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Veiligheidsinstructies

4 Het instrument mag alleen door vakpersoneel dat bekend is met de montage,

4
4
4
4

4

de inbedrijfname en de werking van dit product, worden gemonteerd en in bedrijf worden genomen.
Vakpersoneel in de zin van dit inbouw- en bedieningsvoorschrift zijn personen, die vanwege hun vaktechnische opleiding, hun kennis en ervaring en
hun kennis van de geldende normen, de hun opgedragen werkzaamheden
kunnen beoordelen en mogelijke gevaren daarbij kunnen onderkennen.
Bij instrumenten in explosieveilige uitvoering moeten de personen een opleiding of training resp. een autorisatie hebben om werkzaamheden uit te mogen voeren aan explosieveilige instrumenten in explosiegevaarlijke installaties.
Gevaren die kunnen ontstaan aan het regelventiel door het medium, de steldruk en bewegende onderdelen, moeten met daarvoor geschikte maatregelen
worden voorkomen.
Indien er door het niveau van de aanvoerluchtdruk in de pneumatische aandrijving ontoelaatbare bewegingen of krachten optreden, dan moet de aanvoerluchtdruk via een daarvoor geschikt reduceerstation worden begrensd.
Deskundig transport en correcte opslag van het apparaat is een absolute voorwaarde.
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Wijzigingen van de firmware

Wijzigingen van de firmware-klepstandsteller t.o.v. voorgaande uitvoeringen
Oud

Nieuw

Regeling
R 1.41

Communicatie
K 1.00
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Technische gegevens

Klepstandsteller
Slag
Directe aanbouw type 3277
Aanbouw conform DIN IEC
5347

Instelbaar
7,5 ... 30 mm
7,5 ... 120 mm of 30 ... 120° bij draaiaandrijvingen

Busaansluiting

Veldbusinterface conform EN 61158-2 busgevoed
Physical Layer Class: 113 (niet Ex-uitvoering) en 111 (Ex-uitvoering
Veldinstrument conform FM 3610 entity/ FISCO aangevraagd

Toelaatbare voedingsspanning

9 ... 32 V DC1), voeding via buskabel

Maximale bedrijfsstroom

15 mA

Extra stroom in geval van storing

0 mA

Hulpenergie

Voedingslucht van 1,4 ... 7 bar (20 ... 90 psi) Luchtkwaliteit conform ISO 8573-1:
max. deeltjesgrootte en -dichtheid: Klasse 2,
Oliegehalte: Klasse 3,
het drukdauwpunt moet 10 °C onder de laagste te verwachten
omgevingstemperatuur liggen.

Steldruk (uitgang)

0 bar tot niveau van de voedingsluchtdruk

Karakteristiek, instelbaar

Slagventiel: lineair, equiprocentueel, invers equiprocentueel,
SAMSON-regelventiel: lineair, equiprocentueel
VETEC-draaiklepventiel: lineair, equiprocentueel
≤1 %

Karakteristiekafwijking
Dode band
(gerelateerd aan nom. slag/hoek

Instelbaar van 0,1 ... 10,0 % , waarde koude start 0,5 %

Resolutie
(interne meetwaardeverwerking)

< 0,05 %

Looptijd

Voor ventiellooptijd tot 240 s, open- en sluittijd afzonderlijk instelbaar

Bewegingsrichting

Omkeerbaar, instelling software-matig

Luchtverbruik

Afhankelijk van voedingslucht <90ln/h

Luchtlevering

Aandrijving beluchten: bij ∆p = 6 bar 9,3 mn3/h, bij ∆p = 1,4 bar 3,5 mn3/h
Aandrijving ontluchten: bij ∆p = 6 bar 15,5 mn3/h, bij ∆p = 1,4 bar 5,8 mn3/h

Toegestane omgevingstemperatuur –20 ... 60 °C 1), uitgebreid temperatuurbereik op aanvraag
Invloeden

