiiliä toistuvasti vapaasti 
valittavaan asemaan täysin auki- ja täysin kiinni-asennon välillä.

 Kytkentätiheys ja  moottorin käyttötapa
Toimilaitteen mekaaninen kuormitus säätötehtävässä poikkeaa 
AUKI-KIINNI-tehtävän yhteydessä esiintyvästä kuormituksesta. 
Jokaista käyttötapaa varten on vastaavasti myös oma toimilaitetyyp-
pinsä.

Toimilaitteiden käyttötapojen erottelu perustuu olennaisesti standar-
deihin IEC 60034-1 ja EN 15714-2 (ks. myös sivu 70). Säätötehtä-
vässä ilmoitetaan lisäksi sallittu kytkentätiheys.

 Ohjaus AUKI - KIINNI
Tämä on tavanomaisin ohjauksen muoto. 
Käytön aikana riittävät yleensä ohjauskäskyt 
"Aja venttiili AUKI" ja "Aja venttiili KIINNI" 
sekä takaisinkytkentäviestit "Pääteasento 
AUKI" ja "Pääteasento KIINNI".

Automaattinen pysäytys tapahtuu raja- tai 
momenttipysäytyksellä.

AUKI-KIINNI ja paikoitustehtävään tarkoitetut toimilaitteet 
(luokat A ja B tai käyttötavat S2 - 15 min/30 min)
AUKI-KIINNI- ja paikoitustehtävään tarkoitetut AUMA-toimilaitteet 
ovat tunnistettavissa tyyppimerkinnöistä SA ja SQ:

 > SA 07.2 – SA 16.2
 > SA 25.1 – SA 48.1
 > SQ 05.2 – SQ 14.2

Säätötehtävään tarkoitetut toimilaitteet 
(luokka C tai käyttötavat S4 - 25 %/50 %)
Säätötehtävään tarkoitetut AUMA-toimilaitteet ovat tunnistettavissa 
tyyppimerkinnöistä SAR ja SQR:

 > SAR 07.2 – SAR 16.2
 > SAR 25.1 – SAR 30.1 
 > SQR 05.2 – SQR 14.2

TOIMILAITTEIDEN PERUSTOIMINNOT
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 Ohjaus ohjearvon perusteella
Ohjausyksikkö saa ylemmän tason 
ohjausjärjestelmältä asennon ohjearvon 
esimerkiksi 0/4 – 20 mA:n signaaleina. Integ-
roitu asennoitin vertaa tätä arvoa venttiilin 
todelliseen asentoon ja ohjaa poikkeaman 
perusteella toimilaitteen moottoria, kunnes 
todellinen arvo ja ohjearvo ovat yhtä suuria. 
Venttiilin asento välittyy automaatiojärjestel-
mään.

  PYSÄYTYS PÄÄTEASENNOISSA 

Toimilaite pysähtyy, kun pääteasento on saavutettu. Venttiilityypistä 
riippuen käytetään kahta eri pysäytystapaa.

 > Rajapysäytys 
Ohjausyksikkö pysäyttää toimilaitteen heti, kun venttiili on 
saavuttanut asetellun pääteasennon.

 > Momenttipysäytys 
Ohjausyksikkö pysäyttää toimilaitteen heti, kun venttiili on 
saavuttanut asetellun vääntömomentin.

Jos toimilaitteessa ei ole integroitua ohjausyksikköä, pysäytystapa 
on toteutettava ulkopuolisessa ohjausjärjestelmässä. Integroiduilla 
ohjausyksiköillä AM tai AC varustetuissa toimilaitteissa pysäytystapa 
asetellaan ohjausyksikköön. Pysäytystavat eri pääteasennoissa voivat 
poiketa toisistaan.

SUOJAUSTOIMINNOT 

 Venttiilin ylikuormitussuoja
Jos vääntömomentti kasvaa liian suureksi venttiilin ajon aikana 
(esim. venttiiliin juuttuneen esineen vuoksi), ohjausyksikkö pysäyttää 
toimilaitteen venttiilin suojaamiseksi.

  Moottorin lämpösuoja
AUMA-toimilaitteiden moottorin käämitys on varustettu termokytki-
millä tai PTC-vastuksilla. Nämä laukeavat siinä tapauksessa, että 
moottorin lämpötila ylittää 140 °C. Ohjausyksikköön yhdistettyinä 
nämä komponentit suojaavat moottorin käämitystä optimaalisesti 
ylikuumenemiselta.

Termokytkimet/PTC-vastukset antavat lämpöreleitä paremman 
suojan, sillä ne mittaavat lämpötilan suoraan 
moottorin käämityksestä.
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Liittimet

Sulakkeet 

Ohjausjährjestelmä

Kytkinlaitteisto

Paikallisohjausyksikkö

Virransyöttö
L1, L2, L3, PE
Rinnakkaisliitännän kaapelointi
Rajakoskettimet, signaalitulot ja -lähdöt
Sarjaliitännän kaapelointi
VÄYLÄ
Johdinten lukumäärä

SA NORM

 

SA - AM

SA - AC

3

Toimilaitteet Järjestelmäkomponentit

Kaapelit

Projektisuunnittelun vaatimat toimenpiteet
Asennustöiden vaatimat toimenpiteet
Käyttöönoton vaatimat toimenpiteet
Dokumentoinnin vaatimat toimenpiteet

Ohjausratkaisun vaatimat toimenpiteet
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AUMA-toimilaitteet voi yhdistää jokaiseen automaatiojärjestel-
mään. Integroidulla ohjausyksiköllä varustettuja toimilaitteita 
käyttämällä vältytään projektisuunnittelun, asennustöiden ja 
dokumentoinnin vaatimilta toimenpiteiltä, jotka ovat välttä-
mättömiä käytettäessä ulkoista ohjausta. Integroidun ohjausyk-
sikön lisäetuna on yksinkertainen käyttöönotto.

 Ulkoinen ohjaus
Tässä ohjausratkaisussa toimilaitteen kaikki signaalit, toisin sanoen 
rajakytkinten, momenttikytkinten, moottorisuojan ja tarvittaessa 
venttiilin asennon signaalit, välittyvät käsiteltäviksi ulkoiselle 
ohjausjärjestelmälle. Projektisuunnittelun yhteydessä on varmistet-
tava, että vaadittavat suojamekanismit on otettu huomioon ja että 
pysäytysviive ei kasva liian suureksi.

Ohjauskaappiin asennetaan lisäksi moottorin ohjaukseen tarvittavat 
kytkentälaitteet, jotka kaapeloidaan toimilaitteeseen.

Mahdollisesti tarvittava paikallisohjausyksikkö on asennettava 
toimilaitteen läheisyyteen ja integroitava ulkoiseen ohjausjärjestel-
mään. 

 OHJAUSRATKAISUT
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 Integroitu ohjausyksikkö
Integroidulla ohjausyksiköllä varustettuja toimilaitteita voi ohjata 
paikallisohjauksen painikkeiden avulla sähköisesti heti, kun virta on 
kytketty. Ohjausyksikkö on optimoitu toimilaitetta varten.

Toimilaitteen voi asetella/parametroida täydellisesti laitepaikalla 
ilman yhteyttä automaatiojärjestelmään. Automaatiojärjestelmä ja 
toimilaite vaihtavat keskenään ainoastaan ajokäsky- ja takaisinkyt-
kentäviestejä. Moottorin päälle- ja poiskytkeytyminen tapahtuu 
laitteessa lähes viiveittä. 

AUMA-toimilaitteet ovat saatavissa integroidulla ohjausyksiköllä AM 
tai AC varustettuna. 

Kenttäväylä
Kenttäväyläjärjestelmää käytettäessä kaikki toimilaitteet yhdistetään 
laitteille yhteisen parikaapelin avulla automaatiojärjestelmään. 
Toimilaitteet ja automaatiojärjestelmä vaihtavat kaikki ajokäskyt ja 
takaisinkytkentäviestit tämän kaapelin välityksellä.

Koska automaatiojärjestelmän tulo- ja lähtömoduuleja ei tarvita 
kenttäväyläjohdotuksen yhteydessä, tilantarve ohjauskaapin sisällä 
pienenee. Parikaapelien käyttö helpottaa käyttöönottoa ja pienen-
tää kustannuksia erityisesti, jos tarvitaan pitkiä kaapeleita.

Kenttäväylätekniikan etuna on lisäksi se, että valvomoon on 
mahdollista välittää väylää pitkin diagnostiikkaa ja ennalta ehkäise-
vää huoltoa palvelevia lisätietoja. Tämän ansiosta kenttäväylätek-
niikka muodostaa perustan kenttälaitteiden yhdistämiselle käyttö-
omaisuuden hallintajärjestelmiin, jotka tukevat laitteiston käytettä-
vyyden ylläpitoa.

Integroidulla ohjausyksiköllä AC varustetut AUMA-toimilaitteet ovat 
saatavissa prosessiautomaatiossa yleisesti käytettävien kenttäväylä-
järjestelmien liitännöillä varustettuna.
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Integroidut ohjausyksiköt käsittelevät toimilaitteiden signaalit 
ja ajokäskyt sekä kytkevät suunnanvaihtokontaktorien tai 
tyristorien avulla moottorin viiveittä päälle ja pois.

Ohjausyksiköt välittävät käsittelemänsä toimilaitesignaalit takaisin-
kytkentäviesteinä ylemmän tason ohjausjärjestelmälle.

Integroidun paikallisohjausyksikön ansiosta toimilaitetta voi ohjata 
suoraan toimilaitteen laitepaikalla.

Ohjausyksiköt AM ja AC voi asentaa toimilaitesarjojen SA ja SQ 
yhteyteen. Automaatiojärjestelmän näkökulmasta tarkasteltuna 
nämä laitteet muodostavat tällöin yhtenäisen kokonaisuuden.

Luettelo ohjausyksiköiden toiminnoista on esitetty sivulla 74.

AM 01.1 JA AM 02.1 (AUMA MATIC) 

Mikäli käytetään rinnakkaismuotoista tiedonsiirtoa ja takaisinkytken-
täviestien lukumäärä on rajallinen, rakenteeltaan yksinkertainen 
ohjausyksikkö AM on oikea ratkaisu.

 Ohjausyksikköön on aseteltava käyttöönoton yhteydessä muutamia 
parametreja (esimerkiksi pysäytystapa pääteasennoissa) liuku- ja 
DIP-kytkimien avulla.

Ohjaus tapahtuu käskyjen AUKI, SEIS ja KIINNI avulla. Automaatio-
järjestelmään välittyvät takaisinkytkentäviesteinä kosketintiedot 
pääteasennon saavuttamisesta sekä yhteishäiriöilmoitus. Nämä 
tilatiedot ovat nähtävissä myös paikallisohjausyksikön merkkivalojen 
välityksellä. Valinnaisesti venttiilin asennon voi siirtää automaatiojär-
jestelmään myös 0/4 – 20 mA:n signaaleina.

 INTEGROINTI AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN - TOIMILAITTEIDEN OHJAUSYKSIKÖT AM 
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AC on täydellinen ratkaisu, jos laitteistossa tarvitaan asennoittimen 
adaptiivista ominaisuutta, jos käyttö edellyttää tiedonkeruuta 
kunnossapitojärjestelmään, jos ohjausyksikön liitännän tulee olla 
konfi guroitavissa tai jos venttiili ja toimilaite on yhdistettävä 
edistyksellisen diagnostiikan välityksellä laitoksen käyttöomaisuuden 
hallintajärjestelmään.

AC-ohjausyksikössä on vapaasti konfi guroitava rinnakkaisliitäntä ja/
tai liitännät prosessiautomaatiossa yleisesti käytettäviin kenttäväylä-
järjestelmiin.

Diagnostiikkatoimintoihin lukeutuvat aikaleimalla varustettu 
tapahtumaloki, vääntömomenttikäyrien tallennus, toimilaitteen 
lämpötilan ja tärinän jatkuva seuranta sekä käynnistysten ja mootto-
rin käyntiaikojen laskenta. 

Perustoimintojen lisäksi AC-ohjausyksikkö sisältää lukuisia ominai-
suuksia, joiden avulla on mahdollista täyttää myös kulloisetkin 
erityisvaatimukset. Näihin ominaisuuksiin kuuluu muun muassa 
momentin ohitustoiminto, jonka avulla kiinnijuuttuneet venttiilit voi 
avata. Varustukseen kuuluu myös käyntiajan pidentämistoiminto, 
jonka avulla voidaan ehkäistä paineiskujen esiintyminen putkistossa.

Laitteen AC 01.2 kehitystyön painopisteinä ovat olleet käyttäjäystä-
vällisyys ja toimilaitteiden helppo integroitavuus automaatiojärjestel-
mään. Ohjausyksikkö on helppo mukauttaa käyttäjän tarpeisiin 
suurikokoisen graafi sen näyttöruudun valikoiden opastuksella. 
Vaihtoehtoisesti nämä asettelut voi tehdä myös AUMA CDT -ohjel-
mistolla (ks. sivu 28) langattoman Bluetooth-yhteyden välityk-
sellä. Kenttäväyläliitännässä parametrit voi asettaa myös valvo-
mosta.

AC 01.2 (AUMATIC) 

JA AC



1

2

4

3

1

2

4

3

24

 Nykyaikaiset toimilaitteet ovat mukautettavissa yksittäisen 
käyttökohteen erityisvaatimuksiin lukuisten parametrien avulla. 
Valvonta- ja diagnostiikkatoiminnot tuottavat tietoa ja keräävät 
käyttöparametreja. 

AC-ohjausyksikön runsaaseen tietoaineistoon pääsee käsiksi 
selkeästi jäsennellyn ja intuitiivisen käyttöliittymän välityksellä. 

Kaikki laitteen asetukset voi tehdä ilman, että erillisen parametroin-
tilaitteen käyttö on tarpeen.

Näyttötekstit ovat selväkielisiä, joten niiden ymmärtäminen on 
helppoa. Näyttötekstit ovat myös saatavissa useilla kielillä. 

 Salasanasuojaus
Tärkeä turvatoiminto on AC-ohjausyksikön salasanasuojaus. Tämä 
estää asiattomia henkilöitä muuttamasta asetuksia.

 1  Näyttö
Graafi nen näyttö sisältää tekstiä ja graafi sia elementtejä ominaiskäy-
rät mukaan luettuina. 

2  Merkkivalot
Tilailmoitusten viestittäminen merkkivalojen avulla on ohjelmoita-
vissa. LED-valojen ansiosta ilmoitukset on mahdollista havaita jo 
kaukaa.

3   Ohjauspaikan valinta
Valintakytkimellä PAIKALLISKÄYTTÖ - POIS - ETÄKÄYTTÖ määritel-
lään, ohjataanko toimilaitetta valvomosta (kauko-ohjaus) vai 
paikallisohjausyksikön (paikallisohjaus) avulla. 

SELKEÄ KÄYTTÖLIITTYMÄ



25

4   Käyttö ja parametrien asettaminen
Valintakytkimen asento määrää sen, voiko painikkeilla ohjata 
toimilaitetta sähköisesti, lukea tilailmoituksia tai liikkua valikossa.

5  Venttiilin asennon näyttö
Venttiilin asento on suurikokoisen näytön ansiosta selvästi nähtä-
vissä myös kaukaa.

6  Ajokäskyjen/ohjearvojen näyttö
Automaatiojärjestelmän aktiiviset ajokäskyt ja ohjearvot saa näkyviin 
näyttöruudulle.

7  Diagnoosi/valvontanäytöt
Ympäristöolosuhteet ovat laitteiston toiminnan aikana jatkuvan 
valvonnan alaisina. Jos raja-arvot (esim. sallittu käyntiaika) ylittyvät, 
AC aktivoi varoituksen. 

8  Päävalikko
Päävalikosta käsin voi lukea toimilaitetta koskevia tietoja ja muuttaa 
käyttöparametreja.

9   Ei-intrusiivinen parametrointi
Jos toimilaite on varustettu elektronisella kytkinyksiköllä (ks. 
sivu 51), pääteasennot ja pysäytysmomentit asetetaan painikkei-
den ja näyttöruudun avulla, ilman että toimilaitteen koteloa 
tarvitsee avata.

10  Häiriö
Häiriötapauksessa näyttöruudun taustaväri muuttuu punaiseksi. 
Häiriön syyn voi hakea näyttöön.

5 8

9

10

6

7
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Toimilaitteille asetettavia vaatimuksia 
ovat pitkä käyttöikä, pitkät huoltovälit ja 
huoltoystävällisyys. Näillä tekijöillä on 
olennainen merkitys laitoksen käyttökus-
tannusten pienentämiselle.

Kehitystyön painopisteenä on tämän vuoksi 
edistyksellisen diagnostiikan integroiminen 
AUMA-laitteisiin.

 Huolto - tarpeen vaatiessa
Käyttöajat, kytkentätiheydet, vääntömomentti, ympäristön lämpötila ovat tekijöitä, jotka 
vaihtelevat toimilaitteesta toiseen. Tämän vuoksi myös jokaisen laitteen huollon tarve on 
yksilöllinen. Nämä tekijät ovat jatkuvan valvonnan kohteena, ja niiden mittausarvoista 
muodostuu neljä tilatietojen ryhmää: tiivisteet, voiteluaineet, suunnanvaihtokontaktorit ja 
mekaniikka. Eri ryhmien huollon tarve on luettavissa näyttöruudun pylväsdiagrammista. 
Toimilaite ilmoittaa huollon tarpeesta heti, kun jokin kynnysarvo ylittyy. Vaihtoehtoisesti 
seurannan kohteena voivat olla huolto-ohjelmassa määritellyt huoltovälit.

Asetellun alueen ulkopuolella - vikojen syyt poistettavissa ennen toimintahäiriöiden 
esiintymistä
Laitteisto varoittaa mahdollisista ongelmista jo ennen toimintahäiriön syntymistä. Varoitus-
viesti muistuttaa käyttäjää siitä, että toimilaite altistuu sallitusta poikkeaville käyttöolosuh-
teille (esimerkiksi liian korkea ympäristön lämpötila), jotka toistuvasti ja pitkäaikaisesti 
esiintyessään saattavat aiheuttaa toimintahäiriön.

 Käyttöomaisuuden hallintajärjestelmä
Laitoksen käyttöomaisuuden hallintajärjestelmän perusajatuksena on se, että korjaavat 
toimenpiteet on mahdollista käynnistää ajoissa heti, kun jompikumpi edellä mainituista 
ilmoituksista on syntynyt. Toimenpiteistä vastaa tällöin joko paikallinen huoltohenkilöstö tai 
vaihtoehtoisesti AUMA-huolto, joka antaa lisäksi takuun suorittamilleen töille.

AUMA-huolto tarjoaa asiakkailleen huoltotöiden suorittamista koskevia sopimuksia. 
AUMA-huolto käynnistää tällöin vaadittavat toimenpiteet heti huoltotarpeen synnyttyä.

 LUOTETTAVUUS, KÄYTTÖIKÄ, HUOLTO - LAITTEEN SISÄINEN HUOLTOSEURANTA



27

Aikaleimalla varustettu  tapahtumaloki/käyttötietojen 
kerääminen
Asettelut, kytkennät, varoitukset, häiriöt ja käyntiajat tallentuvat 
aikaleimalla varustettuun tapahtumalokiin. Tapahtumaloki on 
AC-ohjausyksikön diagnostiikkatoimintojen keskeinen osa.

Venttiilin diagnosointi
AC-ohjausyksikkö tallentaa vääntömomenttikäyriä eri ajankohtina. 
Ominaiskäyriä vertailemalla on mahdollista arvioida, onko muutoksia 
esiintynyt.

Tietojen käsittely vaivatonta
Standardiin NAMUR NE 107 perustuva helppotajuinen diagnoosiluo-
kitus on käyttöhenkilöstön tukena. Diagnoosiin liittyvät tiedot voi 
lukea laitteen näyttöruudun, kenttäväylän tai AUMA CDT -
ohjelmiston (ks. sivu 30) välityksellä.

