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SPESIFIKASJON 

Driftsspenning 24V DC 

Maks. strømforbruk 2,5 A 

Maks. kraft           60 kg / 600 N 150 kg / 1500 N 400 kg / 4000 N 

Utvidelse 20 cm 30 cm 40 cm 60 cm 

Forlengelseshastighet 6 mm / s 20 mm / s 30 mm / s 

Tetthetsklasse               IP42 

Sikkerhet Endebrytere 

Arbeidssyklus 10 % (maks. 2 minutter kontinuerlig drift) 

Arbeidstemperatur - 5 ° C til + 45 ° C 

Stedsinformasjon Halleffektsensor (valgfritt) 

 
 

BRUKSANVISNING 
 

 
ELEKTRISK AKTUATOR  
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HALLEFFEKTSENSOR (valgfritt) 
Hallgenerators parametere for hastighet / pulsoppløsning for utgangssignalet 

Hastighet 6 mm / s 20 mm / s 

Støt per omdreining           100 støt / 10 mm 50 støt / 10 mm 

 

OM FDI-SERIEN 

Spesialisert løsning tilpasset vanskelige arbeidsforhold. Lineær aktuator FDI kjennetegnes av 
sitt høye ytelsesnivå, fullkomne utførelse og meget høye pålitelighet, slik utstyr av typen som 
krever tung belastning skal ha. Brukes med hell i enheter som oppfyller de høyeste 
standardene på verdensbasis, og de er samtidig veldig enkle å installere og bruke. 
 
 

SIKKERHET VED BRUK 

Sørg for at du velger riktig actuator. Valget av kraft og lengde på aktuatoren påvirkes av 
friksjonskrefter og beveveglsesmotstand, vekten av elementet som flyttes, og påkrevd 
bevevegelsesområde. Mangel på å opprettholde egnet margin for faktoren nevnt over kan føre 
til skade på aktuatoren, at festene går i stykker, og skade på mennesker som betjener 
enheten. Aktuatorene skal beskyttes mot at motoren svir seg med en egnet sikring, eller et 
system som beskytter mot elektronisk overbelastning. 

 

 

MEKANISK MONTERING   
Aktuatoren må mekanisk festes på en sikker måte, for å forhindre at kabinettet skades av 
mekaniske elementer som flyttes av aktuatoren. Bakfestet brukes til å feste aktuatoren, og er 
plassert bak på aktuatoren (1), ved siden av den elektriske motoren (8). Fremfestet (7) er 
plassert på enden av glidepinnen i aluminium (4) – foringer i bronse. Elektrisk tilkobling bør 
gjøres med fleksible kabler (strenger) med et minimum tverrsnitt på 2x0,75 mm2.  Pluggen som 
originalt er montert med aktuatorkabelen kan kuttes av. 
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TILKOBLING AV HALLGENERATOR   
• RØD ledning – strømforsyning (+5 ... 24V) 

• SVART ledning – jord for strømforsyning og utsignal (GND) 

• HVIT ledning – impulsutgang (innebygd sluttmotstand for for "+" strømforsyning) 

 

 

 
 

INNSTILLING AV MAKS OG MINIMUM UTSLAGSLENGDE 

For å justere endekontakter inne i aktuatoren: 

• Fjern bronseforingene som fester fremfestet (7) på stempelet til aktuatoren (4) 

• Skru ut festeskruene (6) på aluminiumsrammen (3) inni girhuset i plast (2) og trekk forsiktig 
ut aluminiumshuset (3). VIKTIG! Trekk sakte og forsiktig, slik at ledningene som kobler 
endekontaktene til motoren rives over! Stripsen som endebryterne er plassert på vil gli ut av 
den rektangulære profilen sammen med girhuset. 

• Kapp stripsen med endebryterne i to, og kapp ut et fragment fra midten av lengden du 
ønsker å korte ned den nominelle aktuatorforlengelsen med (f.eks. hvis fabrikklengden av 
forlengelsen er 300 mm, og du trenger 230 mm, da skal et 70 mm langt fragment kappes 
ut). 

• Sett tilbake den forkortede stempelet tilbake og koble til ledningene som tidligere ble 
kappet, med kortere ledninger. 

• Sett girmotoren nøye på plass, i motsatt rekkefølge enn det som var beskrevet over. Det er 
spesielt viktig å sørge for at én av fremspringene på drivmutteren beveger seg i skinnen 
med endebryteren, slik at den kan presse bryteren og stoppe aktuatoren i de angitte 
posisjonene. 

   
  
VIKTIG!  
Justeringen til endebryterne skal utføres med EKSTREM forsiktighet, siden de kan skade 
aktuatoren hvis de ikke er der! 
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DIMENSJONER 

 

 
 
 
 
  

Variant A B C D E F G Ø 1 Ø2 

      FDI-Serien       

200 mm 147 80 64 395 420 36 24 10 10 

300 mm 147 80 64 495 520 36 24 10 10 

400 mm 147 80 64 595 620 36 24 10 10 

600 mm 147 80 64 795 820 36 24 10 10 

Dimensjoner er gitt i millimeter Dimensjonene ovenfor kan være litt forskjellig 

 

Skann QR-koden for å 
besøke produktsiden 

eller gå inn på 
SuperMagneter.no 

 
 

 
 

https://supermagneter.no/hjemmefiksere-og-proffe/lineaere-aktuatorer-og-motorstyring
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