
ANT 11
ANT 5

PM - 100/03/03
LDM, spol. s r.o.
Czech republic

POKYNY PRO MONTÁ� A ÚDR�BU

ELEKTROMECHANICKÉ POHONY

ANT 11, ANT 5 1

Pokyny pro montá� a údr�bu elektromechanických pohonù ANT 11, ANT 5 jsou závazné pro u�ivatele k
zajištìní správné funkce pohonu. Pøi údr�bì, montá�i, demontá�i a provozování je u�ivatel povinen dodr�ovat zde
uvedené zásady.

Pohony v kompletu s ventily LDM jsou urèeny pøedevším pro u�ití ve vytápìcích, klimatizaèních a
chladírenských okruzích. Zde mohou vhodnì vyu�ít kombinace regulaèní charakteristiky LDMspline
optimalizované pro procesy pøenosu tepla s pøesností a spolehlivostí funkce dané jednoduchou mechanickou
konstrukcí pohonu. V nìkterých aplikacích je mo�né uplatnit nouzovou funkci pohonu, která v pøípadì výpadku
napìtí na urèené svorce pohonu pøestaví ventil do pøedem definované polohy.

Elektromechanický pohon ANT slou�í k ovládání regulaèních ventilù. Síla pohonu je pøenášena na táhlo ventilu
prostøednictvím axiálního valivého lo�iska umístìného v ukazateli polohy. Pohon vyvozuje pouze tlaènou sílu,
vysunutí táhla z ventilu je zajištìno pru�inou vestavìnou ve vrchní èásti ventilu. Díky tomu je dosa�ena nulová
vùle ve spojení táhla ventilu a vøetene pohonu, která pøispívá k pøesnosti nastavení zdvihu.

Pohon je vybaven funkcí pøímého snímání výstupní síly, co� umo�òuje automatické nastavení rozsahu zdvihu
pohonu dle skuteèného zdvihu ventilu. Pohon je na ventil upevnìn pomocí tenkostìnného duralového tømenu,
který minimalizuje pøenos tepla z ventilu na pohon a zaruèuje bezpeèné pøipojení a spolehlivou funkci i pøi
maximálních pøípustných teplotách média.

I. TECHNICKÝ POPIS A FUNKCE POHONU :

1.1. Popis :

1.2. Pou�ití :

1.3. Funkce :

Elektrické pohony jsou elektromechanické pohony urèené pro ovládání regulaèních ventilù LDM øady
a pohony jsou elektromech. pohony pro ovládání reg. ventilù LDM øady

. Pøipojení na ventil zajiš�uje nulovou vùli mezi táhlem pohonu a ventilu a zajiš�uje tak dokonalou regulaèní
schopnost i pøi minimálních zmìnách polohy. Pohony jsou samoadaptivní, krajní polohy jsou omezeny vlastním
zdvihem ventilu. Pro spolupráci s nadøazeným regulaèním systémem jsou vybaveny standardním tøíbodovým
øízením nebo pøímým øízením ( volitelnì 0-10 V, 2-10 V, 0-20 mAnebo 4-20 mA).

Verze oznaèená S obsahuje nouzovou funkci, která je aktivována výpadkem elektrického
napìtí na urèené svorce. V nastavení pohonù definovat výchozí polohu v
procentech zdvihu, do které se pohon po aktivaci nouzové funkce pøestaví. Všechny typy jsou vybaveny koleèkem
pro ovládání.

Ruèní koleèko slou�í k nouzovému ruènímu nastavení polohy pøi
absenci napájecího napìtí. Poloha ku�elky ventilu je indikována ukazatelem polohy na tømenu pohonu.

(typy 11.10, 11.20, 5.10 a 5.20)
Jsou základním provedením tìchto pohonù. Jsou ovládány pøivedením napájecího napìtí na svorku pro pohyb

nahoru nebo dolu. Pro spolupráci s nadøazeným systémem je mo�no je vybavit odporovým vysílaèem polohy.