Kenttäväyläliitännällä varustetut AUMA-toimilaitteet tukevat myös 
standardoituja, valvomosta käsin suoritettavaan etädiagnoosiin 
kehitettyjä ratkaisuja (ks. sivu 39).

 Diagnoosiluokitus suosituksen NAMUR NE 107 mukaan
Tämän suosituksen tavoitteena on se, että kenttälaitteet käyttävät 
tilan ilmaisemiseen yhtenäisiä ja yksinkertaisia symboleja. 

Huoltotarve
Toimilaitetta voi edelleenkin ohjata valvo-
mosta. Ei-toivotun seisokin välttämiseksi 
laiteasiantuntijan on tarkastettava laite.

Asetellun alueen ulkopuolella
Toimilaitteen itsevalvonta havainnut poikkea-
mia hyväksyttävistä käyttöolosuhteista. 
Toimilaitetta voi edelleenkin ohjata valvo-
mosta. 

Toiminnan tarkistus
Toimilaitteen parissa työskennellään, minkä 
vuoksi laitetta ei voi tällä hetkellä ohjata 
valvomosta.

Häiriö
Toimilaitetta ei voi ohjata valvomosta, koska 
toimilaitteessa tai sen oheislaitteissa on 
 toimintahäiriö.
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Kaikkien tietojen lukeminen ja paramet-
rien muuttaminen on mahdollista 
AC-ohjausyksikön näyttöruudun ja 
painikkeiden avulla ilman apuvälineitä. 
Tästä on etua kiireellisissä tilanteissa. 
Muissa tapauksissa AUMA CDT -ohjel-
misto on kätevämpi tapa käsitellä 
laitetietoja. 

Tämä "Commissioning and Diagnostic Tool" 
(CDT) on kehitetty integroidulla ohjausyksi-
köllä AC varustettuihin toimilaitteisiin. 
Ohjelmiston voi ladata ilmaiseksi osoitteesta 
www.auma.com kannettavaan tietokonee-
seen tai kämmentietokoneeseen.

Tiedonsiirto toimilaitteeseen tapahtuu 
langattoman ja salatun  Bluetooth-yhteyden 
välityksellä. 

Käyttöönotto on helppoa
AUMA CDT -ohjelmiston ansiosta kaikki laiteparametrit ovat selkeästi näytössä. Ohjelmiston 
tarjoamat opastustekstit antavat lisätukea asetteluissa.

AUMA CDT -ohjelmiston ansiosta kaikki asettelut voi tehdä ja tallentaa erillään toimilait-
teesta ja siirtää vasta myöhemmin toimilaitteeseen. AUMA CDT -ohjelmiston avulla yksittäi-
sen toimilaitteen asettelut on myös mahdollista siirtää toiseen toimilaitteeseen.

Toimilaitteiden tiedot voi tallentaa AUMA CDT -tietokantaan.

  AC-OHJAUSYKSIKKÖÖN TARKOITETTU AUMA CDT - HELPPO KÄYTTÖÖNOTTO



1

4

3

2

29

1  AUMA CDT - Selkeä, monikielinen ja helppotajuinen
Oikeiden toimenpiteiden valinta edellyttää oikeaa tilannearviota. 
Parametrien selkeä ja looginen ryhmittely samoin kuin yli 30 kielellä 
saatavissa oleva selväkielinen näyttöruudun käyttöliittymä helpotta-
vat merkittävästi tämän tavoitteen saavuttamista. Käyttäjää 
avustavat tässä myös opastustekstit 2 . Ne sisältävät valittua 
parametria koskevan lyhyen selostuksen ja parametrin oletusarvon.

3  Salasanasuojaus
Erilaisten salasanalla suojattujen käyttöoikeustasojen avulla voidaan 
estää luvattomat muutokset laiteasetuksiin.

4  Etäohjaus
Toimilaitetta voi kauko-ohjata AUMA CDT -ohjelmiston avulla. 
Ohjelmisto näyttää selkeästi kaikki merkkivalojen ilmoitukset samoin 
kuin kaikki AC-ohjausyksikön näyttöruudulla luettavissa olevat 
tilailmoitukset. Toiminnot voi käynnistää kannettavalta tietoko-
neelta, minkä jälkeen niiden vaikutusta toimilaitteen tilaan voi 
seurata välittömästi.
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Käyttötietojen kerääminen ja ominaiskäy-
rien tallentaminen on välttämätöntä, 
jotta kenttälaitteiden käyttöikää olisi 
mahdollista pidentää. Käyttöiän pidentä-
minen edellyttää kuitenkin myös sitä, 
että nämä tiedot on mahdollista analy-
soida mielekkäästi. 

AUMA CDT sisältää lukuisia analysointi-
toimintoja, jotka auttavat tekemään 
tiedoista oikeita päätelmiä. AUMA-huolto 
ja laitoksen käyttöhenkilöstö pystyvät 
tämän jälkeen käynnistämään yhteis-
työssä laiteparametrien optimoinnin tai 
huoltotoimenpiteiden suunnittelun.

AUMA CDT - informaatiokeskus
AUMA CDT:n avulla tarvittavat dokumentit, kuten kytkentäkaavion tai teknisen datalehden, 
voi ladata suoraan AUMA-palvelimelta. Yksittäistä toimilaitetta koskevan tietueen voi 
tallentaa kannettavalle tietokoneelle ja siirtää lähimmälle AUMA-huoltoyksikölle arvioita-
vaksi. 

AC-ohjausyksikkö pystyy  tallentamaan ominaiskäyriä. AUMA CDT:n LiveView-toiminto 
puolestaan esittää käyrät optimaalisella tavalla. Tämä helpottaa laitteen käyttäytymisen 
arviointia käytön aikana. AUMA CDT sisältää myös laitehistorian arviointiin tarkoitettuja 
toimintoja, joiden avulla tapahtumalokiin aikajärjestyksessä tallentuneet tapahtumat on 
mahdollista käsitellä graafi sessa muodossa.

AUMA CDT välittää kokonaiskuvan toimilaitteesta, minkä ansiosta käyttäjän on helppo 
arvioida oikein sekä itse toimilaitteen että laitteen välittömän ympäristön tila.

 AC-OHJAUSYKSIKKÖÖN TARKOITETTU AUMA CDT - VUOROVAIKUTTEINEN DIAGNOST
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AUMA CDT kenttäväylän master-yksikkönä
Jos toimilaite ei toimi, syynä voi olla häiriö tiedonsiirrossa valvo-
moon. Rinnakkaismuotoisessa tiedonsiirrossa valvomon ja toimilait-
teen väliset signaalireitit voi tarkastaa mittauslaitteen avulla. Myös 
kenttäväyläsovelluksissa toiminnan tarkastuksista on hyötyä.

AUMA CDT -ohjelmistoa voi käyttää tilapäisesti kenttäväylän 
master-yksikkönä. Näin on mahdollista todeta, pystyykö toimilaite 
ottamaan vastaan ja käsittelemään kenttäväyläsanomat sekä 
vastaamaan niihin. Jos nämä toiminnot toimivat moitteettomasti, 
häiriö ei johdu  toimilaitteesta.

Muita etuja AUMA CDT -ohjelmiston käytöstä kenttäväylän master-
yksikkönä: Toimilaitteet voi ottaa käyttöön myös siinä vaiheessa, kun 
tiedonsiirto automaatiojärjestelmään ei ole vielä käytettävissä tai 
kun tiedonsiirto ei muutoin ole mahdollista (esim. venttiilille 
asennuksen yhteydessä).

Esimerkkejä analyysityökaluista
 > 1  Moottorin käyntiaika suhteessa venttiilin asentoon osoittaa, 

liikkuuko venttiili ajoajan kuluessa odotetulla alueella.
 > 2  Liitännän tilaikkuna visualisoi, mitkä signaalit ovat aktiivisia 

automaatiojärjestelmän liitännässä.

TIIKKA

3  AUMA Support App
Voit ladata laitedokumentoinnin nopeasti ja helposti myös AUMA 
Support App -sovelluksen avulla. Luettuasi DataMatrix-koodit 
älypuhelimella tai tabletilla sovellus käynnistää käyttöohjeen, 
kytkentäkaavion, teknisen datalehden ja lopputarkastustodistuksen 
latauksen AUMAn palvelimelta mobiiliin päätelaitteeseesi.

Asiakkaiden käytettävissä on ilmainen AUMA Support -sovellus, 
jonka voi hankkia Android-pohjaisiin laitteisiin Google Play Store 
-palvelusta sekä iOS-käyttöjärjestelmällä varustettuihin Applen 
laitteisiin iOS Apple Store -palvelusta. Sovelluksen voi ladata 
QR-koodin avulla. Tarvittavan version valinta tapahtuu tällöin 
automaattisesti.
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Toimilaitteen ja venttiilin välinen mekaaninen liitäntä on 
standardoitu. Liitännät automaatiojärjestelmään ovat sitä 
vastoin jatkuvan kehitystyön alaisena. 

Ohjaus rinnakkaismuotoisen tiedonsiirron avulla, kenttäväylä vai 
redundanssin vuoksi molemmat? Mikäli valitaan kenttäväylä, mikä 
protokolla on sopivin? 

Mihin tiedonsiirtotyyppiin sitten päädytäänkin, AUMA-toimilaitteet 
on mahdollista toimittaa liitännöillä, jotka sopivat kaikkiin prosessi-
automaatiossa vakiintuneisiin järjestelmiin.

Komennot ja viestit toimilaitteiden yhteydessä
Yksinkertaisimmassa käyttötilanteessa riittävät ajokäskyt AUKI ja 
KIINNI, pääteasentojen AUKI/KIINNI saavuttamista koskevat 
takaisinkytkentäviestit sekä yhteishäiriöilmoitus. Näiden viiden 
erillissignaalin avulla sulkuventtiiliä voi ohjata luotettavasti.

Jos venttiilin asentoa on tarpeen säätää, lisäksi tarvitaan jatkuvia 
signaaleja: asennon ohjearvo ja asennon takaisinkytkentä (todellinen 
arvo), rinnakkaismuotoisessa tiedonsiirrossa yleensä 4 – 20 mA:n 
analogisena signaalina.

Kenttäväyläprotokollat lisäävät tiedonsiirtokapasiteettia. Käytön 
yhteydessä tarvittavien käskyjen ja takaisinkytkentöjen siirtämisen 
lisäksi automaatiojärjestelmästä on mahdollista päästä käsiksi myös 
kaikkiin laiteparametreihin ja käyttötietoihin. 

TIEDONSIIRTO - RÄÄTÄLÖIDYT LIITÄNNÄT



AUKI
KIINNI

SEIS

Pääteasento AUKI
Pääteasento KIINNI

Valintakytkin PAIKALLINEN
Valintakytkin ETÄKÄYTTÖ

Yhteishäiriöilmoitus

Asentotakaisinkytkentä

AUKI
KIINNI

SEIS
Vapautus PAIKALLINEN

Hätäkomennot
Ohjelmoitavissa vapaasti

Pääteasento AUKI
Pääteasento KIINNI

Väliasennot
Valintakytkin PAIKALLINEN
Valintakytkin ETÄKÄYTTÖ

Yhteishäiriöilmoitus
Momenttihäiriö KIINNI
Momenttihäiriö AUKI

Ohjelmoitavissa vapaasti
Ohjelmoitavissa vapaasti

Säätöasennon ohjearvo
PID-säätimen ohjearvo

Asentotakaisinkytkentä
Momenttitakaisinkytkentä

BINAARISET
KOMENNOT

AM AC

BINAARISET
TAKAISINKYTKENNÄT

ANALOGISET
TAKAISINKYTKENNÄT

BINAARISET
TAKAISINKYTKENNÄT

ANALOGISET
KOMENNOT

ANALOGISET
TAKAISINKYTKENNÄT

BINAARISET
KOMENNOT
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 PERINTEINEN SIGNAALINSIIRTO AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN 

AM-ohjausyksikkö
Kaikki tulot ja lähdöt on johdotettu kiinteästi. Liitäntöjen järjestys on 
dokumentoitu kytkentäkaavioon. 

 > Kolme binaarituloa ohjauskäskyille AUKI, SEIS, KIINNI
 > Viisi binaarilähtöä, joiden toiminta on seuraava: pääteasento 

KIINNI, pääteasento AUKI, valintakytkin asennossa KAUKO, 
valintakytkin asennossa PAIKALLINEN, yhteishäiriöilmoitus

 > Valinnaisena 0/4 – 20 mA:n lähtö asennon etänäyttöä varten.

Binaaritulot ja -lähdöt ovat potentiaalivapaita, analoginen lähtö on 
galvaanisesti erotettu.

AC-ohjausyksikkö
Lähtöjen signaalijärjestystä voi muuttaa jälkeenpäin AC-ohjausyksi-
kön laiteasetuksista. AC-ohjausyksikössä voi olla varustuksesta 
riippuen:

 > Enimmillään kuusi binaarituloa esim. ajokäskyjen AUKI, SEIS, 
KIINNI, paikallisohjauksen vapautussignaalien, hätäkomentojen 
jne. vastaanottoa varten.

 > Enimmillään kymmenen binaarilähtöä esim. pääteasentojen, 
väliasentojen, valintakytkimen asennon, häiriöiden jne. 
takaisinkytkentäviestejä varten

 > Enimmillään kaksi analogista tuloa (0/4 – 20 mA) esim. 
asennoittimen tai PID-säätimen ohjaamiseen tarvittavan 
ohjearvon vastaanottoon

 > Enimmillään kaksi analogista lähtöä (0/4 – 20 mA) esim. 
venttiiliasennon tai momentin takaisinkytkentäviestiä varten

Binaaritulot ja -lähdöt ovat potentiaalivapaita, analogiset lähdöt ovat 
galvaanisesti erotettuja.
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AUMAn kenttäväylälaitteet
Saatavissa on lukuisia erilaisia kenttäväyläjärjestelmiä. Eri järjestel-
mätyypit ovat saavuttaneet hallitsevan aseman eri laitteistotyypeissä 
ja eri maantieteellisillä alueilla. Koska AUMA-toimilaitteita käytetään 
kaikentyyppisissä prosessiteknisissä laitteistoissa kaikkialla maail-
massa, toimilaitteet on mahdollista varustaa liitännöillä, jotka 
sopivat erilaisiin prosessiautomaatiossa vakiintuneisiin kenttäväylä-
järjestelmiin.

 > Profi bus DP
 > Modbus RTU
 > Foundation Fieldbus
 > HART

AUMA-laitteet ovat aina saatavissa digitaalisilla ja analogisilla 
tuloliitännöillä varustettuna, minkä ansiosta kenttäväylään on 
mahdollista yhdistää myös antureita.

Kustannusten säästö on eräs tärkeimmistä perusteista kenttä-
väylätekniikan käytölle. Tämän ohella sarjamuotoisen tiedon-
siirron yleistyminen prosessiautomaatiossa on vienyt kenttälait-
teiden ja siten myös toimilaitteiden kehitystä eteenpäin. 
Etäparametroinnin tai laitoksen käyttöomaisuuden hallintajär-
jestelmien kaltaisia tehokkuutta parantavia ratkaisuja ei voi 
ajatellakaan ilman kenttäväylätekniikkaa. Kenttäväyläliitän-
nöillä varustetut AUMA-toimilaitteet edustavat myös näiltä osin 
teknisen kehityksen kärkeä.

 TIEDONSIIRTO - KENTTÄVÄYLÄ



Väyläjakso 5 toimilaitteella varustettuna

1

Asyklinen diagnoosi- tai parametritietojen siirto 
Syklinen prosessitietojen takaisinkytkentä, slave
Syklinen prosessitietojen haku, master

2 3 4 5 

Redundantti kanava
Peruskanava

1 2 3 4 5

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

Väylien jaksoajat vertailtavana
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 PROFIBUS 

AUMA-toimilaitteet ja Profi bus DP 
 > Tukevat väyläversioita Profi bus DP-V0, DP-V1 ja DP-V2
 > High speed -tietoliikenne (nopeus enimmillään 1,5 Mbit/s - vastaa 

suunnilleen nopeutta 0,3 ms/toimilaite)
 > Integrointi automaatiojärjestelmään FDT:n tai EDD:n avulla 

(ks. myös sivu 39)
 > Johdon maksimipituus noin 10 km 

(ilman toistimia enintään 1 200 m)
 > Kytkettävissä enimmillään 126 laitetta
 > Optio: Redundantti linjatopologia
 > Optio: Tiedonsiirto valokuidun avulla (ks. sivu 43)
 > Optio: Ylijännitesuojaus 4 kV:iin saakka

Profi bus-tuoteperhe koostuu useista kenttäväyläversioista: Profi bus 
PA on tarkoitettu prosessiautomaatiota varten, Profi net Ethernet-
pohjaista tiedonsiirtoa varten ja Profi bus DP puolestaan laitosten, 
voimaloiden ja koneiden automatisointiin. Profi bus DP sopii ihanteel-
lisesti automatisointiin laitosrakentamisen yhteydessä, sillä yhtäältä 
sen tiedonsiirron fyysinen taso (RS-485) on yksinkertainen ja kestävä 
sekä toisaalta väylästä on saatavissa useita laajennusversioita, kuten 
DP-V0 (nopea syklinen ja deterministinen tiedonsiirto), DP-V1 
(asyklinen pääsy laiteparametreihin ja diagnoositietoihin) samoin 
kuin DP-V2 (muita toimintoja, kuten aikaleima tai redundanssi).

 > Kansainvälisesti standardoitu, IEC 61158/61784 (CPF3), 
www.profi bus.com

 > Käytössä kaikkialla maailmassa
 > Runsas laitekanta
 > Standardoitu integrointi automaatiojärjestelmään (FDT, EDD)
 > Suuri laitevalikoima
 > Tyypillisiä käyttökohteita: voimalat, jätevedenpuhdistamot, 

vesilaitokset, säiliövarastot



Väylien jaksoajat vertailtavana

1

Asyklinen diagnoosi- tai parametritietojen siirto 
Syklinen prosessitietojen takaisinkytkentä, slave
Syklinen prosessitietojen haku, master

2 3 4 4 

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

Väyläjakso 5 toimilaitteella varustettuna

1 2 3 4 5Redundantti kanava
Peruskanava
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 MODBUS 

Modbus on suhteellisen yksinkertainen mutta hyvin monipuolinen 
kenttäväyläprotokolla. Se sisältää kaikki laitosten automatisointiin 
vaadittavat toiminnot. Tällaisia toimintoja ovat esim. yksinkertaisen 
binaari-informaation, analogisten arvojen, laiteparametrien tai 
 diagnoositietojen vaihto. 

Laitosten automatisoinnin fyysinen taso muodostuu Profi bus-väylän 
tavoin yksinkertaisesta ja kestävästä RS-485-väylästä.

Tämän fyysisen rakenteensa vuoksi Modbus tukee erilaisia viesti-
muotoja, esim. Modbus RTU tai Modbus ASCII. Ethernet-pohjaista 
versiota Modbus TCP/IP käytetään myös usein laitteiston integroimi-
seen ylemmän tason automaatiojärjestelmiin.