Temperatuur: ≤0,15 %/10 K, hulpenergie: geen, trilling: geen tot 250 Hz en 4 g

Explosieveiligheid

EEx ia IIC T6 aangevraagd

Beschermingsklasse

IP 54, (IP 65 speciale uitvoering)

Elektromagnetische compatibiliteit

Aan de eisen conform EN 50081/50082 voldaan

Binaire ingang

Interne voeding 5 V DC, Ri = 100 kΩ voor meldfunctie

1)

Communicatie
Data-overdracht

6

EB 8383-1 NL

Conform FOUNDATIONTM Fieldbus specificaties
Communication Profile CLass: 31 PS, 32

Uitvoeringen

Toebehoren
Inductieve
eindcontacten

Twee initiatoren type SJ 2 SN voor aansluiting op schakelversterker
conform EN 50227

Geforceerde ontluchting

Ingang: 6 ... 24 V DC, beschadigingsgrens 45 V, Ri ca. 6 kΩ
Schakelpunt ca. 3 V, KV-waarde 0,17

Materialen
Behuizing

1)

Gietaluminium, verchroomd en met kunststof coating

Externe onderdelen

RVS WN. 1.4571 en WN. 1.4301

Gewicht

Ca. 1,3 kg

Voor de intrinsiekveilige uitvoering 3787-1... gelden de specificaties van het typecertificaat.

Uitvoeringen klepstandsteller
Model
Ex-veiligheid

3787 Zonder
Met (E Ex ia IIC)
Eindschakelaars

Toebehoren
Geforceerde
ontluchting
Pneumatische
aansluitingen

NPT 1/4- 18
ISO 228/1-G1/4

Elektrische aansluitingen

Wartel M20 x 1,5:
blauw
zwart

X

X

X

0

X

X

X

0
1
Zonder
2 inductief
Zonder
Met

0
2

2
0
1

2
1
2
1
2

Aantal: 1
2

1
2
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Constructie en werking

1. Constructie en werking

1.1 Communicatie

De digitale klepstandsteller vergelijkt de via
de FOUNDATIONTM Fieldbus cyclisch overgedragen gewenste waarde met de slag of
openingshoek van een regelventiel en stuurt
ter correctie een pneumatische steldruk uit.
De klepstandsteller is geschikt voor aanbouw op slag- en draaiaandrijvingen.
De klepstandsteller type 3787 communiceert conform FOUNDATION Fieldbus specificatie met veldinstrumenten, PLC’s en procesbesturingssystemen. Een geïntegreerd
PID-functieblok maakt regeling van de benodigde procesgrootheden direct in de veldomgeving mogelijk.

De complete aansturing van de klepstandsteller volgt in digitale signaaloverdracht
conform de FOUNDATIONTM Fieldbus specificaties volgens E EN 50170/A1. De
data-overdracht volgt als bitsynchrone
stroommodulatie met een snelheid van
31.25 kbit/s via getwiste 2-aderige kabels
conform EN 61158-2.

De slag van het regelventiel wordt via de
contactloze inductieve slagsensor (1) geregistreerd en via een omvormer naar de microprocessor (2) gestuurd.
Deze vergelijkt de slag met de gewenste
waarde en stuurt bij een regelafwijking de
twee pneumatische 2/2-wegschakelventielen (3,4) aan. De schakelventielen be- (3) of
ontluchten (4) via bijbehorende versterkers
afhankelijk van de regelafwijking de pneumatische aandrijving.
Lichtdioden aan de binnenzijde van het deksel signaleren de bedrijfstoestand van de
klepstandsteller.
De klepstandsteller heeft standaard een binaire ingang, via welke willekeurige procesinformatie via de FOUNDATIONTM Fieldbus kan worden gesignaleerd.
Met een write-protect schakelaar (6) aan de
binnenzijde van het deksel kan per ongeluk
overschrijven van de opgeslagen configuratie worden voorkomen.