(typy 11.11, 11.11S, 5.11 a 5.11S)
Tyto pohony jsou uzpùsobeny pro øízení analogovým vstupním signálem. 0 - 10V, 2 - 10V, 0 -20mA, 4 -20mA. V

základním provedení jsou zapojeny a nastaveny pro øízení pomocí napìtí 0 -10V. Zmìna napì�ového na proudové
øízení se provádí pøepojením øídícího vodièe ze svorky 4 do svorky 5 ve svorkovnici pod krytem pohonu. Jsou
vybaveny mikroprocesorem, který umo�òuje vyu�ívat následující pokroèilé funkce pohonu:

pro pøesné nastavení zdvihu pohonu ve vazbì na øídící signál. Tato funkce se provede
projetím plného zdvihu ventilu ve smìru zavøeno - otevøeno a ukonèí se návratem pohonu do polohy odpovídající
úrovni øídícího signálu. Funkce je aktivována nadzvednutím a uvolnìním ruèního kola, nebo se automaticky spustí
po výpadku napájecího napìtí typicky delším ne� 24 hodin.

pro rozpoznání a odstranìní neèistoty v sedle ventilu. Pokud bìhem zavírání ventilu
dojde k sevøení neèistoty mezi ku�elkou a sedlem, pohon zaznamená zvýšení ovládací síly mimo oblast sedla.
Následnì provede pootevøení o 20% zdvihu a uzavøe. Pokud se podaøí neèistotu ze sedla odstranit, pohon pøestaví
ventil do po�adované polohy odpovídající vstupnímu øídícímu signálu. Pokud problém pøetrvává, pohon zùstává
dále funkèní a v dostupném rozsahu zdvihu reaguje na velikost vstupního signálu.

ANT11
RV 122 BEE line ANT 5 RV 111 COMAR
line

Pohony s tøíbodovým øízením bez nouzové funkce

Pohony s pøímým øízením

Samoadaptivní funkce

Samoèistící funkce

elektronicky øízenou
s pøímým øízením je navíc mo�né

ruèní
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Pøi opakovaném najetí na mechanickou pøeká�ku ji� dále neopakuje pootevøení, nýbr� zùstane stát. Funkce
samoèištìní se obnoví a� v tom pøípadì, �e se pøeká�ka v pohybu do sedla odstraní pøi provozu ventilu nebo
servisním zásahem na ventilu, pøi kterém dojde k odpojení pohonu a jeho resetu nadzvednutím ruèního kola. Po
jeho uvolnìní je aktivována hned po pøipojení napájecího napìtí samoadaptivní funkce.

pro diagnostiku stavu a zmìnu základního nastavení pohonu. Umo�òuje pøedevším výbìr
rozsahu vstupního øídícího signálu 0 -10V nebo 2 - 10V, eventuelnì 0 - 20mA nebo 4 - 20mA. Dále je mo�né u
pohonù s pøímým øízením a s nouzovou funkcí nastavit po�adovanou cílovou polohu v rozsahu 0 - 100% zdvihu.
Pøednastavené vlastnosti jsou øízení signálem 0 - 10V a cílová poloha pro nouzovou funkci 0% zdvihu. Je také
mo�no zakázat provádìní samoèistící funkce. Pro vyu�ití tìchto funkcí je potøeba objednat od výrobce
komunikaèní kabel a software.

(typy 11.10S, 11.11S, 5.10S a 5.11S, 11.12S)
Tyto pohony se dodávají ve dvou provedeních, a to buï s pøímým nebo 3-bodovým øízením. U obou typù je

nouzová funkce zajiš�ována elektronicky, pomocí øídícího mikroprocesoru. U provedení s pøímým øízením je
mo�no pomocí komunikaèního programu zmìnit nastavení cílové polohy nouzové funkce v rozsahu 0 - 100%
zdvihu. Pøednastavenou hodnotou je poloha zavøeno. Kontrola provozního stavu je usnadnìna signalizaèními
LED diodami, umístìnými pod prùsvitným bílým krytem na spodku pohonu.

jsou dva NiMH akumulátory, které jsou pøi pøipojeném napájecím napìtí trvale dobíjeny Jsou
dimenzovány tak, �e zaruèují minimálnì deset plných okam�itì po sobì následujících nouzových zdvihù. Pøi
dodr�ení provozních podmínek je pøedpokládána minimální �ivotnost cca 4 roky od uvedení do provozu. Jejich
provozní stav je prùbì�nì elektronicky kontrolován. V pøípadì zhoršení jejich parametrù je u�ivatel informován u
nutnosti jejich výmìny trvalým blikáním dvou èervených LED diod. Za normálního stavu jsou tyto diody neaktivní a
nejsou vidìt.