 > Kansainvälisesti standardoitu, IEC 61158/61784 (CPF15), 
www.modbus.org

 > Yksinkertainen protokolla
 > Käytössä kaikkialla maailmassa
 > Riittää moniin yksinkertaisiin automaatiotehtäviin
 > Tyypillisiä käyttökohteita: jätevedenpuhdistamot, pumppuasemat, 

säiliövarastot

AUMA-toimilaitteet ja Modbus RTU
 > Nopea tietoliikenne (nopeus enimmillään 115,2 kbit/s - vastaa 

suunnilleen nopeutta 20 ms/toimilaite)
 > Johdon maksimipituus noin 10 km 

(ilman toistimia enintään 1 200 m)
 > Kytkettävissä enimmillään 247 laitetta
 > Optio: Redundantti linjatopologia
 > Optio: Tiedonsiirto valokuidun avulla (ks. sivu 43)
 > Optio: Ylijännitesuojaus 4 kV:iin saakka

 TIEDONSIIRTO - KENTTÄVÄYLÄ



Väylien jaksoajat vertailtavana

Asyklinen diagnoosi- tai parametritietojen siirto (report distribution, client server)
Syklinen tiedonvaihto prosessiosapuolien välillä (publisher <> subscriber)

Modbus

Profibus

Foundation Fieldbus

Väyläjakso 5 toimilaitteella varustettuna

LAS

LAS

LAS-redundanssi

Liitinkotelo

1 2 3 4 5

1 <> 3 2 <> 4 4 <> 5 1 <> 2 3 <> 5
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  FOUNDATION FIELDBUS 

Foundation Fieldbus (FF) on suunniteltu erityisesti prosessiautomaa-
tion asettamiin vaatimuksiin. Kenttätasolla käytettävän FF H1 
protokollan mukaisen tiedonsiirron fyysiset ominaisuudet perustuvat 
standardeihin IEC 61158-2 ja ISA SP 50.02. Nämä standardit 
määrittelevät reunaehdot, jotka koskevat yksinkertaisten kenttälait-
teiden tiedonsiirtoa ja energiansyöttöä saman johdinparin kautta. FF 
H1 sallii erilaisia topologioita. Liitäntärasioita tai segmenttisuojaimia 
käytettäessä johdotus on mahdollista toteuttaa erittäin joustavasti. 
Tavanomaisten linja- ja puurakenteiden ohella FF H1 tukee myös 
point-to-point-yhteyksiä samoin kuin rakenteita, jotka käsittävät 
yhden runkojohdon ja yksittäisiin kenttälaitteisiin kulkevat pistojoh-
dot.

Foundation Fieldbus -väylän dataliitännät perustuvat standardoitui-
hin toimintolohkoihin (esimerkiksi AI (Analog Input) tai AO (Analog 
Output)), joiden tulot ja lähdöt yhdistetään toisiinsa. Näin FF-kenttä-
laitteet pystyvät vaihtamaan tietoja keskenään sillä edellytyksellä, 
että segmentti on varustettu FF-tiedonsiirron koordinoinnista 
vastaavalla Link Active Scheduler -toiminnolla (LAS).

AUMA-toimilaitteet ja Foundation Fieldbus
AUMA-toimilaitteet tukevat versiota FF H1.

 > Tietoliikenteen nopeus 31,25 kbit/s, tyypillinen jaksoaika 1 s
 > Johdon maksimipituus noin 9,5 km 

(ilman toistimia enintään 1 900 m)
 > Osoite määriteltävissä enimmillään 240 laitteelle; tyypillinen 

määrä 12 – 16 kenttälaitetta
 > Integrointi automaatiojärjestelmään EDD:n tai FDT:n avulla 

(ks. myös sivu 39)
 > AUMA-toimilaitteet tukevat LAS-toimintoa, minkä ansiosta ne 

voivat toimia Link Active Scheduler -laitteena
 > Optio: Ylijännitesuojaus 4 kV:iin saakka
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Tavanomainen 4 – 20 mA:n signaalijohto
Digitaalinen Hart-tiedonsiirto

1

Analoginen prosessisignaali
Parametri- tai diagnoositietojen takaisinkytkentä, slave
Parametri- tai diagnoositietojen haku, master

2 3 4 5

Jakso 5 toimilaitteella varustettuna
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HART 

HART-väylä käyttää analogisten signaalien siirtämiseen yleistä 
4 – 20 mA:n standardisignaalia. HART-tiedonsiirto perustuu 
analogisen signaalin päälle moduloitavaan signaaliin. Edut: Digitaali-
nen HART-signaali on mahdollista siirtää samanaikaisesti analogisen 
signaalin kanssa. Valmiina olevaa 4 – 20 mA:n järjestelmää voi näin 
käyttää myös digitaalista tiedonsiirtoa varten. Tämän ansiosta 
kenttälaitteista on mahdollista lukea lisäksi myös parametreja ja 
diagnoositietoja.

HART-tiedonsiirto toimii master-slave-periaatteella. Järjestelmä 
sisältää lukuisia erilaisia tiedonsiirtoon tarkoitettuja komentoja. 
Tavallisesti tähän käytetään 4 – 20 mA:n point-to-point-johdotusta. 
Kansainvälisesti standardoitu (www.hartcomm.org)

 > Käytössä kaikkialla maailmassa, IEC 61158/61784 (CPF9)
 > Runsas laitekanta
 > Standardoitu integrointi automaatiojärjestelmään (FDT, EDD)
 > Suuri laitevalikoima

AUMA-toimilaitteet ja HART-väylä
 > 4 – 20 mA:n HART-analogisignaali joko ohjearvon tai 

vaihtoehtoisesti todellisen asentolukeman siirtämiseen
 > Parametri- ja diagnoositietojen siirto digitaalisen HART-

tiedonsiirron välityksellä
 > Digitaalisen tiedonsiirron nopeus noin 500 ms toimilaitetta kohti
 > Integrointi automaatiojärjestelmään EDDL:n avulla 

(ks. myös sivu 39)
 > Kaapelin pituus noin 3 km

 TIEDONSIIRTO - HART
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 KENTTÄLAITTEIDEN HALLINTA KESKITETYSTI KENTTÄVÄYLÄN VÄLITYKSELLÄ 

EDD ja FDT/DTM ovat kaksi erilaista tekniikkaa, joiden avulla 
laiteintegroinnin voi yhtenäistää kenttäväyläjärjestelmän sisällä 
käsittämään kaikki järjestelmän sisältämät kenttälaitteet. Integ-
rointi voi tällöin kattaa esimerkiksi laitteiden konfi guroinnin, 
laitteiden vaihdon, virheiden analysoinnin, laitteiden diagnoo-
sin tai näiden toimenpiteiden dokumentoinnin. EDD ja FDT/
DTM ovat tämän vuoksi tärkeässä asemassa laitoksen käyttö-
omaisuuden ja laitteiden elinkaaren hallintajärjestelmien 
kannalta.

Välttämättömien perustoimintojen lisäksi kenttälaitteissa on myös 
diagnoositoimintoja sekä lukuisia järjestelmäkohtaisia erityistoimin-
toja, joiden avulla laitteen voi mukauttaa yksittäisen prosessin 
asettamiin vaatimuksiin. Mikäli eräät vaatimukset täyttyvät (esimer-
kiksi Profi bus-väylässä on protokolla DP-V1 välttämätön), näihin 
toimintoihin liittyvien tietojen vaihto voi tapahtua kenttäväylää 
pitkin suoraan valvomon ja kenttälaitteen välillä. AUMA-toimilait-
teissa tällaisia tietoja ovat muun muassa standardin NAMUR NE 107 
mukaiset tila- ja diagnoosi-ilmoitukset, käyttötoimintojen parametri-
muutokset, elektronisen laitepassin sisältämät tiedot tai ennalta 
ehkäisevään huoltoon tarkoitetut  käyttötiedot.

EDD- tai FDT/DTM-tekniikka yhtenäistää pääsyn valvomosta 
yksittäisten kenttälaitteiden tietoihin.

EDD
Jokaisella tätä tekniikkaa tukevalla kenttälaitteella on oma EDD-
kuvaus (Electronic Device Description). Laiteparametrien kuvaus 
tapahtuu tällöin ASCII-muodossa standardoidulla ja alustasta 
riippumattomalla EDD-kielellä. Näin kaikille kenttälaitteille on 
mahdollista luoda yhtenäinen ohjausmalli ja parametrien identtinen 
esitystapa.

FDT/DTM
FDT (Field Device Tool) määrittelee ohjelmistoliitännän, jonka avulla 
DTM-komponentit (Device Type Manager) voi yhdistää huoltotietoko-
neen FDT-järjestelmään. DTM-komponentit ovat kenttälaitteiden 
valmistajien julkaisemia ohjelmistomoduuleja. Tulostimen ajurin tavoin 
DTM-komponentti asennetaan FDT-kehyssovellukseen, jonka yhteydessä 
komponentti vastaa kenttälaitteiden asetusten ja tietojen visualisoin-
nista. 

Osoitteesta www.auma.com voi ladata AUMA-toimilaitteisiin 
saatavissa olevat EDD- ja DTM-komponentit.
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SIMA on Master Station -moduuli, jonka avulla toimilaitteet voi 
integroida täydellisesti automaatiojärjestelmään. Tällöin tiedonsiirto 
perustuu avoimiin kenttäväyläprotokolliin.

 > SIMA-moduuli helpottaa käyttäjän työtä suorittamalla siihen 
liitetyn kenttäväyläverkoston käyttöönoton lähes automaattisesti, 
automaatiojärjestelmästä riippumatta - "plug and play"-
periaatteella.

 > SIMA hallinnoi tiedonsiirtoa kenttälaitteisiin sekä kaikkiin 
redundantteihin datakanaviin ja hot standby -komponentteihin.

 > Tiedonkeruulaitteena toimiva SIMA-moduuli kerää toimilaitteiden 
kaikki tilailmoitukset ja välittää automaatiojärjestelmälle 
normaalin käytön kannalta välttämättömät tiedot.

 > SIMA-moduulin avulla on mahdollista päästä nopeasti ja helposti 
käsiksi liitettyjen toimilaitteiden tilatietoihin. 

 > SIMA-moduulin ansiosta häiriöt on mahdollista paikantaa ja 
poistaa nopeasti.

 > SIMA toimii yhdyskäytävänä, joka huolehtii kenttäväylän 
toimilaitteisiin suuntautuvan tiedonsiirron mukauttamisesta 
käytettävissä oleviin automaatiojärjestelmän liitäntöihin.

Konfi gurointiliitäntä
SIMA-moduulin eri varustusversiot tarjoavat erilaisia mahdollisuuksia 
päästä käsiksi käyttöön ja konfi gurointiin liittyviin toimintoihin. 
Näihin voivat kuulua integroitu kosketusnäyttö samoin kuin hiirelle, 
näppäimistölle ja ulkopuoliselle näyttöruudulle tarkoitetut liitännät 
tai Ethernet-liitännät, joiden välityksellä SIMA-moduulin voi integ-
roida olemassa olevaan verkkoon.

Graafi sten elementtien ansiosta koko järjestelmän tilan voi nähdä 
yhdellä silmäyksellä. Asetukset ja konfi guroinnit on suojattu eri 
käyttäjätasoille määritellyillä salasanoilla.

  SIMA - KENTTÄVÄYLIIN PERUSTUVA JÄRJESTELMÄRATKAISU



ilman SIMA-moduulia 10 km

SIMA-moduulilla varustettuna 296 km

Kenttäväyläjärjestelmien kaapelien maksimipituudet vertailtavana

Redundanssi renkaassa
Virheetön tiedonsiirto Tiedonsiirto vikatapauksessa

2

1

3

4
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1  SIMA Master Station
SIMA-moduuli rakentuu standardoiduista teollisuus-PC:n komponen-
teista, joita täydentävät vaadittavat kenttäväyläliitännät. Täydellinen 
laitteisto on sijoitettu kestävään EMC-suojauksella varustettuun 
19 tuuman teollisuuskoteloon.

1a  Hot Standby SIMA
Laitteiston käytettävyyttä voi lisätä asentamalla laitteistoon Backup 
SIMA -lisämoduulin, joka vastaa Primary SIMA -päämoduulin 
tehtävistä siinä tapauksessa, että päämoduuli ei ole käytettävissä. 

2  Redundantti Modbus-rengas
Tämän topologian suuri etu on sille ominainen redundanssi. Jos 
rengas katkeaa, SIMA käsittelee renkaan kumpaakin segmenttiä 
itsenäisinä linjoina, jolloin kaikki toimilaitteet ovat edelleen saavu-
tettavissa. Tähän topologiaan tarkoitetuissa toimilaitteissa on 
toistintoiminto, joka vastaa rengassegmenttien galvaanisesta 
erotuksesta sekä Modbus-signaalien vahvistamisesta. Näin enimmil-
lään 247 laitteeseen yhdistettyjen tavanomaisten RS-485-kaapelien 
enimmäispituus voi olla jopa 296 km.

Linjatopologiat ovat myös toteutettavissa SIMA-moduulin avulla.

3  Yhteys automaatiojärjestelmään
Tietojen vaihto automaatiojärjestelmän kanssa on mahdollista 
protokollan Modbus RTU tai Modbus TCP/IP avulla.

4  AUMA-toimilaitteet
Toimilaitteissa on valittuun kenttäväyläprotokollaan ja määriteltyyn 
topologiaan sopiva liitäntä. Yksittäiset laitteet voi erottaa kenttäväy-
lästä, ilman että kenttäväylässä tapahtuva tiedonsiirto muihin 
laitteisiin keskeytyy.
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Eräissä käyttötilanteissa kuparikaapelin 
tiedonsiirtokapasiteetin rajat tulevat 
vastaan. Vaihtoehtona on tällöin siirtymi-
nen valokuitukaapeliin. Langattomassa 
yhteydessä tiedonsiirto tapahtuu täysin 
ilman kaapeleita.

 LANGATON VERKKO (WIRELESS) 

Johdotuksen puuttumisen lisäksi langattomalla verkolla on myös muita etuja: Järjestelmän 
voi ottaa nopeasti käyttöön, ja järjestelmää on myös helppo laajentaa. Jokainen laite pystyy 
vaihtamaan tietoja kaikkien muiden kanssa, jotka sijaitsevat sen radiosignaalin kantaman 
alueella. Tämä mesh-topologia kasvattaa laitteiston käytettävyyttä redundantin tiedonsiir-
ron ansiosta. Jos jokin laite vioittuu tai radioyhteys katkeaa, järjestelmä siirtyy automaatti-
sesti käyttämään vaihtoehtoista tiedonsiirtoreittiä.

Langaton ratkaisu on SIMA-järjestelmäratkaisun yksi mahdollinen versio. Tällainen järjes-
telmä sisältää pääosin sivulla 40 mainitut toiminnot. 

Langaton tiedonsiirto perustuu langatonta tiedonsiirtoa koskevaan standardiin IEEE 802.15.4 
(taajuus 2,4 GHz). Tiedonsiirrossa käytetään 128-bittistä AES-salausta, joka suojaa sekä 
tietoliikennettä että kenttälaitteisiin asetettuja parametreja.

1  Langattomalla liitännällä varustetut AUMA-toimilaitteet

2  SIMA Master Station
Sivulla 40 kuvattu SIMA-moduuli ohjaa yhdessä yhdyskäytävän kanssa kenttälaitteisiin 
suuntautuvaa tiedonsiirtoa.

3  Langaton yhdyskäytävä
SIMA-moduuli muodostaa yhteyden langattomaan järjestelmään yhdyskäytävän välityksellä. 
Yhdyskäytävä sisältää verkkoyhteyksien hallinta- ja turvatoiminnot (Network Manager ja 
Security Manager).

VAIHTOEHTOISET TIEDONSIIRTOYHTEYDET - LANGATON YHTEYS JA VALOKUITU



Multimode-valokuitu 2,5 km

Kuparikaapeli 1,2 km

Singlemode-valokuitu

Väylälaitteiden maksimietäisyydet vertailtavana

Käyttöesimerkkejä

Jätevedenpuhdistamojen salamasuojaus

Tunnelien palosuojaus

15 km
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 TIEDONSIIRTO VALOKUIDUN AVULLA 

Valokuitu on sopiva siirtoväline, jos laitteiden välimatkat ovat pitkiä 
ja tiedonsiirron varmuudelle asetettavat vaatimukset ovat suuria.

Suuret etäisyydet
Koska valosignaalien vaimeneminen valokuidussa on vain vähäistä, 
valokuitukaapeleilla voi yhdistää kaukana toisistaan olevia laitteita. 
Näin kenttäväylän kaapeloinnin kokonaispituus voi myös kasvaa 
huomattavasti. Multimode-kuitua käytettäessä laitteiden välinen 
etäisyys voi olla enimmillään 2,5 km. Singlemode-kuiduilla etäisyys 
voi olla jopa 15 km.

Integroitu ylijännitesuojaus
Kuparikaapeleista poiketen valokuitukaapelit eivät ole herkkiä 
sähkömagneettisille häiriöille. Signaali- ja tehokaapeleita ei tämän 
vuoksi tarvitse asentaa erilleen toisistaan. Valokuitukaapelit 
huolehtivat galvaanisesta erotuksesta toimilaitteiden välillä. Tämä 
suojaa laitteita hyvin esimerkiksi salamaniskujen aiheuttamilta 
ylijännitteiltä.

Valokuituliitännällä varustetut AUMA-toimilaitteet
Toimilaitteiden sähköliitännän yhteyteen on sijoitettu valokaapeli-
moduuli, joka muuntaa toimilaitteen sisäiset sähköiset signaalit 
valosignaaleiksi. Valokaapelien liittämiseen käytetään tavanomaisia 
FSMA-pistoliitäntöjä.

Modbus RTU -protokollaa käytettäessä valokaapeleilla on mahdol-
lista toteuttaa linja- ja tähtitopologioita. Profi bus DP -protokolla 
antaa näiden topologioiden lisäksi mahdollisuuden myös rengasto-
pologian käyttöön. Tässä tapauksessa protokolla valvoo optisen 
renkaan käytettävyyttä. Renkaan katkeaminen tuottaa varoituksen. 
Tämä toimilaitteen ohjausyksikön AC ilmoitusjärjestelmään integ-
roitu varoitus tulee näkyviin näyttöruudulle ja välittyy ilmoitusjärjes-
telmän konfi guroinnin mukaisesti valvomoon.
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YHTENÄINEN RAKENNEPERIAATE, SA JA SQ
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4  Liitäntä venttiilille
Standardin EN ISO 5210 tai DIN 3210 mukainen liitäntä moni-
kierrostoimilaitteissa SA, standardin EN ISO 5211 mukainen 
liitäntä osakierrostoimilaitteissa SQ. Saatavissa on lukuisia 
vetolaiteversioita.
Ks. myös sivu  52.

2  Moottori
Toimilaitteissa käytetään erityisesti venttiilien automatisointia 
varten kehitettyjä kolmivaihe-, vaihto- ja tasavirtamoottoreita, 
joiden käynnistysmomentit ovat suuria. Lämpösuojana käytetään 
termo kytkimiä ja PTC-vastuksia.

Momentin siirtämiseen käytettävän kynsikytkimen ja moottorin 
sähkönsyötön pikaliittimen ansiosta moottorin voi vaihtaa 
nopeasti. Lisätietoja sivulla 70.

Kytkinyksikkö
Kytkinyksikölle asetellaan venttiilin pääteasennot ja momenttiar-
vot. Kytkinyksikkö seuraa venttiilin asentoa ja tarkkailee vääntö-
momenttia, joka suojaa venttiiliä ylikuormitukselta ja sulkuta-
vasta riippuen pysäyttää venttiilin asetettuun momenttiin tai 
pääteasentoon. Asiakkaan järjestelmävaatimuksista riippuen 
käytetään joko sähkömekaanista tai elektronista kytkinyksikköä.

3a  Kytkinyksikkö - sähkömekaaninen
Kytkinyksikkö mittaa liikealuetta ja vääntömomenttia mekaani-
sesti. Kytkimet kytkeytyvät kytkentäpisteiden kohdalla. Kum-
mankin pääteasennon kytkentäpisteet ja kummankin liikesuun-
nan pysäytysmomentit asetellaan mekaanisesti.

Valinnaisesti tieto venttiilin asennosta voi siirtyä jatkuvana 
signaalina valvomoon.

Sähkömekaanista kytkinyksikköä käytetään siinä tapauksessa, 
että toimilaite toimitetaan ilman siihen integroitua ohjausyksik-
köä. Kytkinyksikön voi yhdistää kumpaankin AUMA-ohjausyksi-
kön tyyppiin AM ja AC.

3b  Kytkinyksikkö - elektroninen
Tarkat magneettianturit muuntavat venttiilin asento- ja moment-
tiarvot elektronisiksi signaaleiksi. Pääteasennot viritetään ja 
vääntömomentti asetellaan käyttöönoton yhteydessä AC-
ohjausyksiköstä, koteloa avaamatta. Venttiilin asento- ja 
momenttitiedot siirtyvät jatkuvana signaalina.