8
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Configuratie met TROVIS-VIEW
De configuratie van de klepstandsteller kan
via het SAMSON configuratie- en bedieningsprogramma TROVIS-VIEW worden uitgevoerd.
De klepstandsteller wordt hiervoor via de extra digitale poort SERIAL INTERFACE via
een adapterkabel met de RS 232-interface
van de PC verbonden.
Na aanpassing van de klepstandsteller aan
de procesvoorwaarden kan via
TROVIS-VIEW online een procescontrole
worden uitgevoerd.

Opmerking; De instelling met TROVISVIEW is in het bedieningsvoorschrift
EB 8383-2 beschreven.
TM

Configuratie met NI-FBUS configurator
De configuratie van de klepstandsteller kan
TM
ook met de NI-FBUS Configurator van
National Instruments worden uitgevoerd.
Daarbij is voor de koppeling op de FOUNTM
DATION Fieldbus een interface-kaart in
de PC nodig.
TM
Met de NI-FBUS Configurator kan het geTM
hele FOUNDATION Fieldbus netwerk
worden beheerd.

Constructie en werking

Klepstandsteller met geforceerde ontl.:
De klepstandsteller wordt met een 6...24 V
signaal zodanig aangestuurd dat de steldruk naar de aandrijving wordt doorgeschakeld. Bij uitval van het spanningssignaal wordt de steldruk afgesloten en de
aandrijving ontlucht, het regelventiel gaat
onafhankelijk van de regeluitgang van de
microprocessor naar de veiligheidspositie.

1.2 Opties
Als uitbreiding op de standaard uitvoering
kan de klepstandsteller ook naderhand met
een aantal extra functies worden uitgerust.
Klepstandsteller met eindcontacten.
Voor het signaleren van eindstanden kunnen twee initiators voor veiligheidstechnische schakelingen worden gebruikt.

12
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Hefboom
Klembeugel
Configuratie-interface

Ontluchting

Serial Interface
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Fig. 2 ⋅ Schema
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Aanbouw aan regelventiel

2. Aanbouw aan regelventiel
De aanbouw van de klepstandsteller volgt
ofwel via directe aanbouw op de SAMSONaandrijving type 3277 of conform Namur
(DIN IEC 534) aan regelventielen in gietjukuitvoering of in stanguitvoering.
In combinatie met een tussenstuk kan de
klepstandsteller ook op draaiaandrijvingen
worden gemonteerd.
Omdat de klepstandsteller als basiseenheid
zonder toebehoren wordt geleverd moeten
de benodigde aan te bouwen onderdelen
met hun bestelnummers uit de later volgende tabellen worden afgelezen.

Opgelet:
De klepstandsteller heeft geen eigen be- en
ontluchtingsstop. De ontluchting wordt via
de ontluchtingsstop op de toebehoren naar
buiten geleid; zie ook fig. 3 en 5.

2.1 Directe aanbouw aan aandrijving type 3277
Op de steldrukaansluiting resp. de omschakelplaat (aandrijving 120 cm2) gezien moet
de aanbouw aan de linkerzijde van de aandrijving worden uitgevoerd.
Daarbij wijst de pijl op de zwarte huisafdekking (fig. 10) naar de membraankamer.
Uitzondering: regelventielen waarbij de zitting alleen door een ingaande membraanstang wordt gesloten. Hier volgt de aanbouw aan de rechterkant en wijst de pijl
weg van de membraankamer.

10
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1. Klembeugel (1.2) op de aandrijfstang
zodanig vastschroeven dat de bevestigingsschroef in de groef van de aandrijfstang valt.
2. Schroef de bijbehorende hefboom D1
resp. D2 vast op de overdrachtshefboom van de klepstandsteller.
3. Tussenplaat (15) met afdichting tegen
het juk bevestigen.
4. Klepstandsteller zodanig plaatsen dat
hefboom D1 resp. D2 in het midden
over de stift van de klembeugel (1.2)
glijdt en daarna op de tussenplaat (15)
vastschroeven.
5. Deksel (16) monteren.
Aandrijvingen met 240 t/m 700 cm2
6. schakelplaat aan de zijkant op het verDe
bindingsblok (fig. 3) conform de pijlmarkering op het verbindingsblok zodanig uitrichten, dat het symbool voor "membraanstang
uitgaand" resp. voor "membraanstang ingaand" overeenkomt met de uitvoering van
de aandrijving.
Eventueel de beide bevestigingsschroeven
uitdraaien en de schakelplaat 180 verdraaid weer monteren.
7. Verbindingsblok met zijn afdichtringen
op de klepstandsteller en het juk plaatsen en met bevestigingsschroef vastdraaien. Bij aandrijvingen
"membraanstang ingaand" bovendien de voorbereide steldrukleiding
monteren.