je aktivována poklesem napájecího napìtí pod nastavenou hodnotu trvajícím déle ne� cca
0.5 sekund. Po této prodlevì se pohon zvýšenou rychlostí pøestaví do pøednastavené polohy. Provádìní této
funkce je indikováno rozsvícením signalizaèních diod. U typu 11.11S a 5.11S je mo�no pøerušit výkon nouzové
funkce nadzvednutím ruèního kola ještì pøed dosa�ením cílové polohy. Po dojetí do cílové polohy LED diody
zhasnou a mikroprocesor odpojí obvody od napájení. Regulaèní funkce pohonu se obnoví a� po pøivedení
napájecího napìtí na svorku nouzové funkce. Zároveò je obnoveno dobíjení akumulátorù, které mù�e být
provázeno blikáním obou diod. Toto blikání ustane po nìkolika minutách, po dosa�ení nastavené úrovnì napìtí na
akumulátorech. Samotné akumulátory jsou umístìny v lehce pøístupném krytu na spodku pohonu a jsou dodávány
jako náhradní díl.

- Jednoduchá montá� na ventil bez nutnosti seøizování a nevy�adující �ádné náøadí
- Samoadaptivní funkce upravující zdvih pohonu dle zdvihu ventilu
- Ruèní koleèko pro nouzové ovládání
- Ukazatel zdvihu
-

Komunikace s PC

Pohony s nouzovou funkcí

Zdrojem energie

Nouzová funkce

1.4. Vlastnosti :

Inteligentní mikroprocesorové øízení u pohonù s nouzovou funkcí a pøímým øízením
- Vysoká provozní spolehlivost a �ivotnost díky jednoduché mechanické konstrukci a volbì

kvalitních kovových materiálù u mechanicky zatí�ených dílù
- Mo�nost vybavení odporovou zpìtnou vazbou u pohonù s tøíbodovým øízením
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Pøehled typù:

Typ

ANT 11.10

ANT 11.11
ANT 11.20

ANT 11.10 S
ANT 11.11 S

Zdvih
Jmenovitá

síla Napájení Øízení
Pøestavná

doba
Nouzová
funkce

11
mm

AC 24 V

AC 24 V

AC 230 V

AC 24 V

3-bodové

pøímé

3-bodové

3-bodové

pøímé

66s

25s

66s
66s
25s

-
-
-

15s
15sAC 24 V

ANT 5.10

ANT 5.11
ANT 5.20

ANT 5.10 S
ANT 5.11 S

5,5
mm

300N

300N

AC 24 V

AC 24 V

AC 230 V

AC 24 V

3-bodové

pøímé

3-bodové

3-bodové

pøíméAC 24 V

33s

13s

33s
33s
13s

-
-
-

8s
8s

* Volitelné pøíslušenství. Nutno specifikovat v objednávce.

Typ

Napájecí napìtí

Frekvence

Øízení
Pøíkon

ANT 5.10 ANT 5.11 ANT 5.20
ANT 5.10S

ANT 5.11S

24 V AC ± 10% 230 V AC
± 10%

24 V AC ± 10%

50Hz

3-bodové pøímé 3-bodové 3-bodové pøímé

1,5 VA 7,0 VA 3,0 VA 7,0 VA 7,0 VA
Jmenovitá síla

Zpìtná vazba *
Zatí�itelnost mikrospínaèù

Impedance vstupu
øídícího signálu

Krytí

Max. teplota média
Provozní teploty okolí

Pøípustná vlhkost okolí
Skladovací podmínky
Hmotnost

300 N ± 15%

100 , 1k� � 100 , 1k� � 100 , 1k� �

max. 0,5A -- max. 0,5A -- --
� �10k (V)

250 (mA)�

� �10k (V)
250 (mA)�

IP 54 (IEC 60529)

150°C
-5 … +55°C

5 … 95% relativní vlhkosti
-15 ...+ 55°C, 5 ...95% RV

0.5 kg 0.7 kg

1.5. Technické údaje:

ANT 11.10 ANT 11.11 ANT 11.20
ANT 11.10S

ANT 11.11S

ANT 11.12 S 3-bodové 25s 15sAC 24 V

ANT 11.12S



1.6. Rozmìry pohonu :

1.7. Schémata zapojení pohonù :
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II. NÁVOD K MONTÁ�IAOBSLUZE POHONU :

2.2. Demontá�:

2.3 Montá�ní polohy:

2.4 Seøízení:

2.5 Pøipojení:

dostateèné dimenzování zdroje

! Pøed zahájením montá�ních a demontá�ních prací odpojte elektrické napájení!

! Provoz pohonu nenamontovaného na ventil mù�e zpùsobit jeho poškození!