Elektroninen kytkinyksikkö sisältää antureita, jotka seuraavat 
 vääntömomentin muutosta, tärinää ja laitteen sisälämpötilaa. 
Nämä tiedot tallentuvat AC-ohjausyksikköön aikaleimalla 
varustettuina. Ohjausyksikkö analysoi tiedot, minkä jälkeen 
tietoja voi käyttää ennalta ehkäisevien huoltotoimenpiteiden 
pohjana (ks. myös sivu 26). 

Lisätietoja sivuilla 51 ja 68.

Monikierrostoimilaite SA ja osakierrostoimilaite SQ
Perustoimilaitteen osat ovat moottori, kierukkavaihde, kytkinyk-
sikkö, hätätilanteisiin tarkoitettu käsipyörä sekä sähkö- ja 
venttiililiitäntä.

Tämän perusvarustuksen (Auma Norm) mukaisessa toimilait-
teessa ajokäskyjen ja takaisinkytkentäviestien käsittely tapahtuu 
tehtävään sopivalla ulkoisella logiikalla ja moottorilähdöllä.

Toimilaitteet toimitetaan usein integroidulla ohjausyksiköllä AM 
tai AC varustettuna. Moduulirakenteisuuden ansiosta ohjausyksi-
kön voi asentaa helposti toimilaitteen päälle pikaliitännän avulla.

SA- ja SQ-laitteiden väliset erot
Monikierrostoimilaitteen 1a  SA pääakseli on tyypiltään 
onttoakseli, jotta nousevalla karalla varustetun venttiilin kara 
ohjautuu toimilaitteen läpi. 

Osakierrostoimilaite SQ sisältää mekaaniset 1b  kääntökulman 
rajoittimet, jotta venttiilin pääteasennot on mahdollista saavut-
taa tarkasti käsikäytön avulla. Saatavissa on eri kääntökulma-
alueille tarkoitettuja osakierrostoimilaitteita. Ks. myös sivu 67.

YHTENÄINEN RAKENNEPERIAATE, SA JA SQ
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5   Käsipyörä
Käsipyörä venttiilin ohjaamiseen sähkökatkoksen yhteydessä. 
Käsipyörän käyttöönotto ja liikuttaminen eivät vaadi voimaa. 
Toimilaitteen itsepidättävä vaikutus säilyy myös käsikäytön aikana.

Optiot:

 > Mikrokytkin ilmoittaa ohjausyksikölle käsikäytön alkamisesta.
 > Luvattoman käytön ehkäisemiseen tarkoitettu lukituslaite
 > Käsipyörän jatkokappale
 > Adapteri ruuvinvääntimen avulla tapahtuvaa käyttöä varten
 > Etävaihtokytkennällä varustettu ketjupyörä

Ks. myös sivu 60.
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6    Kytkentälaitteet
Perusmallissa moottorin käynnistämiseen 
ja pysäyttämiseen käytetään suunnanvaih-
tokontaktoreja. Suosittelemme tyristoriyk-
siköiden käyttöä säätötoimilaitteiden 
yhteydessä, mikäli kytkentätiheydet ovat 
suuria (ks. myös sivu 72).

7  Pikaliittimellä varustettu sähköliitäntä
Sama periaate koskee kaikkia malleja riippumatta siitä, onko ne 
varustettu integroidulla ohjausyksiköllä. Kytkentä säilyy ennal-
laan myös huoltotöiden ajan, sähköt saa nopeasti katkaistua ja 
kytkettyä.

Näin seisokit jäävät mahdollisimman lyhyiksi ja vältytään 
kytkentävirheiltä (ks. myös sivu 54 ja 71).

AC-ohjausyksikön sähköliitännässä on muuntajan ensiökäämin 
oikosulkusulakkeet sisältävä sulakepidike, johon on helppo 
päästä käsiksi.

Integroitu ohjausyksikkö
Integroidulla ohjausyksiköllä AM tai AC varustettuja toimilaitteita 
voi ohjata sähköisesti paikallisohjausyksiköstä käsin heti, kun 
virta on kytketty. Ohjausyksikkö sisältää kytkentälaitteita, 
teholähteen ja liitännän automaatiojärjestelmään. Ohjausyksikkö 
pystyy käsittelemään toimilaitteen ohjauskäskyjä ja takaisinkyt-
kentäviestejä. 

Integroitu ohjausyksikkö ja toimilaite on yhdistetty sähköisesti 
toisiinsa nopeasti irrotettavan pikaliittimen avulla. 

Lisätietoja ohjausyksiköistä sivuilta 20 ja 72 alkaen.

AM
Yksinkertaisella logiikalla varustettu ohjausyksikkö raja- ja 
momenttisignaalien ja ohjauskäskyjen AUKI, SEIS, KIINNI 
käsittelyyn. Paikallisohjausyksikön kolme merkkivaloa ilmaisevat 
toimilaitteen tilan. 

AC 
Toiminnoiltaan monipuolinen mikroprosessoripohjainen 
ohjausyksikkö, joka on varustettu konfi guroitavalla liitännällä. 
Graafi nen näyttöruutu, johon on valittavissa yli 30 kieltä, 
näyttää toimilaitteen tilan. Elektroniseen kytkinyksikköön 3b  
yhdistettynä kaikki asettelut on mahdollista tehdä koteloa 
avaamatta. Valikko-ohjaukseen perustuva ohjelmointi on 
mahdollista joko suoraan laitteesta tai langattoman Bluetooth-
yhteyden välityksellä AUMA CDT -ohjelmiston avulla.

AC-ohjausyksikkö on sopivin valinta toimilaitteen integroimiseen 
monimutkaisiin automaatiojärjestelmiin. AC tukee laitoksen 
käyttöomaisuuden hallintajärjestelmää.

Ennalta ehkäisevää huoltoa palvelee  lisäanturi, joka mittaa 
lämpötilaa jatkuvasti.
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Kytkinyksikkö sisältää kytkimet jotka huolehtivat toimilaitteen 
automaattisesta pysäytyksestä, kun pääteasento on saavu-
tettu. Pääteasennot viritetään ja vääntömomentti asetellaan 
tässä versiossa mekaanisesti. 

1  Rajojen ja vääntömomenttien asettelu
Kotelon kannen poistamisen ja mekaanisen asennonosoittimen 
irrottamisen jälkeen kaikkiin asetteluelementteihin pääsee helposti 
käsiksi (ks. myös sivu 68).

2   Asentolähetin
Venttiilin asentotieto välittyy automaatiojärjestelmään potentiomet-
rillä 2a  tai 4 – 20 mA:n signaalia (EWG,RWG) käyttäen (ks. myös 
sivu 69). EWG 2b  toimii ilman kosketusta ei kulu siten juuri 
lainkaan.

3  Alennusvaihteisto (lisälaitevaihde) 
Alennusvaihteistoa tarvitaan venttiilin iskun liikkeen muuntamiseksi 
lisälaitteille sopivaan kääntökulmaan. Tällaisia lisälaitteita ovat 
mekaaninen asennonosoitin, potentiometri tai asentolähetin.

4  Käyntivilkku käynnin ilmaisuun
Segmenttipyörä kytkee vilkkukytkimen päälle ja pois koko liikealu-
eella (ks. myös sivu 68).

5  Kuivatusvastus
Lämmitys ehkäisee kosteuden tiivistymistä kytkentälaitteen sisään 
(ks. myös sivu 71).

6   Raja- ja momenttikytkimet
Rajakytkin toimii, kun toimilaite saavuttaa sille viritetyn pääteasen-
non. Momenttikytkin toimii, kun pysäytysmomentti on saavutettu.

Perusmallissa on erilliset rajakytkimet asentoja AUKI ja KIINNI 
varten samoin kuin yksi momenttikytkin ajosuuntia AUKI ja KIINNI 
varten (ks. myös sivu 68). Eri potentiaalien kytkemistä varten on 
saatavissa tandemkytkimet, jotka on varustettu kahdella galvaani-
sesti erotetulla kytkentätilalla.

Väliasentojen kytkentä
Molempia ajosuuntia varten on valinnaisesti saatavissa väliasento-
kytkimillä varustettu DUO-kytkinyksikkö, jolloin kumpaakin 
ajosuuntaa varten voi asetella erikseen yhden vapaasti valittavan 
kytkentäpisteen.

SÄHKÖMEKAANINEN KYTKINYKSIKKÖ



7

8

12

9

11

10

51

10   Tärinä- ja lämpötila-anturi
Elektroniikan piirilevy on varustettu tärinäanturilla ja lämpötilan 
jatkuvasta mittauksesta vastaavalla anturilla. Tiedot käsittelee 
laitteen sisäinen diagnostiikka.

11  Kuivatusvastus
Lämmitys ehkäisee kosteuden tiivistymistä kytkentälaitteen sisään 
(ks. myös sivu 71).

12   Mekaaninen asennonosoitin
Valinnaisena saatava osoitinkiekko seuraa venttiilin asentoa myös 
jännitteettömässä tilassa, toimilaitteen käsikäytön aikana.

SIL-version kytkin (kuva puuttuu)
Jos elektronista kytkinyksikköä käytetään SIL-vaatimusten mukai-
sessa toimilaitteessa (ks. sivu 64), kytkinyksikköön asennetaan 
lisäksi tällaiseen käyttöön tarvittavat rajakytkimet.

Jos turvatoiminnon käynnistäminen on välttämätöntä, nämä 
rajakytkimet laukaisevat moottorin pysäytyksen pääteasennon 
saavuttamisen yhteydessä.

Ei-intrusiivinen - toimilaitteen kaikki asettelut voidaan tehdä 
ilman työkaluja ja koteloa avaamatta, mikäli toimilaite on 
varustettu elektronisella kytkinyksiköllä (MWG) ja integroidulla 
ohjausyksiköllä AC.

 7  Absoluuttianturi (matkan mittaus)
Neliportaisen vaihteen magneettianturien asennot vastaavat 
venttiilin asentoa. Tämäntyyppinen matkanmittaus tunnistaa 
venttiilin asennon myös sähköjen puuttuessa, eikä akkuvarmistusta 
tämän vuoksi tarvita. 

8   Absoluuttianturi (momentin mittaus)
Magneettianturin asento vastaa venttiilin laippaan vaikuttavaa 
 vääntömomenttia.

9  Matkarajojen ja vääntömomentin elektroninen tunnistus
Hall-anturit seuraavat jatkuvasti magneettien asentoa matkarajojen 
ja vääntömomentin tunnistuksesta vastaavien absoluuttianturien 
sisällä. Elektroniikka tuottaa jatkuvan raja- ja momenttisignaalin. 
Magneettisuuteen perustuva toimintaperiaate on varmatoiminen ja 
sietää hyvin mahdollisia häiriöitä. 

Pääteasentojen ja vääntömomentin asettelut tallentuvat elektroni-
seen kytkinyksikköön. Nämä arvot ovat käytettävissä ja voimassa 
myös AC-ohjausyksikön vaihdon jälkeen.

 ELEKTRONINEN KYTKINYKSIKKÖ
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Venttiilille tarkoitettu mekaaninen liitäntä on standardoitu. 
Monikierrostoimilaitteiden laippojen mitat ja vetolaitteet ovat 
standardin EN ISO 5210 tai DIN 3210 mukaisia.

1  Laippa ja pääakseli
Ontto pääakseli siirtää vääntömomentin sisäpuolisen hammastuksen 
välityksellä kytkinkappaleeseen. Venttiilin liitäntä on varustettu 
standardin mukaisesti kohdistusreunalla.

1a   Hammastettu vetolaiteholkki
Kaikkiin vetolaitteisiin sopiva joustava ratkaisu. Vetolaitteita B1, B2, 
B3 tai B4 varten holkki koneistetaan tarvittavilla porauksilla. 
Käytettäessä jotain seuraavassa kuvatuista vetolaitteista holkki 
toimii liitoselementtinä.

1b   Vetolaite A
Karamutteri nousevia, pyörimättömiä venttiilin karoja varten. 
Karamutterilla ja painelaakereilla varustettu liitäntälaippa muodostaa 
yksikön, joka pystyy ottamaan vastaan työntövoimia.

1c  Vetolaite IB   
Integroidut HGW-komponentit eristävät toimilaitteen sähköisesti 
venttiilistä. Käytetään katodisella korroosiosuojauksella varustetuissa 
putkistoissa. Vääntömomentin siirtämisestä venttiiliin vastaa 
kohdassa 1a  ilmoitettu kytkinkappale. 

1d  Vetolaite AF
Kuten vetolaite A, karamutteri on kuitenkin lisäksi jousikuormittei-
nen. Jouset ottavat vastaat dynaamiset aksiaalivoimat suurilla 
kierrosnopeuksilla ja tasaavat lämpötilasta johtuvia venttiilin karan 
pituuden muutoksia.

 Vetolaite AK (kuva puuttuu)
Kuten vetolaite A, varustettu lisäksi venttiilikaran asemapoikkeaman 
tasaamiseen tarkoitetulla heilurimaisella karamutterilla. Vastaa 
ulkoisesti ja mitoiltaan vetolaitetta AF.

2  Vapaan pyörimisen estolaite LMS
Käyttö välttämätöntä, jos itsepidättyvyydelle asetettavat vaatimuk-
set ovat suuria (esim. toimilaitteen kierrosnopeus on suuri). Vapaan 
pyörimisen estolaite estää sulkuelimeen vaikuttavaa voimaa 
muuttamasta venttiilin asentoa. Jarrumoottoria ei tällöin tarvita. 
Yksikkö asennetaan toimilaitteen ja venttiilin väliin.

 LIITÄNTÄ VENTTIILILLE

1a

1c

1d

1b

2

SA1

1
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Osakierrostoimilaitteissa venttiililiitännän tulee täyttää standar-
din EN ISO 5211 vaatimukset. Osakierrostoimilaitteissa SQ on 
monikierrostoimilaitteissa SA käytettävien kytkinkappaleiden 
tilalla hammastuksella varustettu kytkin, joka vastaa vääntömo-
mentin siirtämisestä.

 3  Laippa ja pääakseli
Pääakseli siirtää vääntömomentin sisäpuolisen hammastuksen 
välityksellä kytkimeen. Laipan voi varustaa standardin EN ISO 5211 
mukaisella pikakiinnitteisellä keskitysrenkaalla.

3a  Poraamaton kytkin
Vakiomalli. Loppukoneistus suoritetaan joko venttiilin valmistajan 
luona tai toimilaitteen sijoituspaikassa.

3b  Neliökoneistus
Standardin EN ISO 5211 mukaisesti tai AUMAn kanssa sovittuja 
erikoismittoja käyttäen.

3c  Kahden tasosivun koneistus
Standardin EN ISO 5211 mukaisesti tai AUMAn kanssa sovittuja 
erikoismittoja käyttäen.

3d  Poraus kiilauralla
Standardin EN ISO 5211 mukaisen porauksen voi varustaa yhdellä, 
kahdella, kolmella tai neljällä kiilauralla. Urat ovat standardin 
DIN 6885 T1 mukaisia. Tehtaalla on mahdollista valmistaa myös 
erikoismittaisia kiilauria, mikäli asiakas on sopinut tästä valmistajan 
kanssa.

 Pidennetty kytkin (kuva puuttuu)
Tällainen kytkin on tarkoitettu erikoismallisiin venttiileihin. Tällöin voi 
olla kyse esimerkiksi matalalla sijaitsevalla karalla varustetuista 
venttiileistä tai venttiileistä, joissa vaihteen ja venttiilin väliin on 
asennettava välilaippa.

3c

3d

3b

3a

SQ
3

3
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Pikaliittimellä varustettu sähköliitäntä 
on olennainen osa moduulirakennetta. 
Sähköliitäntä muodostaa erillisen 
yksikön. Eri liitäntätyypit ovat yhteenso-
pivia myös eri mallisarjojen välillä. Niitä 
voi käyttää sekä integroidulla ohjausyksi-
köllä varustetuissa toimilaitteissa että 
toimilaitteissa, joissa ei ole tällaista 
ohjausyksikköä. 

Kytkentä säilyy ennallaan myös huoltotöiden 
ajan, sähköt saa nopeasti katkaistua ja 
kytkettyä. Näin seisokit jäävät mahdollisim-
man lyhyiksi ja vältytään kytkentävirheiltä.

1   AUMA-pyöröliitin
Kaikkien liitäntätyyppien peruselementti on 50-napainen AUMA-pyöröliitin. Koodauksen 
ansiosta liitintä ei voi yhdistää väärin. AUMA-pyöröliitin muodostaa myös sähköisen 
liitännän toimilaitteen ja siihen integroidun ohjausyksikön välillä. Ohjausyksikön voi sekä 
irrottaa nopeasti toimilaitteesta että asentaa myös yhtä nopeasti takaisin paikalleen.

2   Sähköliitäntä S
Varustettu kolmella läpiviennillä.

3   Sähköliitäntä SH
Varustettu ylimääräisillä läpivienneillä, 75 % perusmallia tilavampi.

4   Välikehys DS kaksinkertaiseen suojaukseen 
Säilyttää kotelointiluokan ennallaan myös siinä tapauksessa, että sähköliitäntä on irrotettu. 
Estää samalla myös lian tai kosteuden tunkeutumisen kotelon sisälle. Välikehyksen voi 
yhdistää kaikentyyppisiin sähköliitäntöihin, ja kehyksen voi asentaa helposti myös jälkeen-
päin.

 SÄHKÖLIITÄNTÄ
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Mikäli tiedonsiirtoon käytetään rinnak-
kaista signaalinsiirtoa, AC-ohjausyksikkö 
on varustettu jollakin edellä kuvatuista 
sähköliitännöistä. Jos tiedonsiirto 
perustuu kenttäväylätekniikkaan, 
käytetään erityisesti tätä tekniikkaa 
varten tarkoitettuja liitäntöjä. Ne ovat 
muiden liitäntätyyppien tavoin pikakiin-
nitteisiä.

5   Kenttäväylän liitäntä SD
Kenttäväyläjohtojen yhdistäminen on helppoa integroidun liitäntäpiirilevyn ansiosta. 
Kenttäväylän tiedonsiirto ei katkea, vaikka liitäntä olisi irrotettu. Liitäntä sisältää kenttäväy-
läkohtaisia ominaisuuksia. Esimerkiksi Profi bus-väylässä liitäntään on integroitu päätevastuk-
set.

6   Optisilla liittimillä varustettu kenttäväylän liitäntä SDE
Liitinten avulla valokuitukaapelit voi yhdistää suoraan AC-ohjausyksikköön. Rinnastettavissa 
rakenteeltaan SD-liitäntään 5 . Liitäntä on kuitenkin halkaisijaltaan tätä suurempi, jotta 
valokuiduille määritellyt taivutussäteet eivät alitu. Valokuitumoduuli sisältää diagnostiikan, 
joka valvoo yhteyden laatua. 
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Jos monikierrostoimilaite SA yhdistetään kierukkavaihteeseen 
GS, tulokseksi saadaan osakierrostoimilaite. Yhdistelmä 
mahdollistaa suuren ulostulomomentin, jota tarvitaan suuriko-
koisten ja/tai suurten paineiden yhteydessä käytettävien 
läppä- ja palloventtiilien automatisointiin

Näiden laiteyhdistelmien vääntömomenttialue ulottuu 
675 000 Nm:iin saakka. 

2  Kierukkapyörä ja kierukka-akseli
Muodostavat vaihteen ydinosan. Rakenne mahdollistaa suuret 
alennussuhteet yhdellä vaihteella ja vaikuttaa samalla itsepidätty-
västi, toisin sanoen venttiilin sulkuelimeen vaikuttava voima ei 
muuta venttiilin asentoa.

1  Mekaaninen liikkeen rajoitin
Rajoitin rajoittaa kääntökulmaa ja mahdollistaa käsikäytön yhtey-
dessä venttiilin asennoittamisen tarkasti pääteasentoihin siinä 
tapauksessa, että venttiilissä ei ole omia rajoittimia. Moottorikäytön 
aikana pysäytyksestä vastaa monikierrostoimilaite SA, eikä toimilaite 
tällöin liiku vaihteen rajoittimiin saakka.

