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Specjaliści w dziedzinie 
elektrycznych napędów 
ustawczych armatury 
 

 
I to już od 50 lat. Mała dwuosobowa firma urosła do rangi globalnej grupy spółek, 

których innowacyjne produkty są stosowane na całym świecie do automatyzacji armatury 
przemysłowej. Udaj się z nami w fascynującą podróż! 

Poznaj firmę AUMA, dowiedz się, kim jesteśmy, co robimy – i co możemy zrobić dla Ciebie. 

AUMA jest wiodącym producentem elektrycznych napędów ustawczych do 
automatyzacji armatur przemysłowych. Będąc przedsiębiorstwem rodzinnym średniej 
wielkości, łączymy elastyczność działania i niezawodność z ciągłością tradycji. Od momentu 
założenia firmy w 1964 roku przez Wernera Riestera i Rudolfa Dinse koncentrujemy się 
w naszym know-how na projektowaniu, produkcji i dystrybucji elektrycznych napędów 
ustawczych. Pionierski duch i wyczucie na potrzeby rynku uczyniły nas światowym liderem 
w dziedzinie technologii. Klienci utożsamiają nasze produkty z trwałością, niezawodnością 
i precyzją. Większość części produkujemy we własnych nowoczesnych zakładach 
produkcyjnych. Dzięki temu AUMA może zapewnić najwyższą jakość swoich napędów 
ustawczych 
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AUTOMATYZACJA WSZYSTKICH TYPÓW ARMATURY 
 
Nasze napędy ustawcze szyjemy na miarę indywidualnych potrzeb naszych klientów. Dzięki szerokiej 
gamie oferowanych produktów, takich jak wydajne napędy wieloobrotowe, niepełnoobrotowe, 
liniowe, z dźwignią, oferujemy rozwiązania dostosowane do każdego rodzaju armatury – od małych 
zaworów kulowych, aż po wielkogabarytowe klapy. 

NIEZAWODNOŚĆ 

Napędy ustawcze grupy AUMA spełniają międzynarodowe standardy i odznaczają się 
niezawodnością i długą żywotnością. Nawet w najbardziej ekstremalnych warunkach 
otoczenia wykonują swoje zadania sprawnie i niezawodnie. 

ŁATWY MONTAŻ 

Nasze produkty tworzą nie tylko rozwiązania mechaniczne do armatury, ale także 
elektryczne do systemu sterowania. Nowoczesne, zintegrowane sterowanie zapewnia 
bezpieczną komunikację  ze wszystkimi popularnymi systemami sterowania. Elastyczna forma 
urządzeń i bogaty zastaw akcesoriów umożliwiają montaż nawet w najtrudniejszych 
warunkach. 
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INNOWACJE W PRAKTYCE 

Oczekiwania odnośnie elektrycznych napędów ustawczych stale rosną; nowe możliwości 
technologiczne mają wpływ na procesy technologiczne. Nasze wysoce wyspecjalizowane zespoły 
projektowe stale pracują nad rozwojem naszych produktów. Dzięki innowacyjnym rozwiązaniom, 
to oni wyznaczają standardy branżowe w obszarach takich jak czujniki, Asset Management, 
Fieldbus, technologie bezprzewodowe, SIL i ochrona przeciwwybuchowa. 

 

WIEDZA FACHOWA WE WSZYSTKICH DZIEDZINACH 
Spółka AUMA zdołała przekształcić się z czystego specjalisty w dziedzinie mechaniki 
w kompleksowego lidera technologii, z wyspecjalizowanymi zespołami rozwojowymi w zakresie 
mechaniki, elektroniki i oprogramowania. Bazując na doświadczeniu, nasi specjaliści pracują 
zarówno nad optymalizacją istniejących produktów, jak i nad rozszerzeniem funkcji oraz 
projektowaniem nowych gam produktów. Również oprogramowanie operacyjne i testujące 
rozwijamy według najnowszych dostępnych technologii. 

