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V9 
 

1. Introducere 
 
V9 este un servomotor destinat controlului de intrari de aer. 
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Acest servomotor poate sa functioneze individual (ca unitate 
autonoma), realizand activitati de anti-axfixie, sau impreuna cu un computer de 
control cu o iesire 0-10V. 

 

2. Optiuni cadran 
 
Pozitii manuale 
 
 
STOP:         (STOP)             Servomotorul este oprit. 
OPEN:        (DESCHIS)       Servomotorul va deschide intrarea de aer. 
CLOSE:      (INCHIS)          Servomotorul va inchide intrarea de aer. 
 

Atunci cand V9 se afla in pozitia INCHIS sau DESCHIS, se va opri  
doar daca va gasi limita comutatorului sau daca se selectioneaza optiunea 
STOP. 
 
Pozitii automatice 
 

Aceste pozitii sunt marcate cu 0, 25, 50, 75, 100%.  
 

• Atunci cand servomotorul este conectat la energie electrica, V9 va fixa 
intrarea de aer la pozitia indicata de iesirea 0-10V. 

• In cazul caderii de tensiune, servomotorul se va deplasa la procentul 
(%), indicat pe cadran. Odata ajuns  in aceasta pozitie, se va opri. In 
momentul in care electricitatea va reveni, servomotorul se va deplasa 
la pozitia pe care o indica intrarea 0-10. 
 
 

3. Optiuni de configurare 
 
 
   In partea posterioara a cadranului se gasesc 2 micro-intrerupatoare. 
 
Intrerupator  0-10/ 10-0:  
 

� 0-10: V9 este conectat la un computer de control cu iesirea 0-10V 
� 10-0: V9 este conectata la un computer de control cu iesirea 10-0V. 
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Interupator  SIF – NOF 
 
� SIF:   In caz de cadere de tensiune si, daca, una dintre pozitiile automatice a 

fost selectionata, servomotorul se va deplasa catre acea pozitie. 
 
� NOF:   Chiar daca are loc o pana de curent, servomotorul  va ramane la 

pozitia indicata de  intrarea 0-10/10-0. 
 
 

 
 
 

 
 
V9 se conecteaza la energia electrica prin intermediul intrarii 230V. 
 
La intrarea 0-10 se conecteaza iesirea unui computer de control. Prin 
intermediul acestei intrari, V9  se fixeaza in pozitia dorita. 
 
In cazul in care doriti sa utilizati o baterie externa, trebuie sa inlaturati Jumper-
ul bateriei externe. 
 

 
LED ON:  Indica faptul ca servomotorul este conectat. Daca acesta clipeste, 
inseamna ca exista o cadere de tensiune. 
 
LED FC:  Cand lumineaza semnifica faptul ca atinge limita comutatorului. 
 

4. Diagrama generala de conexiune 

5. Led-urile indicatoare 
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Calibrarea indica servomotorului unde este intrarea de aer inchisa si unde 

este deschisa. Pentru a calibra, realizati urmatorii pasi: 
 
1. Ajustati limita comutatorului. 
2. Inchideti intrarea de aer pana la pozitia dorita si fixati cadranul la 

pozitia STOP. 
3. Asigurativa ca micro-intrerupatorul cadranului (SIF/NOF) se afla in 

pozitia joasa (NOF).   

6. Calibrare 
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4. Apasati “PULSATOR CALIBRARE”. Veti vedea ca led-urile V9 
servomotorului vor clipi.  

5. Deschideti intrarea de aer (DESCHIS) pana la pozitia dorita. Odata ce 
aceasta se va afla la pozitia dorita, fixati ecranul la pozitia STOP. 

6. Apasati din nou “PULSATOR CALIBRARE”. Led-urile fronta vor 
inceta sa clipeasca. 

7. Servomotorul este deja calibrat. Pentru a verifica functionarea corecta 
a servomotorului, dupa calibrare, deplasati motorul pana cand va 
atinge limita de deschis a comutatorului. Dupa 3 secunde se va aprinde 
LED-ul 12. Apoi, deplasati servomotorul pana cand va atinge limita de 
inchis a comutatorului. Dupa 3 secunde se va aprende LED-ul  2. 

 

 
 Deplasand intrerupatorul rotativ si pulsand butonul de calibrare, veti 
putea sa stabiliti optiunile prezentate mai jos. LED-ul L1 va indica valoarea 
optiunii. 

 

 
 
Setarile implicite sunt urmatoarele: 
 
• Optiunea: 0, 25, 50: Optiunea selectionata este la valoarea “0”. Acest 

lucru seminifica faptul ca 5 minute dupa ce se produce o cadere de 

7. Optiuni 
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tensiune, servomotorul se va deplasa la pozitia selectionata in modul 
automatic. 

• Optiunea 75: Inchis: Greutatea face ca intrarea de aer sa se deschida. 
• Optiunea 100: Intrarea de aer se va deplasa din 6 in 6 minute. 
 
Nota: Daca intrarea 0/10 variaza cu  20% mai mult de pozitia actuala, intrarea 
de aer se va deplasa imediat catre noua pozitie.  
 

 
LED-ul L2 clipeste in urmatoarele cazuri: 
 
1: Probleme cu bateria. 
 
• Daca utilizati bateria interna a servomotorului, verificati daca 

jumper-ul bateriei externe este in functiune. 
• Daca utilizati bateria externa, verificati ca aceasta sa nu aiba un nivel 

inferior de 12V. 
 
2: Detectarea miscarilor motorului 
 

In cazul in care detectorul de miscare este murdar sau rupt, releul de 
alarma se va activa (C-NI in scurt-circuit). Puteti sa demontati obiectivul si sa il 
curatati. 
 

 
 
 Atunci cand se lucreaza cu baterie datorita caderii de tensiune, daca 
servomotorul detecteaza ca bateria este descarcata, se va opri. Cand 
electricitatea va reveni, servomotorul va porni automat. 
 
 Cand se intampla acest lucru, daca opriti si porniti din nou 
servomotorul, utilizand comutatorul lateral, veti vedea ca LED-ul de pornire al 
servomotorului (ON) clipeste timp de 5 secunde, iar apoi  servomotorul se va 
inchide. Cand electricitatea va fi restabilita, ceea ce trebuie sa faceta este sa 
lasati servomotorul sa se incarce timpul necesar pentru ca bateria sa se 
reincarce. 
 

8. LED-ul L2 

9. Detectarea descarcarii bateriei 