Aanbouw aan regelventiel

Membraanstang uitgaand

Membraanstang ingaand

Steldrukverbinding
intern

Steldrukverbinding
via leidingwerk
Verbindingsblok

Zijaanzicht verbindingsblok
met schakelplaat

Klembeugel
Hefboom
Hefboom
Tussenplaat
Deksel

SUPPLY

1.2
D1
D2
15
16

15

Ontluchting

Symbool membraanstang uitgaand

1.2
D2

Markering
membraanstang
ingaand

D1
16

Omschakelplaat
Steldrukingang

15

Steldrukingang
evt. met
messing smoring

1.2

Markering

16

Membraanstang

uitgaand

ingaand

Steldrukkanaal

Omschakelplaat

Fig. 3 ⋅ Aanbouw en steldrukaansluiting voor aandrijving type 3277 boven en 3277-5 met 120 cm2 onder
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Aanbouw aan regelventiel

Aandrijving met 120 cm2
Bij de aandrijving type 3277-5 met 120
cm2 wordt de steldruk via de omschakelplaat (fig. 3 onder) naar de membraankamer geleid.

Belangrijk!
Bij een nom. slag 7,5 mm moet een
messingsmoring (zie tabel toebehoren op blz.
13) in de afdichtslang van de steldrukingang op het juk worden gedrukt.
Bij 15 mm nom. slag is dit alleen bij voedingsdrukken hoger dan 4 bar noodzakelijk.
6. Afsluitschroef op de achterzijde van de
klepstandsteller verwijderen en de steldrukuitgang aan de zijkant (output 36)
afsluiten met de afsluitplug uit de toebehoren.
7. Klepstandsteller zodanig monteren, dat
het gat in de tussenplaat (15) op de afdichtslang in het gat van het juk valt.
8. Omschakelplaat met betreffende symbool voor aanbouw links op de markering uitrichten en op het juk vastschroeven.

12
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Opmerking!
Wanneer bij een 120 cm2-aandrijving
naast de klepstandsteller een magneetventiel ofiets dergelijks aan de aandrijving
wordt gebouwd, dan mag de M3-afsluitschroef aan de achterzijde niet worden verwijderd.
De steldruk moet in dat geval vanuit de steldrukuitgang "output" via een benodigde
aansluitplaat (zie tabel 2) naar de aandrijving worden geleid. De zwarte omschakelplaat vervalt.

Belangrijk! (alle aandrijvingen)
Bij snelle regelventielen (looptijd < 0,6s)
moet eventueel het filter in de
steldrukuitgang (Output 36) worden
vervangen door een inschroefsmoring (zie
tabel accessoires), om goede regeleigenschappen te kunnen realiseren.
Be- en ontluchting
Indien het nodig is bij een aandrijving
3277 om de veerruimte met de ontluchting
van de klepstandsteller te beluchten dan
kan dit (bij uitvoering "membraanstang uitgaand") door een leidingverbinding (tabel
3) met het verbindingsblok worden uitgevoerd. Daarvoor moet de afsluitstop op het
verbindingsblok worden verwijderd.
Bij het type 3277-5 met "membraanstang
ingaand" wordt de veerruimte via een intern gat constant met de ontluchting van de
klepstandsteller belucht.

Aanbouw aan regelventiel

Aandrijving
cm2

Aanbouwset
Bestelnr.

