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1.0  BRĪDINĀJUMI 

- Pir s uzsākt elektriskās piedziņas uzstādīša u, lūdzu iepazīstieties ar o tāžas 
i struk iju. Bojāju i, kas radušies i struk ijas oteiku u eievēroša as dēļ, etiek atzīti par 
gara tijas gadīju u. Šo doku e tu epie ieša s gla āt sausā u  pieeja ā vietā. 

Elektropiedziņas i stalā ijas dar us u  teh isko apkalpoša u drīkst veikt tikai kvalifi ēts 
perso āls. 

- Pir s uzsākt elektropiedziņas pieslēgša u pie elektrotīkla, lūdzu, pārlie i ieties, ka 
saze ējošo vadu sistē a fu k io ē pareizi. 

- Vie ēr pārlie i ieties, ka arojošās strāvas spriegu s at ilst spriegu a 
diapazo a , kas orādīts uz elektriskās piedziņas plāks ītes. 

- Pir s elektriskās piedziņas teh iskās apkalpoša as dar u veikša as, katru reizi 
epie ieša s pārlie i āties par to, vai tā ir atvie ota o aroša as avota. 

- Val ia s.r.l. sagla ā tiesī as je kurā laikā ai īt šīs i struk ijas datus, ez iepriekšēja 
rīdi āju a, jo i struk ija pastāvīgi tiek pil veidota. 

 

2.0  VISPĀRĪGA INFORMĀCIJA 

Aizsardzības klase - IP 65-IP67 

Apkārtējās vides temperatūra °C -20 °C + 55 °C 

   

Klemmēm pievienojamo vadu šķērsgriezums mm2 0,5-1,5 

Klemmju skrūvju maksimālais pievilkšanas 
moments 

Nm 0.5 

Vāka skrūvju maksimālais pievilkšanas moments Nm 2,5 

Strāvas trieciena aizsardzības klase - Klase I 

Vadu bloķēšanas veids - Ieliktņi PG11 

Motora dabības laika ierobežojums (iekšējie 
ierobežotāji) 

sek. 120 

Darbības tips - Tips 1 

Piesārņošanas līmenis - Līmenis III 
Pārsprieguma kategorija - III 

 

Produkts atbilst sekojošā  Eiropas Savie ī as or ā  - 73/23 CEE (LVD), 89/336/CEE 

EMC , / /CEE CE arķēju s . 

 

 

 

 

 

 



2.1 Teh iskās īpašī as 

 

Ze āk orādītas dažas elektrisko piedziņu VALBIA teh iskās īpašī as: 

- Piedziņas ir aprīkotas ar ter o aizsardzī u, kas ostrādā gadīju ā, kad piedziņa ir 
pieslēgta pie aroša as spriegu a, otors egriežas, u  te peratūra piedziņas iekšie ē 

okrītas ze āk par +  °C. 

- Drošī as sistē a ir uzstādītai tādā veidā, ka tā atslēgs piedziņu gadīju ā, ja otors 
griezīsies ilgāk par aksi āli pieļauja o dar ī as laiku, vai arī, ja piedziņai ūs epie ieša s 
lielāks griezes o e ts vārsta pagrieša ai, par to, kas ija aprēķi āts projektēša as rīdī 
griezes o e ta iero ežotājs . 

Elektroplatē, kas atrodas vārsta iekšpusē, ir iestrādāta gais as diode, kas sig alizē par vārsta 
dar ī as trau ēju ie . 

Gais as diode atai o divus dažādus sig ālus: vie s sig āls i for ē par trau ēju ie  
palaiša as pro esā, et otrs par to, ka ir pārs iegts aksi ālais grieša ās laiks vie ā iklā. 

Trau ēju i palaiša as pro esā: kad griezes o e ta iero ežotājs vie ā vārsta pagrieša ās 
iklā ostrādā  reizes, gais as diode irgos ar īsie  gais as uzplaiks ījumiem un gariem 

pārtrauku ie  starp uzplaiks īju ie . 

Maksi ālais grieša ās laiks vie ā iklā pārs iegts: tiek atai ots ar divie  īsie  gais as 
diodes uzplaiks īju ie  u  garie  pārtrauku ie  starp tie . 