 

PRZYSZŁOŚĆ Z MODUŁÓW 
Koncepcja produktu AUMA jest celowo modułowa. Projektujemy moduły, które są kompatybilne, 
i które można ze sobą łączyć. Pozwala to uniknąć powielania projektów i optymalnie wykorzystać 
zasoby. Krótka droga od projektu do produkcji ułatwia szybkie wdrożenie. Wynikiem tego jest 
przemyślana paleta produktów, którą łatwo można poszerzać i dostosowywać do wymagań 
klientów. 
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BADANIA I ROZWÓJ, TESTOWANIE W NAJTRUDNIEJSZYCH WARUNKACH 
Nowe obudowy, nowe układy elektroniczne, nowe silniki, nowe materiały przed wprowadzeniem 
innowacyjnych produktów na rynek testujemy je w laboratorium testowym AUMA 
w ekstremalnych warunkach. Swoje możliwości muszą udowodnić w komorze klimatycznej, 
komorze solnej lub w symulatorze drgań. I tylko te najlepsze trafią na rynek. 

 
NIEZAWODNE PRODUKTY 
Trwałość wszystkich elementów jest sprawdzana podczas automatycznych testów 
wytrzymałościowych, które następują cykl po cyklu. Podczas standaryzowanych serii testów 
oceniane są takie dane techniczne, jak odporność na temperaturę i wibracje, maksymalny 
moment obrotowy czy najkrótszy czas przesterowania. Po to, aby produkty AUMA również 
w przyszłości dotrzymywały obietnic. 

 
 
PÓŁ WIEKU DOŚWIADCZENIA – ROZWIĄZANIA AUMA DLA GOSPORARKI 
WODNEJ 

Czysta woda jest podstawowym warunkiem życia. Produkcja i dystrybucja wody pitnej, 
oczyszczanie ścieków i kanalizacja są głównymi zadaniami nowoczesnego zarządzania 
zasobami wody. Elektryczne napędy ustawcze AUMA zapewniają niezawodną automatyzację 
wszystkich armatur. 
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NA POCZĄTKU BYŁA WODA 

AUMA zaistniała na rynku 
dzięki produkcji rozwiązań 
napędów ustawczych dla 
specyficznych potrzeb 
gospodarki wodnej. Dziś 
marka AUMA jest 
w  przemyśle synonimem 
trwałości i niezawodności. 
W zakładach na całym świecie 
napędy ustawcze AUMA od 
dziesięcioleci zapewniają 
niezawodną obsługę 
urządzeń – wymagając przy 
tym minimalnych zabiegów konserwacyjnych. 

 

ROZWIĄZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU ENERGETYCZNEGO 

Elektrownie charakteryzuje 
złożoność procesów 
i ekstremalne warunki. We 
wszystkich częściach instalacji 
elektryczne napędy ustawcze 
AUMA regulują przepływ wody 
i pary wodnej – w procesach 
uzdatniania wody zasilającej 
i wytwarzania pary wodnej, 
a także w elektrowniach, 
oczyszczalniach gazów 
spalinowych i chłodniach 
kominowych. Spełniają 
najwyższe wymogi dotyczące precyzji sterowania, niezawodności i bezpieczeństwa. 

 

DOSTOSOWANIE DO KAŻDEGO SYSTEMU STEROWANIA 

Napędy ustawcze mogą zostać włączone do każdego systemu sterowania dzięki 
rozwiązaniom dostosowanym specjalnie do technologii sterowania elektrownią. Zapewniają 
jednolitą komunikację z całą armaturą. Dzięki wykorzystaniu redundantnej technologii 
Fieldbus transmisja danych staje się wyjątkowo bezpieczna. 
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CERTYFIKOWANE NAPĘDY JĄDROWE 

AUMA dostarcza również elektryczne napędy nastawcze, które spełniają wysokie wymogi 
bezpieczeństwa dla obiektów jądrowych. Są dopuszczone do stosowania zarówno 
wewnętrznego, jak i zewnętrznego. 

 

ROZWIAZANIA AUMA DLA PRZEMYSŁU NAFTOWEGO I GAZOWEGO 

GWARANT JAKOSCI 

Nafta i gaz to dla współczesnego społeczeństwa bardzo ważne surowce. Są one 
wydobywane, przetwarzane i przesyłane z zastosowaniem najnowocześniejszych technologii. 
Napędy ustawcze AUMA spełniają w tym zakresie najbardziej surowe normy 
bezpieczeństwa. 