D1 (33 mm lang met klembeugel 17 mm hoog)

120 (G1/4)
120 (NPT 1/4)

1400-6790
1400-6791

D1 (33 mm lang met klembeugel 17 mm hoog)

240 en 350

1400-6370

D2 (44 mm lang met klembeugel 13 mm hoog)

700

1400-6371

G 1/8
NPT 1/8

1400-6819
1400-6820
1400-6821

Tabel 1
Benodigde hefboom met bijbehorende klembeugel en tussenplaat

Bestelnr.

Tabel 2
Benodigde omschakelplaat bij aandrijving 120 cm2
of aansluitplaat bij extra aanbouw
bijv. van een magneetventiel

GBenodigde verbindingsblok voor 240, 350 en 700 cm2 Aandrijving
schroefdraadaansluiting
(inclusief afdichtingen en bevestigingsschroeven)

1400-6955

NPTschroefdraadaansluiting

1400-6956

Aandrijving cm2

Materiaal

Bestelnr.

Benodigde leidingverbinding
inclusief koppeling

240

Staal

1400-6444

240

RVS

1400-6445

voor aandrijving:
Membraanstang ingaand
resp.
bij beluchting bovenste membraankamer

350

staal

1400-6446

Tabel 3

Toebehoren

350

RVS

1400-6447

700

staal

1400-6448

700

Manometeraanbouwset voor voedingslucht
en steldruk
Steldruk-smoring (inschroef- en messing smoring)

RVS

1400-6449

RVS/Ms: 1400-6957

RVS/RVS: 1400-6958
1400-6964

EB 8383-1 NL
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2.2 Aanbouw conf. DIN IEC 534
De NAMUR-aanbouw volgt conform fig. 4
via een adapter. Daarbij wordt de slag van
het regelventiel via de hefboom (18) en
de as (25) op het hoekstuk (28) van de
adapter overgedragen en naar de overdrachtsstift (27) op de hefboom van de klepstandsteller geleid.
Voor de aanbouw van de klepstandsteller
zijn de in tabel 4 genoemde onderdelen nodig; de nom. slag van het regelventiel bepaalt de bijbehorende hefboom.
De aanbouw van de klepstandsteller aan de
adapter moet zodanig worden uitgevoerd,
dat de pijl op de zwarte afdekking van de
behuizing naar onderen, van de aandrijving af naar het ventiel wijst.
Uitzondering: regelventielen waarbij de zitting alleen door een ingaande membraanstang wordt gesloten. Hier moet de pijl
naar de aandrijving wijzen.
Wanneer de aanbouw van de adapter niet
tussen de aandrijving en het ventiel kan worden uitgevoerd (bijv. bij aandrijvingen van
andere leveranciers), dan moet de pijl op
het deksel naar het regelventiel wijzen!

2.2.1 Montagevolgorde
Benodigde aanbouwdelen conform tabel 4
resp. 5 uitzoeken.

Belangrijk!
Voor de montage van de aanbouwdelen
moet de aandrijving zodanig worden belast
met steldruk dat het ventiel op 50% slag
komt te staan. Alleen zo kunnen de hefboom (18) en het hoekstuk (28) exact worden uitgericht.

14
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Regelventiel in gietjukuitvoering
1. Plaat (20) met verzonken schroeven
aan de koppeling van membraan- en
klepstang schroeven. Bij aandrijvingen
2100 en 2800 cm2 bovendien
hoekstuk (32) gebruiken.
2. Rubberen stop in de adapter verwijderen en de adapter op het NAMUR-rib
met een zeskantbout bevestigen.
Regelventiel in stangenuitvoering
1. Plaat (20) op de meenemer van de klepstang schroeven.
2. Stiftschroeven (29) in het adapterhuis
schroeven.
3. Huis met bevestigingsplaat (30) rechts
of links op de ventielstangen plaatsen
en met moeren (31) vastschroeven.
Daarbij in de hoogte zodanig uitrichten
dat de aansluitend te monteren hefboom (18) horizontaal staat.
4. Stift (19) in de middelste gatrij van de
plaat (20) zodanig inschroeven en borgen, dat deze ongeveer boven de conform tabel 5 juiste hefboommarkering
(1 t/m 2) voor de betreffende slag
staat.
Voor tussenwaarden moet overeenkomstig worden geïnterpoleerd. Beugel (21)
vooraf zodanig verschuiven dat deze
de stift omspant.
5. Afstand van het midden van de as (25)
tot het midden van de stift (19) meten.
Deze waarde moet later bij de configuratie van de klepstandsteller worden ingevoerd.