 

2.2 I for ā ija par elektro aroša u u  elektropatēriņu 

Modelis VB030 VB060 VB110 VB190 VB270 VB350 
Aprēķinātais griezes 
moments (Nm) 

30 60 110 190 270 350 

Aprēķinātais 
spriegums (versija H) 

100-240 V ac 

Absorbētā strāva 
(versija H) 

0,3 - 0,2 A 0,6 -0,3 A 

Absorbētā jauda 
(versija H) 

30-48 VA 60 - 72 VA 

Aprēķinātais 
spriegums (versija L) 

12V

DC 

24V 
AC
DC 

12V

DC 

24V 
AC
DC 

12V

DC 

24V 
AC
DC 

12V

DC 

24V 
AC
DC 

12V

DC 

24V 
AC
DC 

12V

DC 

24 
AC
DC 

Absorbētā strāva 
(versija L) 

2,0A 1,0A 3,6A 1,8A 2,0A 1,0A 3,6A 1,8A 1,8A 3,6A 3,6A 1,8A 

Absorbētā jauda 
(versija L) 

24VA 44VA 24VA 44VA 44VA 44VA 

Frekvence 50/60 Hz 
Griešanās laiks 0°-90° 
(sek.) 

8 9 27 27 50 50 

 

 

 

 



3.0  PIELIETOŠANAS SFĒRAS 

 

VALBIA elektropiedziņas ir iztrādātas u  pār audītas, lai vadītu lodveida u  tauriņveida 
vārstus u  rūp ie iskos aiz īdņus. Piedziņas ir pieeja as sta darta versijās ar rotā ijas 
iespēju ° - °. 

Pē  pieprasīju a var piegādāt piedziņas ar rotā ijas iespēju ° - ° u /vai ° - °. 

 

 

4.0  PIEVIENOŠANA ELEKTROTĪKLAM 

Savie oju a  ir jā ūt veikta  tieši piedziņas iekšpusē, ka eli izvelkot pa vie u o divie  
līvslēgie  PG  IP . Pē  ta  ir jāatver korpusa augšējo daļu, lai uzstādītu loku ar 

kle ē  u  pareizi pieslēgt elektro aroša u. Lūdzu ņe iet vērā, ka vadu o tāžu u  
elektro ehā isko iero ežojošo pārslēdzēju fāzu uzstādīša u ir jāvei  tādā veidā, lai šķidru i 
vai citas vielas nesaskartos ar elektroniskajiem elementiem. 

Pir s uzstādīt korpusa augšējo daļu, pār audiet, vai apaļā līvgu ija ir ievietota pareizā 
vietā u , ka av epie ieša s vēl kāds papildus līvēša as veids, lai pil ī ā o līvētu 
korpusu.  

Uz a ī u: VALBI elektropiedziņas var strādāt je kāda stāvokli, to ēr ēs eiesāka  
iz a tot tā, ka līvslēgi atrastos apgrieztā stāvoklī, jo tad evar gara tēt pil īgu līvslēga 

līvu u. 

4.1 - Elektriskās piedziņas korpusa atvērša a 

Ja elektropiedziņas o tāžu u  elektrosavie oju u ir paredzēts veikt atšķirīgos laikos, tad 
oteikti ir jāparūpējas par līvslēgu pareizu aizvērša u. 

  

- Noņe iet ovietoju a i dikatoru B , atskrūvējot 
skrūves C . 

- Atskrūvējat stipri āju us D  u  oņe iet korpusa 
augšējo daļu A . 

- Uz a īgi pa elt korpusu A , lai izvairītos o iekšējo 
elektrisko daļu ojāju ie . 

- Pievienojiet elektrokabeli (diametrs 6-9 mm) ar 

attie īgajā  skrūvē  E  PG . 

- Sā iet ka eļa pievie oša u pie attie īgās vietas uz 
loka ar kle ē  E , pir s ta  iepazīstoties ar 

elektrosavie oju u shē u jāiepazīstas arī ar 
uzlī i, kas atrodas korpusa iekšpusē  u  pievēršot 
uz a ī u dažādie  spriegu a rādītājie  att. 4). 



 Att.  Piedziņas izskats 

4.2 Elektrosavie oju s odeļie , kas strādā ar 24V AC/DC (att. 2) 

  

- „Aizvērša as" sig āla ka elis 
rotā ija otiek pulksteņa virzie ā  
+ V/ + V  ir jāpievie o pie kle ju 

bloka (F) kontakta 1. 

- „Atvērša ās" sig āla kabelis 

rotā ija otiek pretēji pulksteņa 
virzie a  + V/ + V  ir jāpievie o pie 
klemmju bloka (F) kontakta 3.  

Att.  V odeļa pa elis u  kle ju „F" frag e ts  

- „Nulles" vada  V  ir jāpievie o 
pie klemmju bloka (F) kontakta 2. 

- „Saze ēju a" ka elis ir jāpievie o 
saze ēju a vietā uz piedziņas 

etāliskās daļas. 

Uz a ī u: Lai arī odeļie , kas strādā V režī ā, av o ligāta saze ēša a, šīs sistē as 
iz a toša a odroši a to aizsardzī u o statiskās strāvas lādiņa, kas varētu sa ojāt 
iekārtu. 