MIĘDZYNARODOWE UZNANIE 

Wiele znanych firm w przemyśle naftowym i gazowym polega od wielu lat na rozwiązaniach 
automatyzacji firmy AUMA. W syberyjskim mrozie, w palącym słońcu w Zatoce Perskiej – 
napędy AUMA działają niezawodnie i bezpiecznie, nawet w ekstremalnych warunkach 
klimatycznych. 

OCHRONA PRZECIWWYBUCHOWA I SIL 

Napędy i sterowniki AUMA są dopuszczone na całym świecie do stosowania w strefach 
zagrożonych wybuchem. Posiadają certyfikaty obsługi systemów związanych 
z bezpieczeństwem aż do SIL 3. Napędy w ognioodpornej obudowie nawet podczas pożaru 
działają jeszcze przez długi czas. 
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PRODUKTY 
Indywidualne rozwiązania dla indywidualnych potrzeb. 
 

 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA(R)(Ex) 
Automatyzacja zasuw i zaworów serie: 07.2 – 16.2 i 25.1 – 48.1 
> Momenty obrotowe: 10 Nm – 32 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 4 obr/min – 180 obr/min 
> Wersja SAR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SAEx oraz SAREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
NAPĘDY NIEPEŁNOOBROTOWE SQ(R)(Ex)/SQ(R)F(Ex) 
Automatyzacja przepustnic i zaworów kulowych serie: 05.2 – 14.2 
> Momenty obrotowe: 50 Nm – 2400 Nm 
> Czasy przesterowania: 4 s – 100 s 
> Kąt obrotu: 45° – 180° 
> Wersja SQR do trybu pracy regulacyjnej 
> Wersje SQEx oraz SQREx do obszarów zagrożonych wybuchem 
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NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIAMI LINIOWYMI LE 
Automatyzacja zaworów 
>  Siły wzdłużna: 4 kN – 217 kN 
>  Skok: 50 mm – 500 mm 
> Prędkości przesterowania: 20 mm/min – 360 mm/min 
 
 
 
 
 
NAPĘDY WIELOOBROTOWE SA Z PRZEKŁADNIĄ Z DŹWI- GNIĄ GF 
Automatyzacja klap z mechanizmem dźwigniowym 
> Momenty obrotowe: do 45 000 Nm 
> Czas przesterowania dla 90° 17 s – 392 s 
 
 
NAPĘDY USTAWCZE S-RANGE, C-MATIC 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Momenty obrotowe: do 2 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: 
5 min-1 – 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 
SEVEN ECOTRON, PROFITRON, HIMODE 
Automatyzacja wszystkich armatur (w kombinacji 
z przekładniami) 
> Zintegrowany sterownik z ekranem graficznym 
> Automonitorowanie i diagnoza 
> Momenty obrotowe: do 4 000 Nm 
> Prędkości obrotowe członu napędzanego: do 160 min-1 
> Praca sterująca i regulacyjna 
 

JEDNOSTKA FAIL-SAFE FQM(EX) 
 
Do automatycznego otwierania i zamykania 
armatury w sytuacji awaryjnej. 
 
Moment obrotowy do 1200 Nm 
>  Czas przesterowania 8-50 sekund 
> Temperatura pracy -30°C ÷ +70°C  
> Bezpieczna pozycja zamknięta lub otwarta 
> Sygnalizacja położenia fail-safe  



AUMA,  Materiały o Firmie str. 10 
 XXIII   KONFERENCJA   AUTOMATYKÓW   RYTRO   2019  AUMA 
 

Napędy wieloobrotowe o zmiennej prędkości obrotowej 
 
Napędy wieloobrotowe SAVEx 07.2 – SAVEx 16.2 do 
pracy sterującej i SARVEx 07.2 – SARVEx 16.2 do pracy 
regulacyjnej w kombinacji z inteligentnym sterownikiem 
ACVExC 01.2 stanowią rozszerzenie sprawdzonej serii 
SAEx/SAREx o warianty z regulacją prędkości obrotowej. 
Zapewniając szeroki stosunek prędkości obrotowej 1:10, 
AUMA wyznacza nowe standardy i oferuje teraz 
elektryczne napędy ustawcze o zmiennej prędkości 
obrotowej do pracy w obszarach zagrożonych wybuchem. 
Regulacja prędkości obrotowej zapewnia dodatkowe 
korzyści: 