AUMAn rajoitinrakenteessa rajoitinmutteri liikkuu edestakaisin a  
toimilaitteen ajaessa rajoittimien välisen alueen poikki b . Tämän 
rakenteen etuja ovat: 

 > Rajoittimiin kohdistuvat vain suhteellisen pienet momentit.
 > Liian suuret momentit eivät kohdistu vaihteen runkoon. Vaihde 

säilyy ulkoisesti ehjänä ja käyttökelpoisena myös siinä 
tapauksessa, että ohjauslaitteiden rajoittimet ovat rikkoutuneet.

Patentoitu rakenne, jossa kumpikin rajoitin on varustettu kahdella 
kiilalevyllä c , estää rajoitinmutterin juuttumisen kiinni rajoitti-
meen. Irtautumiseen tarvittava momentti on vain noin 60 % 
rajoittimen lähestymisvaiheen momentista.

b

b

c

c

a

3  Venttiilin liitoslaippa
Malli täyttää standardin EN ISO 5211 vaatimukset.

MONIKIERROSTOIMILAITTEEN JA KIERUKKAVAIHTEEN YHDISTELMÄT SUURILLE VÄÄN
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4   Kytkin
Erillinen kytkin helpottaa vaihteen asentamista venttiiliin. Pyynnöstä 
kytkin toimitetaan venttiilin akselille sopivalla porauksella varustet-
tuna (ks. myös sivu 53). Porauksella varustettu kytkin työnnetään 
venttiilin akselin päälle ja kiinnitetään siten, ettei se pääse liikku-
maan akselin suuntaisesti. Tämän jälkeen vaihteen voi asentaa 
venttiilin laippaan.

5  Esivaihde
Näiden planeetta- tai lieriöhammaspyörävaihteiden avulla on 
mahdollista pienentää vaadittavaa sisääntulomomenttia.

6  Osoittimella varustettu kansi
Suurikokoisen osoittimella varustetun kannen ansiosta venttiilin 
asennon näkee jo kaukaa. Kansi seuraa jatkuvasti venttiilin liikettä ja 
toimii siten myös käynnin ilmaisimena. Jos kotelointiluokalle 
asetettavat vaatimukset ovat suuria (koskee esim. käyttöä maahan 
haudattuna), osoitinkansi korvataan suojakannella 6a . 

TÖMOMENTEILLE
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Moduulirakenteen lukuisia etuja ovat 
myös monipuoliset mahdollisuudet 
sovittaa laitekokoonpano asennuspaikan 
olosuhteisiin – vielä jälkikäteenkin.

1  Seinäpidike
Ohjausyksikön ohjauslaitteineen voi asentaa seinäpidikkeeseen erilleen toimilaitteesta, jos 
toimilaitteet ovat hankalassa paikassa, venttiilin alueella esiintyy voimakasta tärinää tai jos 
lämpötila venttiilin ympärillä on korkea. Toimilaitteen ja ohjausyksikön välisen johdon pituus 
voi olla enimmillään 100 m. Seinäpidikkeen voi aina asentaa myös jälkeenpäin.

2  Asennusasento
Käyttäjän ei tarvitse kärsiä ylösalaisin olevista näyttöruuduista, hankalasti sijoitetuista 
ohjauslaitteista eikä väärään suuntaan osoittavista kaapelitiivisteistä. Oikea asennusasento 
on helppo valita.

Sekä ohjausyksikön, siihen kuuluvan paikallisohjauksen että sähköliitännän voi asentaa 
toimilaitteen päälle neljään eri asentoon 90°:n välein. Pikaliitinten ansiosta asennusasentoa 
voi helposti myös muuttaa laitepaikalla.

ERITYISOLOSUHTEET - ASENNUSPAIKKAAN SOVITTAMINEN
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4  Toimilaitteen asennusasennot vaihteen yhteydessä
Kohdassa 2  kuvatun toimilaite-ohjausyksikkö-kokoonpanon 
lisäksi asennusasentoa voi muuttaa myös toimilaite-vaihde-yhdistel-
missä. Jos AUMA-toimilaitteet tilataan vaihteella varustettuna, 
molemmat komponentit voi asentaa neljään eri asentoon 90°:n 
välein. Asennot on merkitty kirjaimin A – D. Toivotun asennon voi 
ilmoittaa tilauksen yhteydessä.

Asentoa voi myös muuttaa ongelmitta jälkikäteen laitepaikalla. 
Tämä koskee kaikkia AUMAn monikierrosvaihteita, kierukkavaihteita 
ja vivullisia kierukkavaihteita.

Kuvassa on esitetty esimerkkeinä asennusasennoista monikierrostoi-
milaitteen SA ja kierukkavaihteen GS muodostamat yhdistelmät. 
Kaikkia vaihdetyyppejä varten on saatavissa erillisiä, asennusasento-
jen kuvauksen sisältäviä dokumentteja.

3  Kierukkavaihteen GS versiot
Saatavissa olevat neljä versiota lisäävät asennusvaihtoehtoja. 
Versioiden erot koskevat kierukka-akselin ja kierukkapyörän 
keskinäistä sijaintia sekä pyörimissuuntaa suhteessa myötäpäivään 
kiinni pyörivään tuloakseliin.

 > LL: kierukka-akseli kierukkapyörän vasemmalla puolella, 
pyörimissuunta vastapäivään

 > LR: kierukka-akseli kierukkapyörän vasemmalla puolella, 
pyörimissuunta myötäpäivään

 > RL: kierukka-akseli kierukkapyörän oikealla puolella, 
pyörimissuunta vastapäivään 

 > RR: kierukka-akseli kierukkapyörän oikealla puolella, 
pyörimissuunta myötäpäivään 
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Joskus toimilaitteet on asennettava hankalaan paikkaan. 
Eräät käyttötilanteet ovat erityisen haasteellisia.

Seuraavassa on esitetty joitakin tilanteita ja AUMAn ratkaisu niihin.

1  Ohjauslaitteet käsikäyttöä varten

1a   Käsipyörän jatkokappale
Käsipyörän asentamiseen erilleen toimilaitteesta

1b   Adapteri ruuvinvääntimen avulla tapahtuvaa käyttöä 
varten
Ruuvinvääntimen avulla hätätilanteessa tapahtuvaan käsikäyttöön.

1c    Lattian alapuolelle sijoitettava malli, varustettu ruuvin-
vääntimelle sopivalla kantaosalla
Aktivointi ruuvinvääntimelle tarkoitetun neliökannan avulla.

1d   Käsikäyttökytkennällä varustettu ketjupyörä
Aktivointi vetoköyden avulla, toimitetaan ilman ketjua.

ERITYISOLOSUHTEET - ASENNUSPAIKKAAN SOVITTAMINEN
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3  Kahdella karalla varustettujen luistiventtiilien synkroninen 
ohjaus
Tässä tapauksessa on tärkeää pystyä ohjaamaan kumpaakin karaa 
synkronisesti, jotta luisti ei pääse kallistumaan. Ratkaisu: Kumpaakin 
karaa varten asennetaan oma kartioratasvaihde GK 3b , joita 
kumpaakin käyttää yksi monikierrostoimilaite SA 3a . Esimerkissä 
toimilaite on asennettu suoraan vaihteistoon, vääntömomentti 
siirtyy toiseen vaihteeseen akselin välityksellä. Käsipyörän jatkokap-
pale 3c  helpottaa käsikäyttöä hätätilanteissa.

4  Laitepaikkana pato - käsikäyttö hätätilanteessa
Padot ovat tyypillisiä esimerkkejä asennukseen liittyvistä erityistilan-
teista. Toimilaitteet on saatettu asentaa siten, että niihin on vaikea 
päästä käsiksi. Mikäli toimilaitteen yhteydessä käytetään ketjupyörä-
ratkaisua ja siihen kuuluvaa kytkentätoimintoa, käsikäyttö onnistuu 
hätätilanteessa hyvin myös tällaisissa olosuhteissa.

Esimerkkejä edellä esiteltyjen lisälaitteiden käytöstä:

2  Asennus kuiluun
Laitteiden upotuskelpoisuus ja ohjauslaitteiden saavutettavuus 
asettavat asennukselle erityisvaatimuksia sen mukaan, miten näitä 
tekijöitä painotetaan. 

2a  Lattiapylväs
Kierukkavaihde GS on asennettu venttiilin päälle, monikierrostoimi-
laite puolestaan AUMA-lattiapylvään päälle. Näin toimilaitteen 
lähelle pääsee helposti. Voimansiirrosta toimilaitteen ja vaihteen 
välillä vastaa kardaaniakseli.

2b  Lattian alapuolelle sijoitettava malli, varustettu ruuvin-
vääntimelle sopivalla kantaosalla
Kierukkavaihde GS on asennettu venttiilin päälle, monikierrostoimi-
laite on erillään vaihteesta. Toimilaitteen ja vaihteen laipan kohdista-
mista varten käytetään kartioratasvaihdetta GK. Toimilaitetta voi 
ohjata hätätilanteessa kuilun kannesta käsin. Tämän vuoksi toimilait-
teessa on lattian alapuolelle sijoitettavaan malliin kuuluva varustus, 
jonka päässä on ruuvinvääntimelle tarkoitettu neliökanta. Hätätilan-
teisiin tarkoitettu käsikäyttötila kytkeytyy päälle painettaessa 
neliökantaa.
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AUMA-toimilaitteet täyttävät kaikkialla 
maailmassa noudatettavien turvallisuus-
standardien vaatimukset. Toimilaitteissa 
on lukuisia toimintoja, jotka pitävät 
huolen laitteiston moitteettomasta 
toiminnasta ja suojaavat venttiilejä.

 Pyörimissuunnan korjaus
Automaattinen pyörimissuunnan korjaus vaihejärjestyksen ollessa väärä sisältyy integroidun 
ohjausyksikön toimintoihin. Jos kolmivaihevirran vaiheet on kytketty väärin, toimilaite liikkuu 
silti ajokäskyn mukaiseen suuntaan.

 Venttiilin ylikuormitussuoja
Jos ajon aikana esiintyy normaaleihin käyttöolosuhteisiin nähden poikkeuksellisen suuri 
vääntömomentti, ohjausyksikkö pysäyttää toimilaitteen. 

 Suojaputki nousevalle venttiilin karalle
Suojaputki ympäröi nousevan karan ja suojaa näin sekä karaa likaantumiselta että käyttö-
henkilöstöä loukkaantumiselta. 

SUOJAA VENTTIILILLE, VARMUUTTA KÄYTÖN AIKANA
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1  Käsipyörän lukituslaite
Käsiohjaukseen siirtymisen voi estää lukituslaitteen avulla 1a . Vastaavasti myös käsioh-
jaustilassa on mahdollista estää automaattinen siirtyminen moottorikäyttöön 1b .

2  Paikallisohjausyksikön AC etävapautus
Toimilaitteen sähköinen paikallisohjaus ei ole mahdollista ilman valvomon antamaa vapau-
tussignaalia.

3   Lukittava valintakytkin
Ohjauspaikan valintakytkimen voi lukita mihin tahansa kytkimen kolmesta asennosta LOCAL 
(paikallisohjaus), OFF (pois päältä) ja REMOTE (etäohjaus).

4   Lukittava suojakansi
Suojaa ohjauslaitteita ilkivallalta ja luvattomalta käytöltä.

5  AC-ohjausyksikön suojattu Bluetooth-yhteys
Salasanan syöttäminen on välttämätöntä, ennen kuin kannettavalla tietokoneella tai kämmentie-
tokoneella voi muodostaa yhteyden integroidulla ohjausyksiköllä AC varustettuun toimilaittee-
seen.

 AC-ohjausyksikön laiteparametrien salasanasuojaus
Laiteparametrien muuttaminen on mahdollista vasta salasanan syöttämisen jälkeen.

 AUMA-toimilaitteita ei asenneta aina 
sisälle rakennuksiin tai yritysten kiinteis-
töjen alueelle, vaan ne voivat olla 
toisinaan myös esteettömästi sivullisten 
ulottuvilla. AUMA-tuotevalikoima sisältää 
lukuisia valinnaisia varusteita, joiden 
avulla voidaan ehkäistä toimilaitteiden 
luvaton käyttö.
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Turvallisuuden eheystaso (SIL)
Standardissa IEC 61508 on määritelty 4 turvallisuusta-
soa. Turvallisuuteen vaikuttavan järjestelmän edellyte-
tään saavuttavan jonkin näistä "turvallisuuden eheysta-
soista" ("Safety Integrity Level") sen mukaan, millainen 
riski järjestelmään liittyy. Jokaiselle tasolle on määritelty 
suurin sallittu vikojen todennäköisyys. Korkein taso on 
SIL 4 ja matalin taso puolestaan SIL 1, jonka yhteydessä 
myös vikojen todennäköisyys on suurin.

Tällöin on huomattava, että turvallisuuden eheystaso on 
turvavälineillä varustetun järjestelmän (SIS) ominaisuus, 
ei yksittäisen komponentin ominaisuus. Tyypilliseen 
turvavälineillä varustettuun järjestelmään kuuluvat 
seuraavat komponentit:

 > Anturi 1

 > Ohjausjärjestelmä (Safety PLC -turvalogiikka) 2

 > Toimilaite 3

 > Venttiili 4

"Toiminnallinen turvallisuus" ja "SIL" ovat avainsanoja, joita 
kuulee yhä useammin teknisten järjestelmien turvallisuuteen 
liittyvissä yhteyksissä, eikä vähäisimpänä syynä tähän ole 
uusien kansainvälisten standardien voimaantulo.

Myös AUMA-toimilaitteita käytetään turvallisuuskriittisissä 
järjestelmissä, jolloin ne vaikuttavat osaltaan teknisten järjes-
telmien käyttöturvallisuuteen. Tämän vuoksi toiminnallinen 
turvallisuus on AUMAlle tärkeä tekijä.

Sertifi ointi
AC-ohjausyksiköllä varustettujen AUMA-toimilaitteiden SIL-versio, 
joka sisältää turvatoiminnot "Emergency Shut Down (ESD)" ja "Safe 
Stop", soveltuu korkeimmillaan tasolle SIL 3 kuuluviin turvallisuuteen 
vaikuttaviin järjestelmiin. 

 TOIMINNALLINEN TURVALLISUUS - SIL
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OHJAUSYKSIKÖILLÄ AC .2 SIL - SIL 2/SIL 3 VARUSTETUT TOIMILAITTEET 

Ohjausyksikkö AC .2 soveltuu erinomaisesti vaativiin säätötehtäviin, 
jos tiedonsiirtoon on tarpeen käyttää kenttäväylää tai jos toimilait-
teen on tarpeen tuottaa diagnoositietoja käyttöparametrien 
optimointia varten.

Jotta nämä toiminnot olisivat käytettävissä myös luokkiin SIL 2 ja 
SIL 3 kuuluvissa järjestelmissä, AUMA on kehittänyt erityisen 
SIL-moduulin malliin AC .2.

SIL-moduuli
SIL-moduuli on laitteistoa täydentävä elektroninen yksikkö, joka 
vastaa turvatoimintojen suorittamisesta. Tätä SIL-moduulia käyte-
tään toimilaitteeseen integroidussa ohjausyksikössä AC .2.

Jos ohjaus vaatii hätätilanteessa jonkin turvatoiminnon käynnistä-
mistä, järjestelmä ohittaa ohjausyksikön AC .2 standardilogiikan ja 
suorittaa turvatoiminnon SIL-moduulin välityksellä.

SIL-moduulissa käytetään vain suhteellisen yksinkertaisia kom-
ponentteja (kuten transistoreja, vastuksia ja kondensaattoreita), 
joiden vikataajuudet ovat täydellisesti tiedossa. Määritettyjen 
turvallisuuden tunnuslukujen perusteella käyttö on mahdollista 
luokan SIL 2 mukaisissa järjestelmissä ja redundantin version 
tapauksessa (1oo2, "one out of two") luokan SIL 3 mukaisissa 
järjestelmissä.

Turvatoiminnot ensisijaisia
Ohjausyksikön AC .2 SIL-versiolla varustetussa järjestelmässä 
yhdistyvät kahden ohjausyksikön toiminnot. Toisaalta on mahdollista 
käyttää ohjausyksikön AC .2 perustoimintoja "normaalikäytön" 
yhteydessä. Toisaalta ohjausyksikköön integroitu SIL-moduuli 
huolehtii turvatoimintojen suorittamisesta.

Turvatoiminnot ovat tällöin aina ensisijaisia normaalikäyttöön 
verrattuna. Turvatoimintojen ensisijaisuuden varmistaa ohituskyt-
kentä. Tämä kytkentä ohittaa ohjausyksikön peruslogiikan siinä 
tapauksessa, että ohjausyksikköön saapuu turvatoiminnon käynnis-
tämistä vaativa ohjauskäsky.

Lisätietoja
Yksityiskohtaisia tietoja SIL-tasoista on saatavissa erillisestä esit-
teestä "Toiminnallinen turvallisuus – SIL".
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MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA AUKI-KIINNI-TEHTÄVÄÄN 

Seuraavat tiedot koskevat kolmivaihemoottoreilla varustettuja toimilaitteita, joita käytetään käyttöluokassa S2 – 15 min/luokissa A ja B 
standardin EN 15714-2 mukaan. Muita moottorityyppejä ja käyttöluokkia koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatavissa erillisistä teknisistä ja 
sähköteknisistä datalehdistä.

Tyyppi

Kierrosluvut 
taajuudella 
50 Hz1

Asettelualue
pysäytysmomentti

Kytkentätiheys
käynnistyksiä enintään Venttiilin liitoslaippa

[1/min] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SA 07.2 4 – 180 10 – 30 60 F07 tai F10 G0
SA 07.6 4 – 180 20 – 60 60 F07 tai F10 G0
SA 10.2 4 – 180 40 – 120 60 F10 G0
SA 14.2 4 – 180 100 – 250 60 F14 G1/2
SA 14.6 4 – 180 200 – 500 60 F14 G1/2
SA 16.2 4 – 180 400 – 1 000 60 F16 G3
SA 25.1 4 – 90 630 – 2 000 40 F25 G4
SA 30.1 4 – 90 1 250 – 4 000 40 F30 G5
SA 35.1 4 – 45 2 500 – 8 000 30 F35 G6
SA 40.1 4 – 32 5 000 – 16 000 20 F40 G7
SA 48.1 4 – 16 10 000 – 32 000 20 F48 –

MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA JA OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ

MONIKIERROSTOIMILAITTEET SAR SÄÄTÖTEHTÄVÄÄN 

Seuraavat tiedot koskevat kolmivaihemoottoreilla varustettuja toimilaitteita, joita käytetään käyttöluokassa S4 – 25 %/luokassa C standar-
din EN 15714-2 mukaan. Muita moottorityyppejä ja käyttöluokkia koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatavissa erillisistä teknisistä ja sähkö-
teknisistä datalehdistä.

Tyyppi

Kierrosluvut 
taajuudella 
50 Hz1

Asettelualue
pysäytysmomentti

Suurin vääntömo-
mentti säätöalueella

Kytkentätiheys
käynnistyksiä enintään2 Venttiilin liitoslaippa

[1/min] [Nm] [Nm] [1/h] EN ISO 5210 DIN 3210
SAR 07.2 4 – 90 15 – 30 15 1 500 F07 tai F10 G0
SAR 07.6 4 – 90 30 – 60 30 1 500 F07 tai F10 G0
SAR 10.2 4 – 90 60 – 120 60 1 500 F10 G0
SAR 14.2 4 – 90 120 – 250 120 1 200 F14 G1/2
SAR 14.6 4 – 90 250 – 500 200 1 200 F14 G1/2

SAR 16.2 4 – 90 500 – 1 000 400 900 F16 G3
SAR 25.1 4 – 11 1 000 – 2 000 800 300 F25 G4
SAR 30.1 4 – 11 2 000 – 4 000 1 600 300 F30 G5
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OSAKIERROS- JA MONIKIERROSTOIMILAITTEIDEN KÄYTTÖIKÄ 

Mallisarjoihin SA ja SQ kuuluvat AUMAn monikierros- ja osakierros-
toimilaitteet ylittävät standardin EN 15714-2 määrittelemät käyttö-
ikää koskevat vaatimukset. Yksityiskohtaiset tiedot ovat saatavissa 
 pyynnöstä.

OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ AUKI-KIINNI-TEHTÄVÄÄN 

Seuraavat tiedot koskevat kolmivaihemoottoreilla varustettuja toimilaitteita, joita käytetään käyttöluokassa S2 – 15 min/luokissa A ja B 
standardin EN 15714-2 mukaan. Muita moottorityyppejä ja käyttöluokkia koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatavissa erillisistä teknisistä ja 
sähköteknisistä datalehdistä.

Tyyppi

Käyntiajat 
taajuu-
della 
50 Hz1 Asettelualue, pysäytysmomentti

Kytkentätiheys
käynnistyksiä enintään Venttiilin liitoslaippa

[s] [Nm] [1/h] Vakiomalli (ISO 5211) Optio (EN ISO 5211)
SQ 05.2 4 – 32 50 – 150 60 F05/F07 F07, F10
SQ 07.2 4 – 32 100 – 300 60 F05/F07 F07, F10
SQ 10.2 8 – 63 200 – 600 60 F10 F12
SQ 12.2 16 – 63 400 – 1 200 60 F12 F10, F14, F16
SQ 14.2 24 – 100 800 – 2 400 60 F14 F16

 KÄÄNTÖKULMA-ALUEET 

Kääntökulma on ilmoitetuilla alueilla portaattomasti säädettävissä.

Kääntökulma-alue

Vakiomalli 75° – 105°
Optio 15° – 45°; 45° – 75°; 105° – 135°; 135 ° – 165°; 

165° – 195°; 195° – 225°

1 kierrosluvut kiinteitä tai käyntiajat porrastettu kertoimella 1,4
2 Suurin sallittu kytkentätiheys on pienempi , mikäli kierrosnopeudet ilmoitetun arvoalu-
een yläpäässä; ks. tekniset datalehdet.

 OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQR SÄÄTÖTEHTÄVÄÄN 

Seuraavat tiedot koskevat kolmivaihemoottoreilla varustettuja toimilaitteita, joita käytetään käyttöluokassa S4 – 25 %/luokassa C standar-
din EN 15714-2 mukaan. Muita moottorityyppejä ja käyttöluokkia koskevat yksityiskohtaiset tiedot saatavissa erillisistä teknisistä ja sähkö-
teknisistä datalehdistä.

Tyyppi

Käyntiajat 
taajuu-
della 
50 Hz1

Asettelualue, 
 pysäytysmomentti

Suurin vääntömo-
mentti säätöalueella

Kytkentätiheys
käynnistyksiä enintään Venttiilin liitoslaippa

[s] [Nm] [Nm] [1/h] Vakiomalli (ISO 5211)  Optio (EN ISO 5211)
SQR 05.2 8 – 32 75 – 150 75 1 500 F05/F07 F07, F10
SQR 07.2 8 – 32 150 – 300 150 1 500 F05/F07 F07, F10
SQR 10.2 11 – 63 300 – 600 300 1 500 F10 F12
SQR 12.2 16 – 63 600 – 1 200 600 1 500 F12 F10, F14, F16
SQR 14.2 36 – 100 1 200 – 2 400 1 200 1 500 F14 F16
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SÄHKÖMEKAANINEN KYTKINYKSIKKÖ 

Sähkömekaanisen kytkinyksikön binaaristen ja analogisten signaalien käsittely tapahtuu sisäisesti, mikäli käytetään integroitua ohjausyksik-
köä AM tai AC. Jos toimilaitteessa ei ole integroitua ohjausyksikköä, signaalit ohjautuvat sähköliitännän kautta kytkinyksikön ulkopuolelle. 
Tässä tapauksessa käytettävien kytkimien ja asentolähettimien tekniset tiedot:

Raja-/momenttikytkimet

Mallit

Käyttökohde/kuvaus Kosketintyyppi
Yksinkertainen kytkin Vakiomalli Yksi avautuva ja yksi sulkeutuva kosketin 

(1 NC ja 1 NO)

Tandemkytkin (optio) Kahden eri potentiaalin kytkemiseen. Kytkimissä on kotelo, joka sisältää kaksi kosketintilaa. Näihin 
kosketintiloihin on sijoitettu galvaanisesti erotetut kytkentäelimet. Tällöin asennon ilmaisemisesta 
vastaava kytkin kytkeytyy ensimmäiseksi.

Kaksi avautuvaa ja kaksi sulkeutuvaa 
kosketinta 
(2 NC ja 2 NO)

Kolminkertainen  kytkin 
(optio)

Kolmen eri potentiaalin kytkemiseen. Tämä malli sisältää yhden yksinkertaisen kytkimen ja yhden 
tandemkytkimen.

Kolme avautuvaa ja kolme sulkeutuvaa 
kosketinta 
(3 NC ja 3 NO)

Kytkentätehot

Hopeoidut koskettimet
U min. 24 V AC/DC

U max. 250 V AC/DC
I min. 20 mA
I max. (vaihtovirta) 5 A jännitteellä 250 V (ohminen kuorma)

3 A jännitteellä 250 V 
(induktiivinen kuorma, cos ϕ = 0,6)

I max. tasavirta 0,4 A jännitteellä 250 V (ohminen kuorma)
0,03 A jännitteellä 250 V 
(induktiivinen kuorma, L/R = 3 μs)
7 A jännitteellä 30 V (ohminen kuorma)
5 A jännitteellä 30 V (induktiivinen kuorma, L/R = 3 μs)

Kytkentätehot

Kullatut koskettimet (optio)
U min. 5 V
U max. 50 V
I min. 4 mA
I max. 400 mA

Kytkimet - muita ominaisuuksia

Käyttö Lattavipu
Kosketinelementti Hyppykosketin (kaksoiskatkaisu)

 ELEKTRONINEN KYTKINYKSIKKÖ 

Elektroninen kytkinyksikkö tunnistaa digitaalisesti pääteasennon 
saavuttamisen, venttiilin asennon, vääntömomentin, yksikön 
sisälämpötilan ja tärinän digitaalisesti. Nämä tiedot välittyvät 
integroituun ohjausyksikköön AC, joka käsittelee kaikki signaalit 
sisäisesti ja välittää niihin perustuvat ilmoitukset käytössä olevan 
tiedonsiirtoliitännän kautta.

Mekaanisten suureiden muuntaminen elektronisiksi signaaleiksi 
tapahtuu ilman kosketusta, minkä ansiosta kuluminen on vähäistä. 
Ei-intrusiivinen parametrointi on mahdollista ainoastaan elektronisen 
kytkinyksikön avulla. 

KYTKINYKSIKKÖ 

 Matkarajojen asettelualue malleissa SA ja SAR
Kytkinyksiköllä asetellaan monikierrostoimilaitteissa kierrosten 
määrä iskua kohti. Saatavissa on kaksi eri alueille tarkoitettua mallia. 

Kierroksia/isku

Sähkömekaaninen 
kytkinyksikkö Elektroninen kytkinyksikkö

Vakiomalli 2 – 500 1 – 500
Optio 2 – 5 000 10 – 5 000

 Käyntivilkku käynnin ilmaisuun

Kytkentäteho

Hopeoidut koskettimet
U min. 10 V AC/DC
U max. 250 V AC/DC
I max. vaihtovirta 3 A jännitteellä 250 V (ohminen kuorma)

2 A jännitteellä 250 V 
(induktiivinen kuorma, cos ϕ ≈ 0,8)

I max. tasavirta 0,25 A 250 V:n jännitteellä (resistiivinen kuorma)

Käyntivilkku - muita ominaisuuksia

Käyttö Rullaohjain
Kosketinelementti Hyppykosketin
Kosketintyyppi Vaihtokosketin

MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA JA OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ
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 KÄSIPYÖRÄN AKTIVOINTI 

Käsipyörän aktivoinnin ilmaisemiseen käytettävän mikrokytkimen 
kytkentätehot

Hopeoidut koskettimet
U min. 12 V DC
U max. 250 V AC
I max. vaihtovirta 3 A 250 V:n jännitteellä 

(induktiivinen kuorma, cos ϕ = 0,8)
I max. tasavirta 3 A 12 V:n jännitteellä (resistiivinen kuorma)

Käsipyörän aktivoinnin ilmaisemiseen käytettävä mikrokytkin – 
muita ominaisuuksia

Käyttö Lattavipu
Kosketinelementti Hyppykosketin
Kosketintyyppi Vaihtokosketin
Maks. 
ympäristön lämpötila1

+80 °C

TÄRINÄNKESTÄVYYS 

Standardin EN 60068-2-6 mukaan.

Toimilaitteet kestävät tärinää käynnistyksen ja laitteiston häiriöiden 
yhteydessä 2 g:n kiihtyvyyteen saakka taajuusalueella 10 – 200 Hz. 
Väsymislujuutta ei voida päätellä sen mukaan.

Nämä tiedot koskevat toimilaitteita SA ja SQ, joihin ei ole integroitu 
AUMA-sähköliitännän (S) avulla asennettua ohjausyksikköä ja joita 
ei käytetä vaihteiden yhteydessä.

Integroidulla ohjausyksiköllä AM tai AC varustetut toimilaitteet eivät 
saa ylittää edellä mainituissa olosuhteissa 1 g:n raja-arvoa.

ASENNUSASENTO 

AUMA-sähkötoimilaitteita voi käyttää missä tahansa asennossa, 
myös integroidulla ohjausyksiköllä varustettuna.

MELU 

Toimilaitteen aiheuttama äänenpainetaso on alle 72 dB (A).

 SÄHKÖMEKAANINEN KYTKINYKSIKKÖ (JATKOA) 

Asentolähetin

Tarkkuuspotentiometri AUKI-KIINNI-käyttöön 

Yksinkertainen Tandem
Lineaarisuus ≤ 1 %
Teho 1,5 W
Vastus (vakiomalli) 0,2 kΩ 0,2/0,2 kΩ
Vastus (optio)
muita versioita 
saatavissa pyynnöstä

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

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

Suurin kosketusvirta 30 mA
Käyttöikä 100 000 jaksoa

Tarkkuuskalvopotentiometri säätökäyttöön

Yksinkertainen Tandem
Lineaarisuus ≤ 1 %
Teho 0,5 W
Vastus
muita versioita 
saatavissa pyynnöstä

1,0 kΩ tai 5,0kΩ 1,0/5,0 kΩ tai 5,0/5,0 kΩ

Suurin kosketusvirta 0,1 mA
Käyttöikä 5 miljoonaa jaksoa
Maks. ympäristön 
lämpötila1

+90 °C

Elektroninen asentolähetin EWG

2-johtiminen 3-/4-johtiminen
Lähtösignaali 4 – 20 mA 0/4 – 20 mA
Syöttöjännite 24 V DC (18 – 32 V)
Maks. 
ympäristön lämpötila1

+80 °C (vakiomalli)/+90 °C (optio)

Elektroninen asentolähetin RWG

2-johtiminen 3-/4-johtiminen
Lähtösignaali 4 – 20 mA 0/4 – 20 mA
Syöttöjännite 14 V DC + (I x RB), 

maks. 30 V
24 V DC (18 – 32 V)

1 Ympäristön lämpötila-alue riippuu toimilaitteen lämpötila-alueesta (ks. tyyppi-
kilpi).
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 MOOTTORI 

Moottorin suojauksen nimellisarvot
Vakiomalleissa moottorisuojana käytetään termokytkintä. Mikäli 
laitteessa käytetään integroitua ohjausyksikköä, yksikkö käsittelee 
moottorisuojan signaalit sisäisesti. Tämä koskee myös valinnaisena 
saatavia PTC-vastuksia. Jos toimilaitteeseen ei ole integroitu 
ohjausyksikköä, signaalien käsittelyn on tapahduttava ulkopuoli-
sessa ohjausjärjestelmässä.

Termokytkinten kuormitettavuus

Vaihtojännite
(250 V AC) Kytkentäkapasiteetti Imaks

cos= 1 2,5 A

cos= 0,6 1,6 A

Tasajännite Kytkentäkapasiteetti Imaks

60 V 1 A

42 V 1,2 A

24 V 1,5 A

Erikoismoottorit
Erityisistä syistä toimilaitteet voidaan toimittaa erikoismoottoreilla 
(esim. jarrumoottoreilla tai kääntönapamoottoreilla) varustettuna.

Käyttöluokat standardien IEC 60034-1/EN 15714-2 mukaan

Tyyppi
Kolmivaihe-
virta Vaihtovirta Tasavirta

SA 07.2 – SA 16.2 S2 - 15 min, 
S2 - 30 min/
luokat A,B

S2 - 15 min1/
luokat A,B1

S2 - 15 min/
luokat A,B

SA 25.1 – SA 48.1 S2 - 15 min, 
S2 - 30 min/
luokat A,B

– –

SAR 07.2 – SAR 16.2 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
luokka C

S4 - 25 %1/
luokka C1

–

SAR 25.1 – SAR 30.1 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
luokka C

– –

SQ 05.2 – SQ 14.2 S2 - 15 min, 
S2 - 30 min/
luokat A,B

S2 - 10 min/
luokat A,B1

–

SQR 05.2 – SQR 14.2 S4 - 25 %, 
S4 - 50 %/
luokka C

S4 - 20 %/
luokka C1

–

Käyttöluokkaa koskevat tiedot pätevät seuraavissa olosuhteissa: 
nimellisjännite, ympäristön lämpötila 40 °C, keskimääräinen 
kuormitus vääntömomentin ollessa 35 % maksimimomentista.

Moottoreiden eristysluokat

Eristysluokat

Kolmivaihemoottorit F, H
Vaihtovirtamoottorit F
Tasavirtamoottorit F, H

 SYÖTTÖJÄNNITTEET/VERKKOTAAJUUDET 

Seuraavassa on lueteltu verkkotaajuudet ja jännitteet (muut 
jännitteet ovat pyynnöstä mahdollisia). Kaikkia toimilaiteversioita tai 
-kokoja ei ole mahdollista toimittaa kaikilla mainituilla moottorityy-
peillä tai jännitteillä/taajuuksilla varustettuna. Yksityiskohtaisia 
tietoja on saatavissa erillisistä sähköteknisistä datalehdistä.

Kolmivaihevirta

Jännitteet Taajuus

[V] [Hz]
220; 230; 240; 380; 400; 415; 500; 525; 660; 690 50
440; 460; 480; 575; 600 60

Vaihtovirta

Jännitteet Taajuus

[V] [Hz]
230 50
115; 230 60

Tasavirta

Jännitteet

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

Verkkojännitteen ja taajuuden sallittu vaihtelu
 > Laitteiden SA, SQ, AM ja AC perusarvo

Verkkojännite: ±10 %
Taajuus: ±5 %

 > Valinnaisena AC-ohjausyksikköön
Verkkojännite: –30 %
vaatii erikoismitoituksen toimilaitteen valinnan yhteydessä

1 ei saatavissa kaikkia kokoja varten

MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA JA OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ
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 AUMA-pyöröliitin

Tehokoskettimet Suojajohtimet Ohjauskoskettimet
Kosketinten maksimimäärä 6 (3 varustuksessa) 1 (ensiksi kytkeytyvä) 50 nastaa/pistukkaa
Nimitykset U1, V1, W1, U2, V2 , W2 PE 1 – 50
Maks. liitäntäjännite 750 V – 250 V
Maks. nimellisvirta 25 A – 16 A
Johtimien kiinnitys Ruuviliitäntä Ruuviliitäntä silmukkaliitintä varten Ruuviliitäntä, puristusliitin (optio)
Maksimi johdinpoikkipinta 6 mm2 6 mm2 2,5 mm2

Rungon materiaali Polyamidi Polyamidi Polyamidi
Kosketinten materiaali Messinki Messinki Messinki, tinattu tai kovakullattu (optio)

 Sisäänmenojen kierremitat

Sähköliitäntä S Sähköliitäntä SH
M-kierre (vakiomalli) 1 x M20 x 1,5; 1 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5 1 x M20 x 1,5; 2 x M25 x 1,5; 1 x M32 x 1,5
Pg-kierre (optio) 1 x Pg 13,5; 1 x Pg 21; 1 x Pg 29 1 x Pg 13,5; 2 x Pg 21; 1 x Pg 29
NPT-kierre (optio) 2 x ¾" NPT; 1 x 1¼" NPT 1 x ¾" NPT; 2 x 1" NPT; 1 x 1¼" NPT
G-kierre (optio) 2 x G ¾"; 1 x G 1¼" 1 x G ¾"; 2 x G 1"; 1 x G 1¼" 

 KUIVATUSVASTUS 

2 riippuu moottorin koosta, ks. erilliset tekniset datalehdet
 

Kytkinyksikön
lämmitys

Toimilaitteet ilman 
integroitua 
ohjausyksikköä

Ohjausyksiköllä AM 
tai AC varustetut 
 toimilaitteet

Lämmityselementti Itsesäätyvä PTC-elementti Kuivatusvastus
Jännitealueet 110 V – 250 V DC/AC

24 V – 48 V DC/AC
380 V – 400 V AC

24 V DC/AC (sisäinen 
syöttö)

Teho 5 W – 20 W 5 W

Moottorin lämmitys 
(optio) Toimilaitteet ilman integroitua ohjausyksikköä

Jännitteet 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC tai 380 – 400 V AC 
(ulkoinen syöttö)

Teho 12,5 W – 25 W2

Ohjausyksikön 
lämmitys AM AC

Jännitteet 110 – 120 V AC, 220 – 240 V AC, 380 – 400 V AC
Teho
säätö lämpötilan 
perusteella

40 W 60 W

KYTKENTÄKAAVIOT/SÄHKÖLIITÄNTÄ 

Kaikissa kaavioissa on nähtävissä signaalien johdotus 50-napaiseen 
pyöröliittimeen. Nämä kaaviot toimivat ohjausjohtojen ja jännitteen-
syötön liittämisen perustana. Kaavioita voi ladata osoitteesta 
www.auma.com.

 > TPA monikierrostoimilaitteisiin SA/SAR ja osakierrostoimilaitteisiin 
SQ/SQR

 > MSP ohjausyksiköihin AM
 > TPC ohjausyksiköihin AC
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1 Kytkentälaite toimitetaan erillisessä kytkentäkaapissa.