Pøed zahájením demontá�e pohonu je bezpodmíneènì nutné odpojit pøívodní kabel pohonu. U provedení s
nouzovou funkcí je nutné poèkat na dojetí pohonu do koncové polohy a zhasnutí signalizaèních diod. Potom
otáèením nadzvednutého ruèního kola vlevo pøestavíme pohon do horní polohy (a� na mechanický doraz). Tím
dojde k rozpojení mechnického kontaktu mezi táhly pohonu a ventilu, a pohon lze snadno demontovat
odšroubováním pøevleèné matice na tømenu pohonu.

Jsou pøípustné veškeré montá�ní polohy, kromì polohy kdy je pohon pod ventilem. U teplot média nad 80°C se
doporuèuje pou�ití tepelné izolace potrubí a ventilu a vyklonìní tìla pohonu nejlépe kolmo k ose potrubí z dùvodu
minimalizace pøenosu tepla na pohon sáláním a proudìním vzduchu. Musí být provedena taková opatøení, která
nedovolí pøekroèení maximální povolené teploty okolí pohonu.

Po montá�i pohonu na ventil není tøeba provádìt �ádné seøízení. Díky pøímému snímání výstupní síly se koncové
polohy pohonu nastaví automaticky podle krajních poloh ventilu.

U pohonù s pøímým øízením se po pøipojení napájecího napìtí automaticky provede samoadaptivní funkce, která
spoèívá v projetí celého zdvihu ventilu obìma smìry. Poté se pohon nastaví do polohy odpovídající velikosti
vstupního signálu. Tato kalibrace se také provede po výpadku napìtí delším ne� 24 hodin a kdykoli po nadzvednutí
a pou�ití ruèního kola.

Pro pøipojení k elektrické instalaci je pohon vybaven pøívodním kabelem o délce 1,5 m. U pohonù s pøímým
øízením pomocí napìtí 0-10 V nebo 2-10 V se doporuèuje pøipojit ka�dý pohon k regulátoru zvláštním pøívodním
kabelem, a v pøípadì mo�nosti výskytu silného rušení nebo pøi vìtších délkách pøívodního vedení kabelem
stínìným. Je nutno zabezpeèit, aby se kabely nedostaly do styku s horkým potrubím.

V pøípadì potøeby vyu�ít øídící signál 0-20 mA nebo 4-20 mA je nutno po demontá�i krytu pohonu odpojit
pøívodní bílý vodiè ze svorky 4 urèené pro napì�ové øízení a pøipojit ho do svorky 5 urèené pro proudový
signál. Vlastní volba mezi úrovnìmi øídícího signálu 0-10 V nebo 2-10 V, eventuelnì 0-20 mA nebo 4-20 mA se
provádí pomocí komunikaèního programu a osobního poèítaèe. Od výrobce je nastaveno napì�ové øízení 0-10 V,
respektive proudové øízení 0-20 mA. Demontá� a opìtovná montá� krytu pohonu se provádí pøi odpojeném napìtí
pomocí dvou vrutù pøístupných z vrchní strany krytu.

U pohonu s nouzovou funkcí a tøíbodovým øízením (typ ANT11.10S a ANT 5.10S) je pro napájení vyu�ito svorky
nouzové funkce oznaèené 21 (�lutý vodiè). Vodièe hnìdý a bílý (svorky 2 a 4) jsou vyu�ity pouze jako logické
signály a neslou�í jako silový vodiè.

U pohonù s nouzovou funkcí je potøeba dbát na napìtí a proudu, aby byly i pøi
plném pøíkonu zaruèeny po�adované hodnoty napájecího napìtí. V pøípadì vìtších poklesù napìtí mù�e
docházet ke krátkodobým sepnutím nouzová funkce, co� mù�e nepøíznivì ovlivnit �ivotnost akumulátorù. Tento
stav se projeví probliknutím èervených LED diod pod krytem baterií na spodku pohonu. V krajním pøípadì se
nedostateèné dimenzování zdroje mù�e projevit nefunkèností pohonu.

Pokud kalibraci nelze správnì provést (závada na pohonu nebo ventilu), pohon zùstane stát v koncové poloze a
u pohonù s nouzovou funkcí zaènou v dlouhém intervalu (5s) blikat signalizaèní LED diody pod prùsvitným krytem
baterií. Stejným zpùsobem zaènou diody blikat, dojde - li k poruše bìhem provozu zaøízení.