 

.  Elektrosavie oju s odeļie , kas strādā ar -240 V AC 50/60 Hz (Att. 3) 

Att. 3 100-  V odeļa pa elis u  kle ju „F" frag e ts 

 

- „Aizvērša as" sig āla ka elis rotā ija 
otiek pulksteņa virzie ā fāzes sig āls  ir 

jāpievie o pie kle ju loka F  

kontakta 1. 

- „Atvērša ās" sig āla ka elis 
rotā ija otiek pulksteņa virzie a  

fāzes sig āls  ir jāpievie o pie kle ju 
bloka (F) kontakta 3. 

- „Nulles" vada  V  ir jāpievie o 
pie klemmju bloka (F) kontakta 2. 

- „Saze ēju a" ka elis ir jāpievie o 
saze ēju a vietā uz piedziņas etāliskās 
daļas. 

Saze ēju s ir o ligāts. 



 

.  Papildus sig ālvadu pieslēgša a gala pozī iju pārslēdzējie  att.  

Uz kle ju loka „G" atrodas divi papildus ko takti rīvie ko takti  iero ežojošie  
pārslēdzējie  u  ir paredzēti, lai odroši ātu sig ālus, kas ir saprota i gala ierī ei. Pie loka 
„G" kle ē  var pieslēgt šādus ko taktus: 

- FCU1 un COM - lai saņe tu slēgša as sig ālu, 

- FCU2 un COM - lai saņe tu atvērša ās sig ālu. 

  

 

Att.  Ko troles pa elis u  kle ju loka „G" fragments 

  

 

.  Elektrosavie oju u shē a Att.  

Nāka ajā zī ēju ā ir attēlota elektrosavie oju u shē a šis zī ēju s atrodas arī uz 
uzlī es korpusa iekšpusē , kas paredzēta, lai pareizi tiktu pievie oti piedziņas vadi. Kad 
iero ežojošie pārslēdzēji POS  u  POS  ir ospiesti, tie apstādi a dzi ēju, kā arī atvērša ās-

aizvērša ās operā iju. 

  

Att.  Piedziņas elektrosavie oju u shē a 



.  Piedziņas gājie a ieregulēša a Att.  

 

Elektriskās piedziņas gājie a eigas ga  atveroties, ga  aizveroties  ir rīdis, kad izcilni 

okrāsoti el ā krāsā  pagrūž elektro ehā iskos iero ežojošos pārslēdzējus uz ko troles 
pa eļa. 

Atvērša ās vai aizvērša ās sig āls parādās, kad iz il i okrāsoti zilā krāsā  pagrūž 
elektro ehā iskos iero ežojošos pārslēdzējus uz ko troles pa eļa. 

  

 

Att.  Iero ežojošo pārslēdzēju iz il i 

 

Lai oregulētu dzi ēja gājie u, ir jāizpilda sekojošas dar ī as: 

1. Pār audiet, vai ir atslēgts elektrospriegu s. 

2. Noņe iet piedziņas korpusa augšējo daļu skat. i struk ijas pu ktu . . 

3. Pār audiet, vai ierī e ir auto atizēta, kad vārsts atrodas, pie ēra , pozī ijā 
„Atvērts". 

4. At rīvojiet skrūvi, kas fiksē iz il i  el ā krāsā  u  grieziet to tik ilgi, līdz tas pagrūž 
iero ežojošo pārslēdzēju POS . Pē  ta  ofiksējiet iz il i, pieskrūvējot skrūvi. 

5. At rīvojiet skrūvi, kas fiksē iz il i  zilā krāsā  u  grieziet to tik ilgi, līdz tas pagrūž 
iero ežojošo pārslēdzēju FCU . Pē  ta  ofiksējiet iz il i, pieskrūvējot skrūvi. 

6. At rīvojiet skrūvi, kas fiksē iz il i  el ā krāsā  u  grieziet to tik ilgi, līdz tas pagrūž 
iero ežojošo pārslēdzēju POS . Pē  ta  ofiksējiet iz il i, pieskrūvējot skrūvi. 

7. At rīvojiet skrūvi, kas fiksē iz il i  zilā krāsā  u  grieziet to tik ilgi, līdz tas pagrūž 
iero ežojošo pārslēdzēju FCU . Pē  ta  ofiksējiet iz il i, pieskrūvējot skrūvi. 

 

Uz a ī u! Lūdzu, pār audiet iero ežojošo pārslēdzēju stāvokli, iz a tojot i stru e tus 
elektroķēdes epārtrauktī as oteikša ai. 