AM JA AC - RINNAKKAISLIITÄNTÄ AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN 

AM AC

Tulosignaalit
Vakiomalli
Ohjaustulot +24 V DC: AUKI, SEIS, KIINNI, optoeristimen kautta,
yhteinen vertailupotentiaali

Vakiomalli
Ohjaustulot +24 V DC: AUKI, SEIS, KIINNI, HÄTÄ, optoeristimen kautta, signaaleilla 
AUKI, SEIS, KIINNI yhteinen vertailupotentiaali

Optio
kuten vakiomalli, lisäyksenä kuitenkin HÄTÄ-tulo

Optio
kuten vakiomalli, lisäyksenä kuitenkin tulot MODE ja VAPAUTUS

Optio
ohjaustulot jännitteellä 115 V AC

Optio
ohjaustulot jännitteillä 115 V AC, 48 V DC, 60 V DC, 110 V DC

Apujännite tulosignaaleja varten
24 V DC, maks. 50 mA 24 V DC, maks. 100 mA
115 V AC, maks. 30 mA 115 V AC, maks. 30 mA

Ohjaus ohjearvon perusteella
Analoginen tulo 0/4 – 20 mA

Lähtösignaalit
Vakiomalli
5 relekosketinta, 4 yhteen vertailupotentiaaliin yhdistettyä sulkevaa kosketinta, 
maks. 250 V AC, 0,5 A (resistiivinen kuorma)
Vakiojärjestys: pääteasento KIINNI, pääteasento AUKI, valintakytkin ETÄKÄYTTÖ, 
valintakytkin PAIKALLISKÄYTTÖ
1 potentiaalivapaa vaihtokosketin, maks. 250 V AC, 5 A (resistiivinen kuorma), 
yhteishäiriöilmoitusta varten: vääntömomenttivirhe, vaihe puuttuu, moottorinsuoja 
lauennut

Vakiomalli
6 parametrien avulla vapaasti määriteltävää relekosketinta, 5 yhteiseen vertailupo-
tentiaalin yhdistettyä sulkevaa kosketinta, maks. 250 V AC, 1 A (resistiivinen 
kuorma), 1 potentiaalivapaa vaihtokosketin, maks. 250 V AC, 5 A (resistiivinen 
kuorma)
Vakiojärjestys: pääteasento KIINNI, pääteasento AUKI, valintakytkin ETÄKÄYTTÖ, 
momenttivika KIINNI, momenttivika AUKI, yhteishäiriöilmoitus (momenttivika, vaihe 
puuttuu, moottorisuoja lauennut)
Optio:
12 parametrien avulla vapaasti määriteltävää relekosketinta, 10 yhteiseen vertailupo-
tentiaaliin yhdistettyä sulkevaa kosketinta, maks. 250 V AC, 1 A (resistiivinen 
kuorma), 2 potentiaalivapaata vaihtokosketinta häiriöilmoituksia varten, maks. 
250 V AC, 5 A (resistiivinen kuorma).
Optio:
vaihtokoskettimet ilman yhteistä vertailupotentiaalia, maks. 250 V AC, 5 A 
(resistiivinen kuorma)

Jatkuva asentotakaisinkytkentä
Asentotakaisinkytkentä 0/4 – 20 mA Asentotakaisinkytkentä 0/4 – 20 mA 

PAIKALLISKÄYTTÖ - PAIKALLISOHJAUSYKSIKKÖ 

AM AC

Käyttö Valintakytkin PAIKALLISKÄYTTÖ-POIS-ETÄKÄYTTÖ, lukittavissa 
kaikkiin asentoihin

Valintakytkin PAIKALLISKÄYTTÖ-POIS-ETÄKÄYTTÖ, lukittavissa 
kaikkiin asentoihin

Painikkeet AUKI, SEIS, KIINNI Painikkeet AUKI, SEIS, KIINNI, Reset
Näyttö 3 merkkivaloa: pääteasento KIINNI, yhteishäiriöilmoitus, pääteasento 

AUKI
5 merkkivaloa: pääteasento KIINNI, momenttivika suunnassa KIINNI, 
moottorisuoja lauennut, momenttivika suunnassa AUKI, pääteasento 
AUKI

– Graafi nen näyttöruutu, muuttuva valkoinen ja punainen 
taustavalaistus
Resoluutio 200 x 100 pikseliä

 KYTKENTÄLAITTEET 

AM ja AC

AUMA-teholuokat
Suunnanvaihtokontaktorit,
lukittavissa mekaanisesti, sähköisesti ja elektronisesti

Vakiomalli A1
Optiot A2, A3, A41, A51, A61

Tyristorit,
lukittavissa elektronisesti

Vakiomalli B1
Optiot B2, B3

Lisätietoja teholuokista ja lämpöreleen asettelusta on saatavissa erillisistä sähköteknisistä datalehdistä.

 OHJAUSYKSIKÖT AM JA AC
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AC - KENTTÄVÄYLÄLIITÄNTÄ AUTOMAATIOJÄRJESTELMÄÄN 

Profi bus Modbus Foundation Fieldbus HART
Langaton verkko 
(Wireless)

Yleistä Kaikkien diskreettien ja jatkuvien ajokäskyjen, takaisinkytkentäviestien, tilatiedustelujen vaihto digitaalisena informaationa toimilaitteiden ja automaatiojär-
jestelmän välillä.

Tuetut 
protokollat

DP-V0, DP-V1, DP-V2 Modbus RTU FF H1 HART Langaton verkko (Wireless)

Laitteiden 
maks. määrä

126 (125 kenttälaitetta ja yksi 
Profi bus DP -master)
ilman toistinta; ts. maks. 
32 laitetta Profi bus DP 
-väyläsegmenttiä kohti

247 kenttälaitetta ja yksi 
Modbus RTU -master
Ilman toistinta (ts. Modbus-
väyläsegmenttiä kohti) maks. 
32 laitetta

240 kenttälaitetta Linking 
Device mukaan luettuna. 
Foundation Fieldbus 
-väyläsegmenttiin voi liittää 
maks. 32 laitetta.

64 kenttälaitetta käytettäessä 
Multidrop-tekniikkaa

250 yhdyskäytävää kohti

Kaapelien 
maksimipi-
tuudet ilman 
toistimia

Maks. 1 200 m (siirtonopeu-
della < 187,5 kbit/s), 
1 000 m siirtonopeudella 
187,5 kbit/s, 
500 m siirtonopeudella 
500 kbit/s, 
200 m siirtonopeudella 
1,5 Mbit/s

Maks. 1 200 m Maks. 1 900 m Noin 3 000 m Toimintasäde 
ulkona noin 200 m, 
rakennuksissa noin 50 m 

Kaapelien 
maksimipi-
tuudet 
toistimella 
varustettuna

Noin 10 km (koskee vain 
siirtonopeuksia < 500 kbit/s),
noin 4 km (siirtonopeudella 
500 kbit/s)
noin 2 km (siirtonopeudella 
1,5 Mbit/s)
Suurin toteutettavissa oleva 
johtojen pituus riippuu 
toistinten tyypistä ja 
lukumäärästä. Yleensä yksi 
Profi bus DP -järjestelmä voi 
sisältää enintään 9 toistinta.

Noin 10 km
Suurin toteutettavissa oleva 
johtojen pituus riippuu 
toistinten tyypistä ja 
lukumäärästä. Yleensä yksi 
Modbus-järjestelmä voi 
sisältää enintään 9 toistinta.

Noin 9,5 km
Suurin toteutettavissa oleva 
johtojen pituus riippuu 
toistinten lukumäärästä. 
FF-väylään voi sijoittaa 
porrastetusti enimmillään 
4 toistinta.

Toistinten käyttö mahdollista, 
kaapelien maksimipituus 
vastaa tavanomaista 
4 – 20 mA:n signaalien 
johdotusta 

Jokainen laite toimii 
toistimena. Sijoittamalla 
laitteita fyysisesti peräkkäin 
on mahdollista saavuttaa 
pitkiä väyläpituuksia.

Ylijännite-
suoja (optio)

Enintään 4 kV – Ei tarvita

Tiedonsiirto valokuidun avulla

Tuetut 
topologiat

Linja, tähti, rengas Linja, tähti – – –

Johdon 
pituus 2 
toimilaitteen 
välillä

Multimode-tila: enintään 2,6 km lasikuidun paksuuden 
ollessa 62,5 μm

– – –

Singlemode-tila: enintään 15 km – – –

AUTOMAATIOJÄRJESTELMIEN INTEGROINTITESTIT – VALIKOIMA 

Kenttä-
väylä Valmistaja Automaatiojärjestelmä

Profi bus DP Siemens S7-414H; Open PMC, SPPA T3000

ABB Melody AC870P; Freelance 800F; 
Industrial IT System 800 XA

OMRON CS1G-H (CS1W-PRN21)

Mitsubishi Melsec Q (Q25H, varustuksessa 
QJ71PB92V Master Interface)

PACTware Consortium e.V. PACTware 4.1

Yokogawa Centum VP (ALP 121 Profi bus 
Interface)

Foundation 
Fieldbus

ABB Industrial IT System 800 XA

Emerson Delta-V; Ovation

Foxboro/Invensys I/A Series

Honeywell Experion PKS R100/R300

Rockwell RSFieldBus

Yokogawa CS 3000

Kenttä-
väylä Valmistaja Automaatiojärjestelmä

Modbus Allen Bradley SLC 500; Series 5/40; ControlLogix 
Controller

Emerson Delta-V

Endress & Hauser Control Care

General Electric GE Fanuc 90-30

Honeywell TDC 3000; Experion PKS; ML 200 R

Invensys/Foxboro I/A Series
Rockwell Control Logix
Schneider Electric Quantum Series
Siemens S7-341; MP 370; PLC 545-1106
Yokogawa CS 3000
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 TOIMINNOT LYHYESTI 

AM AC

Käyttötoiminnot
Pysäytystapa ohjelmoitavissa ● ● 
Automaattinen pyörimissuunnan korjaus väärän vaihejärjestyksen vuoksi ● ● 
Asennoitin – ■ 
Väliasentojen ilmoitus – ● 
Suora ajo väliasentoihin kauko-ohjauksella – ■ 
Väliasentoja sisältävät ajoprofi ilit – ■ 
Käyntiajan pidennys askelluksen avulla – ● 
Käyttäytyminen hätätilanteessa ohjelmoitavissa ■ ● 
Turvatoiminnot signaalikatkoksen yhteydessä ■ ● 
Käynnistyksen ohitus – ● 
Integroitu PID-säädin – ■ 
Multiport Valve -toiminto – ■ 

Valvontatoiminnot
Venttiilin ylikuormitussuoja ● ● 
Vaiheiden puuttuminen/vaihejärjestys ● ● 
Moottorin lämpötila (raja-arvo) ● ● 
Sallitun kytkentäajan (käyttöluokan) valvonta – ● 
Käsikäyttö aktivoitu ■ ■ 
Käyntiajan valvonta – ● 
Reaktio ajokäskyyn – ● 
Liikkeen tunnistus – ● 
Tiedonsiirto automaatiojärjestelmään kenttäväyläliitännän kautta – ■ 
Analogisten tulojen johdinkatkosten valvonta – ● 
Elektroniikan lämpötila – ● 
Diagnoosi lämpötilan, tärinän jatkuvan seurannan perusteella – ● 
Lämmityksen valvonta – ● 
Toimilaitteen asentolähettimen valvonta – ● 
Vääntömomentin tunnistuksen valvonta – ● 

Diagnoositoiminnot
Aikaleimalla varustettu tapahtumaloki – ● 
Elektroninen laitepassi (tulostettavissa) – ● 
Käyttötietojen kerääminen – ● 
Vääntömomenttiprofi ilit – ● 
Tilasignaalit NAMUR-suosituksen NE 107 mukaan – ● 
Tiivisteitä, voiteluainetta, suunnanvaihtokontaktoreja ja mekaniikkaa koskevat huoltosuositukset – ● 

 Vakiovaruste
 Optio

OHJAUSYKSIKÖT AM JA AC
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OSAKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GS

Kierukkavaihde GS ja monikierrostoimilaite SA muodostavat yhdessä 
osakierrostoimilaitteen. Tällaisessa yhdistelmässä nimellismomentti 
voi olla jopa 675 000 Nm. Nämä yhdistelmät täydentävät osakier-
rosventtiileihin tarkoitettua mallisarjaa SQ.

MITOITUSPERUSTEENA KÄYTTÖIKÄ - KUORMITUSLUOKAT AUKI-KIINNI-KÄYTÖSSÄ

Standardi EN 15714-2 määrittelee toimilaitteiden käyttöikää koskevia 
vaatimuksia. AUMA soveltaa standardin määrittelemiä arvoja myös 
AUMA-vaihteiden mallisarjoihin, vaikka standardi ei tätä edellytä-
kään. Tämä on johdonmukainen ajattelutapa, sillä AUMA-vaihteet 
toimitetaan usein AUMA-toimilaitteiden yhteydessä yhtenäisenä 
yksikkönä. Tätä mitoitusta vastaa seuraavissa taulukoissa kuormitus-
luokka 1. Jos käyttöiälle asetettavat vaatimukset ovat tätä pienem-
piä, kuormitusluokka on 2. Kuormitusluokka 3 koskee ainoastaan 
käsikäyttöisiä venttiilejä, joiden kohdalla kytkentäliikkeiden määrä 
on huomattavasti moottorikäyttöisten vaihteiden kohdalla.

Kuormitusluokat koskevat ainoastaan GS-vaihteita. Toimilaitteiden 
osalta pätee standardi EN 15714-2, jossa tällaista jakoa ei ole tehty. 

Kuormitusluokka 1 Kuormitusluokka 2 Kuormitusluokka 3

Tyyppi Jaksojen määrä maksimivääntömomentilla Jaksojen määrä maksimivääntömomentilla Jaksojen määrä maksimivääntömomentilla
GS 50.3 10 000 1 000 250
GS 63.3
GS 80.3 5 000
GS 100.3
GS 125.3 2 500
GS 160.3
GS 200.3
GS 250.3 1 000
GS 315 – –
GS 400
GS 500
GS 630.3

Kuormitusluokkien määritelmä AUMA-osakierrostoimilaitteiden 
kohdalla

 > Kuormitusluokka 1 - moottorikäyttö
Käyttöikä 90°:n osakierroskäytössä. Täyttää standardin EN 
15714-2 määrittelemät käyttöikää koskevat vaatimukset.

 > Kuormitusluokka 2 - moottorikäyttö
Käyttöikä 90°:n osakierroskäytössä harvoin liikutettavien 
venttiilien kohdalla.

 > Kuormitusluokka 3 - käsikäyttö
Täyttää standardin EN 1074-2 määrittelemät käyttöikää koskevat 
vaatimukset.



OSAKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GS

KIERUKKAVAIHDE JA ESIVAIHDE - AUKI-KIINNI-KÄYTTÖ 

Ehdotetut monikierrostoimilaitteet valittu siten, että niiden avulla on mahdollista saavuttaa maksimiulostulomomentti. Jos näin suuri 
vääntömomentti ei ole tarpeen, myös pienempien monikierrostoimilaitteiden käyttö on mahdollista. Yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa 
erillisistä datalehdistä.

Kuormitusluokka 1 - moottorikäyttö noudatettaessa standardin EN 15714-2 määrittelemiä käyttöikää koskevia vaatimuksia

Tyyppi
Venttiilin maksimi-
vääntömomentti Venttiilin liitoslaippa

Kokonais-
alennus-
suhde Kerroin1

Sisääntulomo-
mentti maks. 
ulostulomomen-
tilla

Maks. sisääntulo-
momentin 
saavuttamiseen 
soveltuva 
monikierrostoimi-
laite

Käyntiaika-alue 
taajuudella 50 Hz 
ja 90°:n kääntö-
kulmassa

[Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 500 F07; F10 51:1 16,7 30 SA 07.2 9 – 191
GS 63.3 1 000 F10; F12 51:1 16,7 60 SA 07.6 9 – 191
GS 80.3 2 000 F12; F14 53:1 18,2 110 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 4 000 F14; F16 52:1 18,7 214 SA 14.2 9 – 195

126:1 42,8 93 SA 10.2 11 – 473
160:1 54 74 SA 10.2 13 – 600
208:1 70,7 57 SA 07.6 17 – 780

GS 125.3 8 000 F16; F25; F30 52:1 19,2 417 SA 14.6 9 – 195
126:1 44 182 SA 14.2 11 – 473
160:1 56 143 SA 14.2 13 – 600
208:1 72,7 110 SA 10.2 17 – 780

GS 160.3 14 000 F25; F30; F35 54:1 21 667 SA 16.2 9 – 203
218:1 76 184 SA 14.2 18 – 818
442:1 155 90 SA 10.2 37 – 1 658

GS 200.3 28 000 F30; F35; F40 53:1 20,7 1 353 SA 25.1 9 – 199
214:1 75 373 SA 14.6 18 – 803
434:1 152 184 SA 14.2 36 – 1 628
864:1 268 104 SA 10.2 72 – 1 6202

GS 250.3 56 000 F35; F40 52:1 20,3 2 759 SA 30.1 9 – 195
210:1 74 757 SA 16.2 35 – 788
411:1 144 389 SA 14.6 34 – 1 541
848:1 263 213 SA 14.2 71 – 1 5902

GS 315 90 000 F40; F48 53:1 23,9 3 766 SA 30.1 9 – 199
424:1 162 556 SA 14.6 35 – 1 590
848:1 325 277 SA 14.2 71 – 1 5902

1 696:1 650 138 SA 10.2 141 – 1 5902 
GS 400 180 000 F48; F60 54:1 24,3 7 404 SA 35.1 9 – 203

432:1 165 1 091 SA 16.2 69 – 1 5602

864:1 331 544 SA 14.6 72 – 1 6202

1 728:1 661 272 SA 14.2 144 – 1 6202

GS 500 360 000 F60 52:1 23,4 15 385 SA 40.1 9 – 195
832:1 318 1 132 SA 16.2 69 – 1 5602

1 664:1 636 566 SA 14.6 139 – 1 5602

3 328:1 1 147 314 SA 14.2 277 – 1 5602

GS 630.3 675 000 F90/AUMA 52:1 19,8 34 160 SA 48.1 49 – 195
210:1 71,9 9 395 SA 40.1 98 – 788
425:1 145,5 4 640 SA 35.1 142 – 1 594
848:1 261,2 2 585 SA 30.1 141 – 1 5902

1 718:1 528,8 1 275 SA 25.1 286 – 1 6112

3 429:1 951,2 710 SA 16.2 286 – 1 6072

6 939:1 1 924,8 350 SA 16.2 578 – 1 6522
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Kuormitusluokka 2 - moottorikäyttö, venttiiliä liikutetaan harvoin

Tyyppi
Venttiilin maksimi-
vääntömomentti Venttiilin liitoslaippa

Kokonais-
alennus-
suhde Kerroin1

Sisääntulomo-
mentti maks. 
ulostulomomen-
tilla

Maks. sisääntulo-
momentin 
saavuttamiseen 
soveltuva 
monikierrostoimi-
laite

Käyntiaika-alue 
taajuudella 50 Hz 
ja 90°:n kääntö-
kulmassa

[Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 625 F07; F10 51:1 16,7 37 SA 07.6 9 – 191

GS 63.3 1 250 F10; F12 51:1 16,7 75 SA 10.2 9 – 191
GS 80.3 2 200 F12; F14 53:1 18,2 120 SA 10.2 9 – 199
GS 100.3 5 000 F14; F16 52:1 18,7 267 SA 14.6 9 – 195

126:1 42,8 117 SA 10.2 11 – 473
160:1 54 93 SA 10.2 13 – 600
208:1 70,7 71 SA 10.2 17 – 780

GS 125.3 10 000 F16; F25; F30 52:1 19,2 521 SA 16.2 9 – 195
126:1 44 227 SA 14.2 11 – 473
160:1 56 179 SA 14.2 13 – 600
208:1 72,7 138 SA 14.2 17 – 780

GS 160.3 17 500 F25; F30; F35 54:1 21 833 SA 16.2 9 – 203
218:1 76 230 SA 14.2 18 – 818
442:1 155 113 SA 10.2 37 – 1 658
880:1 276 63 SA 10.2 73 – 1 6502

GS 200.3 35 000 F30; F35; F40 53:1 21,0 1 691 SA 25.1 9 – 199
214:1 75,0 467 SA 14.6 18 – 803
434:1 152 230 SA 14.2 36 – 1 628
864:1 268 131 SA 14.2 72 – 1 6202

1 752:1 552 63 SA 10.2 146 – 1 6432

GS 250.3 70 000 F35; F40; F48 52:1 20,3 3 448 SA 30.1 9 – 195
210:1 74,0 946 SA 16.2 18 – 788
411:1 144 486 SA 14.6 34 – 1 541 
848:1 263 266 SA 14.6 71 – 1 5902 
1 718:1 533 131 SA 14.2 143 – 1 6112

Kuormitusluokka 3 - käsikäyttö

Tyyppi
Venttiilin maksimi-
vääntömomentti Venttiilin liitoslaippa

Kokonais-
alennus-
suhde Kerroin

Sisääntulomo-
mentti maks. 
ulostulomomen-
tilla

[Nm] EN ISO 5211 [Nm]
GS 50.3 750 F07; F10 51:1 16,7 45
GS 63.3 1 500 F10; F12 51:1 16,7 90
GS 80.3 3 000 F12; F14 53:1 18,2 165
GS 100.3 6 000 F14; F16 52:1 18,7 321

126:1 42,8 140
160:1 54 111
208:1 70,7 85

GS 125.3 12 000 F16; F25; F30 126:1 44 273
160:1 56 214
208:1 72,7 165

GS 160.3 17 500 F25; F30; F35 54:1 21 833
218:1 76 230
442:1 155 113
880:1 276 63

GS 200.3 35 000 F30; F35; F40 434:1 152 230
864:1 268 131
1 752:1 552 63

GS 250.3 70 000 F35; F40; F48 848:1 263 266
1 718:1 533 131
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OSAKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GS

KIERUKKAVAIHDE JA ESIVAIHDE - SÄÄTÖKÄYTTÖ 

Ilmoitetut vääntömomentit perustuvat käyttötilanteeseen "säätökäyttö", joka vaatii pronssista valmistetun kierukkapyörän. Muita käyttöti-
lanteita varten on saatavissa erillisiä mitoitusohjeita. 