2.1. Montá�:

Matice musí být uta�ena tak pevnì (bez
pou�ití náøadí), aby s pohonem nešlo na ventilu pootáèet.

K montá�i nejsou potøebné �ádné montá�ní pomùcky ani náøadí. Pøed nasazením
pohonu na ventil je potøeba zabránit zneèištìní výstupního konce vøetene pohonu. Dále
je tøeba dbát na èistotu povrchu dosedací plochy táhla ventilu a pøipojovacího závitu
vøetenovodu na ventilu. Pro správné provedení montá�e je nutno pøed zahájením práce
pøestavit pohon pomocí ruèního kola do horní polohy (a� na mechanický doraz).

Pohony jsou na ventil montovány nasazením tømenu na vøetenovod ventilu a
zašroubováním pøevleèné matice pohonu.
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! Veškeré elektrické zapojení musí odpovídat pøíslušným normám a musí být provedeno pouze
oprávnìnými osobami!

! Ujistìte se, �e napájecí napìtí souhlasí s hodnotami uvedenými na pohonu!

! Pøed pøivedením napájecího napìtí zkontrolujte správné pøipojení všech vodièù. Zkraty nebo nesprávné
pøipojení mohou zpùsobit poškození zaøízení!

2.6. Provoz a údr�ba:

2.9. Nakládání s odpady:

Pohon nevy�aduje bìhem doby své �ivotnosti �ádnou údr�bu. Jedinou vyjímkou jsou pohony s nouzovou
funkcí, které mohou po urèité dobì ( cca 4 roky v závislosti na provozních podmínkách) vy�adovat výmìnu NiMH
akumulátorù.
Porucha akumulátorù je signalizována trvalým blikáním dvou èervených LED diod na bocích krytu akumulátorù.
Akumulátory jsou v provedení odolném vyšším provozním teplotám a jsou výrobcem dodávány jako náhradní díl.

Obalový materiál a pohony se po jejich vyøazení likvidují bì�ným zpùsobem, napø. pøedáním specializované
organizaci k likvidaci (kovové díly - kovový odpad, ostatní nekovové díly - komunální odpad).

NiMH akumulátory musí být po skonèení �ivotnosti zlikvidovány jako nebezpeèný odpad.

Ruèní ovládání:

! V pøípadì pohonù s nouzovou funkcí vyèkejte po odpojení napájení na dojetí pohonu do klidové polohy
a na zhasnutí signalizaèních diod. Teprve poté pøestavte pohon pomocí ruèního kola do po�adované
polohy.

! Ruèní ovládání pou�ívejte pøi odpojeném napájecím napìtí. Pøestavováním pohonu násilím proti
odporu pøevodù mù�e dojít k mechanickému poškození !

! Po uvolnìní ruèního kola a po opìtném pøivedení napájecího napìtí provedou pohony s pøímým øízením
kontrolní zdvih zavøeno - otevøeno a poté se pøestaví do polohy odpovídající øídícímu signálu.
Tento kontrolní zdvih je proveden také po výpadku napìtí delším ne� 24 hodin.

2.7 Zvláštní výbava:

2.8. Podmínky záruky:

Pohony jsou standartnì vybaveny ruèním kolem umo�òujícím v pøípadì výpadku napájecího napìtí nebo pøi
poruše regulaèního systému ruèní pøestavení ventilu do po�adované polohy. Nadzvednutím ruèního kola o cca
6 mm se rozpojí mechanický pøevod pohonu a lze s ním manipulovat bez vìtšího odporu. Pøibli�nou polohu
ku�elky ventilu je mo�no odeèíst na ukazateli zdvihu na tømenu pohonu.

Tøíbodové pohony je mo�né vybavit odporovým vysílaèem polohy. Je pou�íván kvalitní víceotáèkový
potenciometr garantující maximální pøesnost zpìtné vazby a dlouhodobou �ivotnost. Standardnì jsou dodávány
potenciometry s rozsahem 0-100 nebo 0-1000 . Vývod zpìtné vazby je proveden zvláštním kabelem.

Výrobce neruèí za chod a bezpeènost výrobku za odchylných podmínek, ne� jsou uvedeny v tìchto pokynech
pro montá� a údr�bu a katalogovém listu výrobku. Jakékoliv pou�ití výrobku za jiných podmínek je nutné
konzultovat s výrobcem.

Výrobce nepøebírá záruku za výrobek, byla-li na nìm u�ivatelem provedena jakákoli úprava bez pøedchozího
písemného souhlasu výrobce.

�
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