 

 



4.7 Piedziņas korpusa aizvērša a Att.  

- Pē  pareizi veiktie  savie oju ie  varat sākt korpusa vāka „A" o tāžu, pir s ta  
īpašu uz a ī u veltot pār audei, vai av sa ojātas elektro iskās daļas. 

- Uzstādiet stāvokļa i dikatoru „B" pozī ijā „atvērts" u  ofiksējat ar skrūvi „C". 

- Pārlie i ieties, ka vadi ir droši ostipri āti u  ieskrūvējat ielikt i „E". 

- Pa eidziet pa eļa korpusa „A" aiztaisīša u, aizskrūvējot stipri āju u „D". 

 

5.0 DARBĪBA AVĀRIJAS APSTĀKĻOS 

 

Visas VALBIA elektriskās piedziņas ir aprīkotas ar ārējo rokas zo ratu „H", ar ko var regulēt 
atvērša as u  aizvērša as stāvokli rokas režī ā. 

Rokas režī u iedar i a, uzspiežot rokas zo ratu virspusei un veicot mazas pagrieša as 
kustī as, lai savie otu stie i ar zo ratu. 

 

Pē  ta , kad esat iedar i ājuši rokas režī u, Jūs varat iegūt vēla o piedziņas stāvokli, 
turpinot spiest uz rokratu u  griežot to. 

Uz a ī u! Neiedar i iet rokas koriģēša as režī u, ka ēr piedziņa dar ojas! 

 

5.1 Dar ī a avārijas apstākļos ar elekto ateriju pē  izvēles  

 

Modeļie , kas ir aprīkoti ar aterijā  papildus op ija , ir iespēja s ieregulēt piedziņu tādā 
veidā, lai elektropiegādes trau ēju u gadīju ā piedziņa veiktu vie u o sekojošā  
dar ī ā : 

- Operā ijas pa eigša a: otors pa eidz savu gājie u līdz iero ežojošā pārslēdzēja 
sas iegša ai. 

- Atvērša a: iespēja ā pretējā dar ī a tiek at elta. 

- Aizvēršana: iespēja ā pretdar ī a tiek at elta. 

Dar ī a o aterijā  sākas e ātrāk kā  seku des pē  elektropiegādes pārtrauku a, šajā 
laikā piedziņa estrādā. Dar ī a o aterijā  tiks apstādi āta pē  pēdējās operā ijas 
izpildes. Piedziņa dar ī u atsāks pē  elektrospriegu a padeves atjau oša as. 

Ja dar ī a av pa eigta, tad tā epaliks epaveikta elektrospriegu a pārrāvu a dēļ. 

 

 

 



.  TEHNISKĀ APKALPOŠANA 

Dotajā  elektropiedziņā  av epie ieša a ekāda teh iskā apkope. Iekšējā s ērviela 
pietiek visa  ekspluatā ijas dar ī as laika . 

Lai labi attīrītu ārējās detaļas, ēs iesāka  lietot aigus azgāša as līdzekļus ar ze u 
ķī iskās aktivitātes lī e i. Bojāju u vai dar ī as trau ēju u rezultātā, iesāka  osūtīt 
piedziņu uz VALBIA iz eklēša ai. VALBI e es at ildī u u  gara tiju, ja ūsu piedziņu 
re o tu ir veikušas trešās perso as. 

.  VĀRSTU AUTOMATIZĀCĀ 

Elektropiedziņas ehā isku savie oša u ar iekārtu, kuru ir paredzēts auto atizēt 
pie ēra , vārstu , var veikt ar tiešu savie oša u vai iz a tojot o tāžas ele e tu. 

Visas VALBIA elektropiedziņas at ilst or ai EN ISO -DIN 3337. 

Lai vārsta auto atizā ija oritētu pareizi, ir epie ieša s iz a tot VALBIA elektropiedziņas, 
kam griezes moments 

pārs iedz vārsta griezes o e tu par vis az  %. 

Ne eliet u  epārvietojat auto atizēto vārstu, turot to aiz elektropiedziņas. 

.  TRANSPORTĒŠANA UN UZGLABĀŠANA 

VALBIA elektropiedziņas tiek piegādātās drošas ko struk ijas karto a kastēs, kas ir 
paredzētas sta darta tra sportēša ai. 

Lūdzu, izturieties pret korpusu rūpīgi u  uzgla ājiet to drošī ā līdz piedziņas o tāžai. 

Pre es gla āša ai ir epie ieša a sausa u  la i vēdi ā a telpa. 

Lūdzu, ievērojiet, ka to ir epie ieša s aizsargāt o te peratūras svārstī ā . 

 

Izplatītājs ‘‘AKVEDUKTS’’ AS 
Tālr: +371 67607859 

Fax: +371 67606392 

www.akvedukts.lv   

 