Ehdotetut monikierrostoimilaitteet valittu siten, että niiden avulla on mahdollista saavuttaa maksimiulostulomomentti. Jos näin suuri 
vääntömomentti ei ole tarpeen, myös pienempien monikierrostoimilaitteiden käyttö on mahdollista. Yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa 
erillisistä datalehdistä.

Tyyppi

Venttiilin 
maksimivään-
tömomentti

Säätömo-
mentti

Venttiilin 
liitoslaippa

Kokonaisalen-
nussuhde Kerroin1

Sisääntulomo-
mentti maks. 
ulostulomo-
mentilla

Maks. 
sisääntulomo-
mentin saavut-
tamiseen 
soveltuva 
monikierros-
toimilaite

Käyntiaika-
alue taajuu-
della 50 Hz ja 
90°:n 
kääntökul-
massa

[Nm] [Nm] EN ISO 5211 [Nm] [s]
GS 50.3 350 125 F05; F07; F10 51:1 17,9 20 SAR 07.2 9 – 191
GS 63.3 700 250 F10; F12 51:1 17,3 42 SAR 07.6 9 – 191
GS 80.3 1 400 500 F12; F14 53:1 19,3 73 SAR 10.2 9 – 199
GS 100.3 2 800 1 000 F14; F16 52:1 20,2 139 SAR 14.2 9 – 195

126:1 44,4 63 SAR 10.2 21 – 473
160:1 55,5 50 SAR 07.6 13 – 600
208:1 77 37 SAR 07.6 35 – 780

GS 125.3 5 600 2 000 F16; F25 52:1 20,8 269 SAR 14.6 9– 195
126:1 45,4 123 SAR 14.2 21 – 473
160:1 57,9 97 SAR 10.2 27 – 600
208:1 77 73 SAR 10.2 35 – 780

GS 160.3 11 250 4 000 F25; F30 54:1 22,7 496 SAR 14.6 9 – 203
218:1 83 136 SAR 14.2 36 – 818
442:1 167 68 SAR 10.2 74 – 1 658

GS 200.3 22 500 8 000 F30; F35 53:1 22,3 1 009 SAR 25.1 72 – 199
214:1 81,3 277 SAR 14.6 36 – 803

434:1 165 137 SAR 14.2 72 – 1 628
864:1 308 73 SAR 10.2 144 – 1 6202

GS 250.3 45 000 16 000 F35; F40 52:1 21,9 2 060 SAR 30.1 71 – 195
210:1 80 563 SAR 16.2 35 – 788
411:1 156 289 SAR 14.6 69 – 1 541
848:1 305 148 SAR 14.2 141 – 1 5902

GS 315 63 000 30 000 F40; F48 53:1 26 2 432 SAR 30.1 72 – 199
424:1 178 354 SAR 14.6 71 – 1 590
848:1 356 177 SAR 14.2 141 – 1 5902

1 696:1 716 88 SAR 10.2 283 – 1 5902

GS 400 125 000 35 000 F48; F60 54:1 26,5 4 717 SAR 30.1 74 – 203
60 000 432:1 181 691 SAR 16.2 72 – 1 620

864:1 363 344 SAR 14.6 144 – 1 6202

1 728:1 726 172 SAR 14.2 288 – 1 6202

GS 500 250 000 35 000 F60 52:1 25,5 9 804 SAR 30.1 71 – 195
120 000 832:1 350 714 SAR 16.2 139 – 1 5602

1 664:1 416 358 SAR 14.6 277 – 1 5602

1 muunnoskerroin ulostulomomentista sisääntulomomenttiin monikierrostoimi-
laitteen koon määrittämistä varten
2 arvoa rajoittaa käyttöaikaluokka C (S4 - 50 %)

KÄÄNTÖKULMA-ALUEET 

Osakierrostoimilaitteiden SQ tavoin myös SA/GS-laiteyhdistelmiä on 
saatavissa eri kääntökulma-alueille. Alueet riippuvat vaihteen koosta. 
Yksityiskohtaisia tietoja on saatavissa erillisistä datalehdistä. 
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MONIKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GK

MONIKIERROSVAIHTEELLA GK VARUSTETUT MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 

Kartioratasvaihteet GK muodostavat toimilaitteeseen SA yhdistet-
tynä monikierrostoimilaitteen, jolle on ominaista suuri ulostulomo-
mentti. Tuloakseli ja pääakseli ovat suorassa kulmassa toisiinsa 
nähden. Näiden yhdistelmien avulla on siten mahdollista toteuttaa 
erityiskäyttökohteisiin sopivia ratkaisuja. Tällaisia käyttökohteita ovat 
esimerkiksi tavallisesta poikkeavat asennusolosuhteet tai kahden 
karan samanaikainen käyttö kahden GK-vaihteen ja yhden yhteisen 
toimilaitteen avulla.

Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa antavia arvoja. GK-vaihteiden tarkemmat tiedot ovat saatavissa erillisistä datalehdistä. Muut alennussuh-
teet ovat saatavissa pyynnöstä

Tyyppi

Venttiilin 
maksimi-
vääntömo-
mentti

Säätömo-
mentti Venttiilin liitoslaippa

Välitys-
suhteet Kerroin Sopiva monikierrostoimilaite

 [Nm] [Nm]
EN ISO 
5211 DIN 3210 AUKI-KIINNI-tehtävä Säätö tehtävä

GK 10.2 120 60 F10 G0 1:1 0,9 SA 07.6; SA 10.2; SA 14.2 SAR 07.6; SAR 10.2; SAR 14.2
2:1 1,8

GK 14.2 250 120 F14 G1/2 2:1 1,8 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2
2,8:1 2,5

GK 14.6 500 200 F14 G1/2 2,8:1 2,5 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2
4:1 3,6

GK 16.2 1 000 400 F16 G3 4:1 3,6 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2
5,6:1 5,0

GK 25.2 2 000 800 F25 G4 5,6:1 5,0 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2; SAR 14.6
8:1 7,2

GK 30.2 4 000 1 600 F30 G5 8:1 7,2 SA 14.6; SA 16.2 SAR 14.6; SAR 16.2
11:1 9,9

GK 35.2 8 000 – F35 G6 11:1 9,9 SA 14.6; SA 16.2 –
16:1 14,4

GK 40.2 16 000 – F40 G7 16:1 14,4 SA 16.2; SA 25.1 –
22:1 19,8
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MONIKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GST

MONIKIERROSVAIHTEELLA GST VARUSTETUT MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 

Lieriöratasvaihde GK muodostavat toimilaitteeseen SA yhdistettynä 
monikierrostoimilaitteen, jolle on ominaista suuri ulostulomomentti. 
Tuloakseli ja pääakseli ovat akselin suuntaisesti limittäin toisiinsa 
nähden. Näiden yhdistelmien avulla on siten mahdollista toteuttaa 
erityiskäyttökohteisiin sopivia ratkaisuja. Tällaisia ovat esimerkiksi 
erikoista asennusta vaativat tilanteet.

Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa antavia arvoja. GST-vaihteiden tarkemmat tiedot ovat saatavissa erillisistä datalehdistä. Muut alennus-
suhteet ovat saatavissa pyynnöstä.

Tyyppi

Venttiilin 
maksimi-
vääntömo-
mentti

Säätömo-
mentti Venttiilin liitoslaippa

Välitys-
suhteet Kerroin Sopiva monikierrostoimilaite

[Nm] [Nm]
EN ISO 
5211 DIN 3210 AUKI-KIINNI-tehtävä Säätö tehtävä

GST 10.1 120 60 F10 G0 1:1 0,9 SA 07.6; SA 10.2; SA 14.2 SAR 07.6; SAR 10.2; SAR 14.2
1,4:1 1,3
2:1 1,8

GST 14.1 250 120 F14 G1/2 1,4:1 1,3 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2

2:1 1,8
2,8:1 2,5

GST 14.5 500 200 F14 G1/2 2:1 1,8 SA 10.2; SA 14.2 SAR 10.2; SAR 14.2
2,8:1 2,5
4:1 3,6

GST 16.1 1 000 400 F16 G3 2,8:1 2,5 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2
4:1 3,6
5,6:1 5,0

GST 25.1 2 000 800 F25 G4 4:1 3,6 SA 14.2; SA 14.6 SAR 14.2; SAR 14.6
5,6:1 5,0
8:1 7,2

GST 30.1 4 000 1 600 F30 G5 5,6:1 5,0 SA 14.6; SA 16.2 SAR 14.6; SAR 16.2
8:1 7,2
11:1 9,9

GST 35.1 8 000 – F35 G6 8:1 7,2 SA 14.6; SA 16.2 –
11:1 9,9
16:1 14,4

GST 40.1 16 000 – F40 G7 11:1 9,9 SA 16.2; SA 25.1 –
16:1 14,4
22:1 19,8
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MONIKIERROSTOIMILAITTEET - YHDISTELMÄT SA/GHT

MONIKIERROSVAIHTEELLA GHT VARUSTETUT MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 

Lieriöpyörävaihteet GHT muodostavat toimilaitteeseen SA yhdistet-
tynä monikierrostoimilaitteen, jolle on ominaista suuri ulostulomo-
mentti. SA-mallisarjan vääntömomentti nelinkertaistuu yhdistettä-
essä toimilaite GHT-vaihteeseen. Näin suuri vääntömomentti on 
tarpeen esimerkiksi suurten luistiventtiilien, patojen juoksutusluuk-
kujen tai ilma- ja savukaasupeltien yhteydessä.

Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa antavia arvoja. GHT-vaihteiden tarkemmat tiedot ovat saatavissa erillisistä datalehdistä. Muut alennus-
suhteet ovat saatavissa pyynnöstä.

Tyyppi

Venttiilin maksimi-
vääntömomenttimo-
ment Venttiilin liitoslaippa

Välitys-
suhteet Kerroin Sopiva monikierrostoimilaite

[Nm] EN ISO 5211
GHT 320.3 32 000 F48 10:1 8 SA 30.1

15,5:1 12,4 SA 25.1
20:1 16 SA 25.1

GHT 500.3 50 000 F60 10,25:1 8,2 SA 35.1
15:1 12 SA 30.1
20,5:1 16,4 SA 30.1

GHT 800.3 80 000 F60 12:1 9,6 SA 35.1
15:1 12 SA 35.1

GHT 1200.3 120 000 F60 10,25:1 8,2 SA 40.1
20,5:1 16,4 SA 35.1
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VIVULLISELLA KIERUKKAVAIHTEELLA GF VARUSTETUT MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 

Monikierrostoimilaitteeseen SA yhdistettynä GF-vaihteet muodosta-
vat viputoimilaitteen. 

Vivullisten vaihteiden rakenne perustuu kierukkavaihteisiin GS. 
Esivaihteiden avulla on mahdollista toteuttaa erilaisia välityssuh-
teita.

Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa antavia arvoja. Yksityiskohtaisia 
tietoja on saatavissa erillisistä datalehdistä. Säätötehtävään 
tarkoitetuissa vaihteissa on pronssinen kierukkapyörä. Näiden 
vaihteiden nimellis momentti on muita versioita pienempi.

Tyyppi

Venttiilin 
maksimi-
vääntömo-
mentti

Säätömo-
mentti

Koko-
nais-
alennus-
suhde

Sopiva monikierros-
toimilaite

[Nm]  [Nm]

AUKI-
KIINNI-
tehtävä

Säätö-
tehtävä

GF 50.3 500 125 51:1 SA 07.2 SAR 07.2
GF 63.3 1 000 250 51:1 SA 07.6 SAR 07.6
GF 80.3 2 000 500 53:1 SA 10.2 SAR 10.2
GF 100.3 4 000 1 000 52:1 SA 14.2 SAR 14.2

126:1 SA 10.2 SAR 10.2
160:1 SA 10.2 SAR 07.6
208:1 SA 07.6 SAR 07.6 

GF 125.3 8 000 2 000 52:1 SA 14.6 SAR 14.6
126:1 SA 14.2 SAR 14.2
160:1 SA 14.2 SAR 10.2
208:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 160.3 11 250 4 000 54:1 SA 16.2 SAR 14.6
218:1 SA 14.2 SAR 14.2
442:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 200.3 22 500 8 000 53:1 SA 25.1 SAR 25.1
214:1 SA 14.6 SAR 14.6
434:1 SA 14.2 SAR 14.2
864:1 SA 10.2 SAR 10.2

GF 250.3 45 000 16 000 52:1 SA 30.1 SAR 30.1
210:1 SA 16.2 SAR 16.2
411:1 SA 14.6 SAR 14.6
848:1 SA 14.2 SAR 14.2

JALALLA JA VIVULLA VARUSTETUT OSAKIERROSTOIMILAITTEET SQ 

Vivun ja jalan asentaminen osakierrostoimilaitteeseen SQ muuntaa 
laitteen viputoimilaitteeksi. Tällaisten viputoimilaitteiden tekniset 
tiedot eivät poikkea vastaavien osakierrostoimilaitteiden teknisistä 
tiedoista. Tämä koskee esimerkiksi myös suurinta sallittua kytkentä-
tiheyttä. Ohessa on ilmoitettu jalalla, vivulla ja kolmivaihemoottorilla 
varustettujen osakierrostoimilaitteiden tiedot. Käyntiajat koskevat 
90°:n kääntökulmaa.

AUKI-KIINNI-tehtävä, SQ

Tyyppi

Käyntiajat 
taajuu-
della 
50 Hz Asettelualue, pysäytysmomentti

[s] [Nm]
SQ 05.2 4 – 32 50 – 150
SQ 07.2 4 – 32 100 – 300
SQ 10.2 8 – 63 200 – 600
SQ 12.2 16 – 63 400 – 1 200
SQ 14.2 24 – 100 800 – 2 400

Säätötehtävä, SQR

Tyyppi

Käyntiajat 
taajuu-
della 
50 Hz

Asettelualue, 
pysäytysmomentti

Sallittu keskimääräi-
nen vääntömomentti 
säätötehtävässä

[s] [Nm] [Nm]
SQR 05.2 8 – 32 75 – 150 75
SQR 07.2 8 – 32 150 – 300 150
SQR 10.2 11 – 63 300 – 600 300
SQR 12.2 16 – 63 600 – 1 200 600
SQR 14.2 36 – 100 1 200 – 2 400 1 200

JALALLA JA VIVULLA SEKÄ YHDISTELMÄLLÄ SA/GF 
VARUSTETUT OSAKIERROSTOIMILAITTEET
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LINEAARIYKSIKÖLLÄ LE VARUSTETUT MONIKIERROSTOIMILAITTEET SA 

Jos monikierrostoimilaitteeseen asennetaan lineaariyksikkö LE, 
muodostuu lineaaritoimilaite, jota voidaan kutsua myös työntötoimi-
laitteeksi.

Seuraavat tiedot ovat vain suuntaa antavia arvoja. Yksityiskohtaisia 
tietoja on saatavissa erillisistä datalehdistä.

Tyyppi Liikealueet Työntövoima
Sopiva monikierrostoi-
milaite

Maks. [mm]
Maks. 
[kN]

Säätö-
momen-
tilla [kN]

AUKI-
KIINNI-
tehtävä

Säätö-
tehtävä

LE 12.1 50 11,5 6 SA 07.2 SAR 07.2
100
200
400
500

LE 25.1 50 23 12 SA 07.6 SAR 07.6
100
200
400
500

LE 50.1 63 37,5 20 SA 10.2 SAR 10.2
125
250
400

LE 70.1 63 64 30 SA 14.2 SAR 14.2
125
250
400

LE 100.1 63 128 52 SA 14.6 SAR 14.6
125
250
400

LE 200.1 63 217 87 SA 16.2 SAR 16.2
125
250
400

LINEAARITOIMILAITTEET SA/LE
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LAATU EI OLE PELKKÄ USKONASIA

Toimilaitteiden tulee täyttää tehtävänsä luotettavasti, sillä ne 
määräävät tarkoin säädettyjen prosessien kulun. Luotettavuus alkaa 
jo kauan ennen laitteiden käyttöönottoa. 

AUMAlla luotettavuus lähtee tarkoin harkitusta rakenteesta, 
käytettävien materiaalien huolellisesta valinnasta samoin kuin 
tinkimättömän laadukkaasta, nykyaikaisilla koneilla toteutetusta 
valmistuksesta. Luotettavuus jatkuu hallituissa ja valvotuissa 
tuotantovaiheissa, ympäristönsuojelun asettamia vaatimuksia 
unohtamatta.

Tämän todistavat yksiselitteisesti standardiEN ISO 9001 ja ISO 14001 
mukaiset sertifi ointimme. 

Laadunvarmistus ei ole kuitenkaan mikään kertaluonteinen tai 
muuttumattomana pysyvä toimenpide: laadusta on huolehdittava 
uudelleen joka ikinen päivä. AUMAn laatuun tähtäävien ponnistelu-
jen arvon ovat näyttäneet toteen kerta toisensa jälkeen sekä 
asiakkaiden että riippumattomien tarkastuslaitosten suorittamat 
lukuisat auditoinnit.

SERTIFIKAATIT
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EU-DIREKTIIVIT 

Konedirektiivin mukainen liittämisvakuutus sekä EMC- ja 
pienjännitedirektiivien mukainen vaatimustenmukaisuusvakuu-
tus.

AUMA-toimilaitteet ja venttiilivaihteet ovat konedirektiivin tarkoitta-
massa mielessä puolivalmisteita. Antamallaan liittämisvakuutuksella 
AUMA vahvistaa, että laitteiden suunnittelussa on otettu huomioon 
konedirektiivissä ilmoitetut olennaiset turvallisuusvaatimukset.

AUMA-toimilaitteita koskevat erilaiset tutkimukset ja laajat testauk-
set ovat osoittaneet, että laitteet täyttävät pienjännite- ja EMC-
direktiivien asettamat vaatimukset. Näin ollen AUMA on antanut 
pienjännite- ja EMC-direktiivin mukaisen vaatimustenmukaisuusva-
kuutuksen.

Liittämis- ja vaatimustenmukaisuusvakuutus kuuluvat osana 
yhteiseen todistukseen.

Laitteet on varustettu pienjännite- ja EMC-direktiivin mukaisesti 
CE-merkillä.

LOPPUTARKASTUSTODISTUS 

Kokoamisen jälkeen tehtaalla suoritetaan jokaisen toimilaitteen 
huolellinen toiminnan tarkastus samoin kuin momenttikytkimien 
kalibrointi. Nämä toimenpiteet kirjataan lopputarkastustodistuk-
seen.

SERTIFIKAATIT 

Edellä mainitut tarkastuslaitokset suorittavat laitteiden tyyppitesta-
uksia, jotka arvioivat laitteiden sopivuutta erityisiin käyttötilanteisiin. 
Esimerkkinä tästä ovat Pohjois-Amerikan markkinoita varten 
suoritettavat sähköturvallisuutta koskevat tarkastukset. Asiaankuulu-
vat sertifi kaatit ovat saatavissa kaikkiin tässä esitteessä mainittuihin 
laitteisiin. 

Miten saan sertifi kaatit nähtäväkseni?
AUMA arkistoi kaikki todistukset, raportit ja sertifi kaatit ja toimittaa 
asiakirjat asiakkaalle pyynnöstä joko painetussa tai digitaalisessa 
muodossa. 

Asiakirjat voi ladata milloin tahansa AUMAn kotisivulta. Eräissä 
tapauksissa lataamiseen vaaditaan salasana.

 > www.auma.com
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