Aanbouw aan regelventiel

27b

26

Inbouwpositie

A

B

Aanbouw aan
NAMUR-rib

27a 28

1

24 25

22 23 19

2

1,5

21 20

18

32

18
19
20
21
22
23
24
25
26
27a
27 b
28
29

Aanbouw aan stangen
Hefboom N1, N2
Stift
Plaat
Beugel
Klemplaat
Schroef
Wijzer
As
Hefboom klepstandsteller
overdrachtsstift
contramoer
30 Plaat
Hoekstuk
31 Moer
Tapeind
32 Montagebeugel

31
29
30

20

19

Fig. 4 ⋅ Aanbouw conform DIN IEC 534 (NAMUR)
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2.2.2 Voorinstelling van de slag
1. As (25) in het adapterhuis zodanig verstellen dat de zwarte aanwijzer (24)
met de gietmarkering in het adapterhuis overeenkomt.
2. In deze positie de klemplaat (22) met
de schroef (23) vastzetten.
3. Overdrachtsstift (27) aan de zijde van
de ingeperste moeren op de hefboom
van de klepstandsteller (26) schroeven
en met een moer aan de andere zijde
borgen waarbij de inbouwpositie A
resp. B conform tabel 5 en figuur 4
moet worden aangehouden.
4. Klepstandsteller zodanig plaatsen op
de adapter dat de overdrachtstift (27)
binnen het been van het hoekstuk (28)
aanligt.
Daarvoor vanaf de voorzijde een inbussleutel 2,5 mm of een schroevendraaier
in het door het sleufgat op de afdekplaat zichtbare gat steken en de klepstandstellerhefboom op die manier in
de gewenste positie brengen.
5. Klepstandsteller op de adapter schroeven.
6. Steldruk van aandrijving wegnemen.
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Regelventiel

Tabel 4 Aanbouw conform DIN
IEC 534

Onderdelen zie fig. 4

Stangenventiel
met
stangendiameter
mm
Manometeraanbouwblok
Manometerset

Met hefboom

Bestelnr.

7,5 ... 60

N1 (125mm)

1400-6787

30 ... 120

N2 (212 mm)

1400-6789

20 ... 25

N1

1400-6436

20 ... 25

N2

1400-6437

25 ... 30

N1

1400-6438

25 ... 30

N2

1400-6439

30 ... 35

N1

1400-6440

30 ... 35

N2

1400-6441

Gietjukventiel

NAMUR-aanbouwset

Toebehoren

Slag mm

G 1/4:

1400-7106

NPT 1/4:

1400-7107

RVS/Ms:

1400-6957

RVS/RVS:

1400-6958
1400-6964

Steldruk-smoring (inschroef- en messing smoring)
Tabel 5

Aanbouw conform DIN IEC 534
7,5

Slag mm *)

15

15

30

30

60

30

60

60

120

Stift op markering *)

1

1

2

1

2

1

2

1

2

Overeenk. afst. stift/draaipunt hefboom

42

42

84

42

84

84

168

84

168

N1 (125 mm lang)

Met hefboom
A

Overdrachtsstift (27) op positie

A

N2 (212 mm lang)
B

A

B

*) voor afwijkende slagen (tussenwaarden) moet overeenkomstig worden geinterpoleerd.
Tabel 6

Draaiaandrijving
SAMSON aandrijving type 3278

Aandrijving

160 cm2

Aandrijving conform VDI/VDE 3845
320 cm2

Bestelnr.
Aanbouwdelen, volledig
echter zonder curveschijf

1400-7103

Bestelnr.
1400-7104

1400-7105

Bestelnr.

