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Tekniske data: 

Forsyning 24 Vac (22…28 V) 

Strømforbrug 1 W 

Forsyningsstrøm 42 mA 

Startstrøm < 300 mA (maks. 2 min.) 

Kraft 95…105 N  

Styresignal 0…10 Vdc 

Styreområde 2…10 V 

Slaglængde 3,5 mm 

Kørselstid ca. 30 s/mm 

Position uden strøm lukket (NC), aktuator i nedre position 

Montering Ved hjælp af en adapterring (sælges 
separat) Det anbefales, at aktuatoren 
ikke installeres på hovedet. 

Væsketemperatur 0…100 °C 

Omgivelsestemperatur 0…60 °C 

Hus IP54, polyamid 

  

  

  

Ledningsnet:  

Blå 0 V  

Sort 24 Vac  

Rød 0…10 Vdc  

  

  

  

Bestillingsvejledning:  

Model Produktnr. Beskrivelse 

APR 40405-
01N00-0 

1210052 termisk aktuator 0…10 V, NC, 
løst kabel (sælges separat) 

BA-ALL.5.3.01 1220031 løst kabel, 1 m 

BA-ALL.5.3.02 1220032 løst kabel, 2 m 

BA-ALL.5.3.03 1220033 løst kabel, 3 m 

BA-ALL.5.3.05 1220035 løst kabel, 5 m 

BA-ALL.5.3.10 1220036 løst kabel, 10 m 

BA-ALL.5.3.15 1220037 løst kabel, 15 m 

BA-ALL.5.3.20 1220038 løst kabel, 20 m 

TERMISK AKTUATOR APR 40405-01N00-0

Den termiske aktuator APR 40405 er beregnet til at 
kontrollere styreventiler i HVAC-
automatiseringssystemer. Den termiske aktuator er 
styret af 0…10 Vdc-styresignalet ifølge følgende figur. 

S  = slaglængde 
UST  = styresignal 
Uaktiv = område af aktivt styresignal 

Når styresignalet er under 0,5 V, skifter aktuatoren til 
standbytilstand i 20 minutter for at sikre hurtig svartid. 
Efter standbytilstanden skifter aktuatoren til 
strømsparetilstanden. 

Aktuatoren kalibreres automatisk, når der tændes for 
strømmen den første gang. Aktuatoren kalibreres også, 
når styresignalet er 2 V i 24 timer. 

Under kalibreringscyklussen drives aktuatoren til en 
lukket position og holdes lukket i 20 sekunder. 
Aktuatoren vender tilbage til positionen af styresignalet 
efter kalibreringen. 

BEMÆRK: Brug ikke materialer med ammoniak eller lim 
tæt på den termiske aktuator. 

De termiske aktuatorer monteres på NV2-styreventilerne 
ved hjælp af en VA 80-adapterring. Der er også særlige 
adapterringe til ventiler fra andre producenter. 

De termiske APR 40405-aktuatorer leveres med 
statussen "Først åben", hvor ventilen er en smule åben 
efter aktuatorsamlingen. Dette giver systemet mulighed 
for at blive fyldt og skyllet, hvis styresystemet endnu ikke 
fungerer. Aktuatoren indstilles til normal drift, når den har 
været til koblet til forsyningsspændingen i mindst 6 
minutter. Du kan ikke aktivere funktionen "Først åben" 
igen. 

Produkterne opfylder kravene i direktiverne 2004/108/EF og 2006/95/EF og er i overensstemmelse med standarderne EN60730-1, EN60730-2-14:2009-6 og  
EN60730-2-14/A2:2008. 