· Wyższa dokładność pozycjonowania 
· Łagodny rozruch i zatrzymanie 
· Zapobieganie uderzeniom hydraulicznym dzięki 

programowaniu profilu prędkości obrotowej 
· Dostosowanie profilu pracy zaworu na obiekcie  
· Dokładność pozycjonowania i w razie potrzeby szybki ruch awaryjny do określonej pozycji 
 

Napędy wieloobrotowe SA do ciągłego użytkowania pod wodą 
 

Napęd wieloobrotowy SA do ciągłego 

użytkowania pod wodą otwiera nowe 

możliwości zastosowań elektrycznych 

napędów ustawczych AUMA – 

w instalacjach wodociągowych, 

elektrowniach wodnych i armaturach 

podwodnych ogólnego przeznaczenia. 

Łatwy montaż, niskie koszty 

eksploatacji, bezpieczny dla środowiska, 

bezobsługowa praca i szereg 

różnorodnych funkcji zintegrowanego 

sterownika – to tylko kilka zalet elektrycznych napędów ustawczych w zastosowaniach pod wodą. 
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Doradztwo i serwis przez cały okres eksploatacji 
 
Chcielibyśmy, aby klienci AUMA byli zadowoleni z naszych produktów przez cały okres eksploatacji 
i by nasze napędy ustawcze działały bezpiecznie i niezawodnie. Dlatego kładziemy duży nacisk na 
udzielanie szczegółowych porad i świadczenie kompleksowych usług przez cały cykl życia naszych 
produktów. 

 
 
KOMPLEKSOWA OBSŁUGA 
Serwis AUMA oferuje klientom na całym świecie kompleksowe usługi związane z napędami 
ustawczymi, sterownikami i przekładniami naszych marek: 
 
AUMA, DREHMO, AUMA DRIVES, AUMA I&M, SIPOS 
Szeroka gama świadczonych przez nas usług obejmuje nie tylko instalację i uruchomienie urządzeń, 
ale także szkolenia, konserwację, naprawy i wysyłkę części zamiennych do wszystkich krajów na 
świecie. 
Gwarantujemy dostępność części zamiennych przez co najmniej dziesięć lat od zaprzestania produkcji 
danego elementu. 
 
WYKWALIFIKOWANI SPECJALIŚCI 
Nasi specjaliści, dzięki szkoleniom wewnętrznym i zewnętrznym, stali się ekspertami w dziedzinie 
napędów ustawczych AUMA. Wyposażeni w najlepsze narzędzia, urządzenia testowe i części 
zamienne są gotowi szybko rozwiązywać problemy, redukując w ten sposób okresy przestoju 
w zakładzie do minimum. 
  
KONSERWACJA NA MIARĘ 
Konserwacja prewencyjna umożliwia maksymalne przedłużenie żywotności instalacji. Biorąc pod 
uwagę konkretne zastosowanie produktu, możemy wypracować odpowiednią koncepcję utrzymania. 
Urządzenia przeciwwybuchowe są konserwowane przez nas zgodnie z wymaganiami prawnymi, 
w określonych odstępach czasu i wyłącznie przez wykwalifikowany personel. Specjalnie dla 
utrzymania elektrowni oferujemy kompleksowe usługi z indywidualnie opracowanymi, 
standardowymi planami testów. 
 
DOZBROJENIE I PRODUKCJA NA SPECJALNE ZAMÓWIENIE 
W AUMA nikt nie mówi „to jest nie możliwe”. Również w przypadkach nietypowego montażu, takich 
jak montaż podziemny lub modernizacja istniejących zakładów, z często niestandardowo 
wykonanymi przyłączami armatury, jesteśmy w stanie opracować odpowiednie rozwiązania. 
Oferujemy szeroką gamę akcesoriów i gotowych rozwiązań, mechanizmów dźwigniowych do 
kołnierzy w istniejących przekładniach GS i innych łączników wykonywanych na wymiar. 
 
         Zespół AUMA POLSKA 