Toebehoren
Omkeerversterker bij dubbelwerkende veerloze aandrijvingen
Curveschijf met toebehoren, draaihoekbereik 0 ... 90° en 0 ... 120°

G-schroefdraad:
1079-1118

NPT:
1079-1119

1400-6959

Manometeraanbouwblok

G 1/4:
1400-7106

NPT 1/4:
1400-7107

Manometerset

RVS/Ms:
1400-6957

RVS/RVS:
1400-6958

EB 8383-1 NL
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2.3 Aanbouw op draaiaandrijving

2.3.2 Montage van het tussenstuk

Met de in tabel 6 genoemde toebehoren en
montage-onderdelen kan de klepstandsteller ook aan draaiaandrijvingen conform
VDI/VDE 3845 worden gemonteerd. Daarbij wordt de draaibeweging van de draaiaandrijving via de curveschijf op de aandrijfas en de aftastrol van de klepstandstellerhefboom omgezet in de voor het inductieve wegopneemsysteem noodzakelijke slagbeweging. Er staan twee curves voor draaihoekbereiken van 0 t/m 90 en 0 t/m 120
op een curveschijf ter beschikking.

SAMSON-aandrijving type 3278:

Bij dubbelwerkende veerloze draaiaandrijvingen is een omkeerversterker aan de aansluitzijde van het huis van de klepstandsteller nodig.
Bij aanbouw aan de SAMSON-draaiaandrijving type 3278 wordt de binnenruimte
van de aandrijving en daarmee de achterzijde van het membraan zonder extra leidingwerk belucht met de ontluchting van de
klepstandsteller.
Wanneer de klepstandsteller wordt aangebouwd aan aandrijvingen van andere typen (NAMUR) dan kan het beluchten van
de achterzijde van het membraan door een
leidingverbinding met T-stuk tussen aandrijving en ontluchtingsaansluiting van het tussenstuk plaatsvinden.

Aandrijvingen conform VDI/VDE 3845

2.3.1 Montage van de aftastrolhefboom
1. Aftastrolhefboom (35) op de overdrachtshefboom (37) plaatsen en met
de meegeleverde schroeven (38) en ringen bevestigen.
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1. Adapter (36) op het vrije asuiteinde
van de draaiaandrijving met twee
schroeven vastschroeven.
2. Tussenstuk (34) op de aandrijfbehuizing plaatsen en met twee schroeven
bevestigen. Daarbij het tussenstuk zodanig uitrichten dat de luchtaansluitingen
van de klepstandsteller in de richting
van de zijkant van het membraanhuis
wijzen.

1. Compleet tussenstuk (34, 42 en 44) op
de console met bevestigingsvlak 1
VDI/VDE 3845 plaatsen en vastschroeven.
2. Curveschijf (40) en schaalverdeling conform par. 2.3.3 uitrichten en vastschroeven.
Bij veerloze aandrijvingen moet aan de zijkant van het huis van de klepstandsteller de
omkeerversterker (45) worden vastgeschroefd.
1. In de aansluitgaten van de klepstandsteller de meegeleverde moeren met dubbel schroefdraad schroeven.
2. De omkeerversterker met de holle
schroeven en de afdichting zodanig op
de klepstandsteller bevestigen, dat het
beluchtingsgat op het tussenstuk wordt
afgedekt.
3. De aandrijfkamers moeten afhankelijk
van de draairichting worden verbonden
met de uitgangen A1 en A2.

Aanbouw aan regelventiel

Aanbouw aan SAMSON type 3278

Aanbouw conform VDI/VDE 3845 (NAMUR)

33
38
37
35
34

42
44
36

41 40 39
43

45

Ontluchting

0˚

Fig. 5 ⋅ Aanbouw aan draaiaandrijving

Aanbouw met
omkeerversterker

33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45

klepstandsteller
tussenstuk
hefboom met aftastrol
adapter
overdrachtshefboom
schroeven
schaalverdeling
curveschijf
aandrijfas
ring
beugel (90° gedraaid)
koppeling
omkeerversterker
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2.3.3 Uitrichten en monteren van
de curveschijf
Bij veerterugstellende draaiaandrijvingen
bepalen de ingebouwde aandrijfveren de
veiligheidspositie en de draairichting van
het regelventiel.
Bij dubbelwerkende veerloze draaiaandrijvingen hangt de draairichting af van de gebruikte aandrijving en de uitvoering van het
regelventiel.
uitgangspositie is het gesloten regelventiel.
De werkingswijze, of het regelventiel moet
sluiten of openen bij stijgende gewenste
waarde, moet via de communicatie d.m.v.
de software zijn ingesteld (bewegingsrichting stijgend/stijgend of stijgend/dalend).
1. Curveschijf met schaalverdeling op
adapter (36) resp. koppeling (34) plaatsen en de bevestigingsschroef los indraaien.
De curveschijf heeft twee curven waarvan
de beginpunten door kleine gaten zijn gemarkeerd.

Belangrijk!
Bij een gesloten stand van het regelventiel
moet het aanvangspunt (gat) van de curve
zodanig worden uitgericht dat het draaipunt van de curveschijf, de 0-positie van de
schaalverdeling en de pijlmarkering op het
kijkglas in lijn liggen.
In geen geval mag het beginpunt voor de
gesloten stand onder de 0°-positie liggen!

Bij aandrijvingen met veiligheidspositie regelventiel geopend moet daarom de aandrijving voor het uitrichten van de curveschijf worden belast met de max. steldruk.
Bij veerloze aandrijvingen moet de voedingsdruk zijn aangesloten.
2. Bij het uitrichten van de curveschijf
moet de dubbelzijdige schaalverdeling
zo zijn gemonteerd dat de schaalwaarde met de draairichting van het regelventiel overeenstemt. Pas daarna de curveschijf met de bevestigingsschroef borgen.
Borg de uitgerichte curveschijf.
Wanneer de curveschijf extra tegen verdraaien moet worden geborgd, ga dan als
volgt te werk:
Op de curveschijf bevinden zich, centrisch
gerangschikt rond het middelste gat, vier
gaten waaruit een voor de borging passende moet worden uitgekozen. Door dit gat
moet dan de adapter (36) resp. de koppeling (44) worden doorboord, om daar een
2 mm stift te kunnen monteren.
3. Klepstandsteller zodanig op het tussenstuk (34) plaatsen dat de aftastrolhefboom (35) met zijn aftastrol aanligt op
de curveschijf. Daarvoor vanaf de voorzijde een inbussleutel 2,5 mm of een
schroevendraaier in het door het sleufgat op de afdekplaat zichtbare gat steken en de klepstandstellerhefboom zo
in de gewenste positie brengen.
4. Klepstandsteller op het tussenstuk vastschroeven.
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2.4 Veiligheidspositie van de aandrijving
Belangrijk!
Wanneer naderhand de veiligheidspositie
van de aandrijving door ombouw van de
veren wordt gewijzigd van "membraanstang door veerkracht uitgaand" in "membraanstang ingaand" dan moet het mechanische nulpunt opnieuw worden ingeregeld
en de klepstandsteller moet opnieuw worden geïnitialiseerd.

Aftastrol
Aanvangspunt
Gaten voor borgen van
de curveschijf

Lip bevestigingsclip na plaatsing naar
buiten drukken!

Op de aandrijfas van de klepstandsteller uit gezien

Regelventiel opent linksdraaiend

Regelventiel opent rechtsdraaiend

Fig. 6 ⋅ Uitrichten van de curveschijf
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3 Aansluitingen

3.1.2 Voedingsdruk

3.1 Pneumatische aansluitingen

De benodigde voedingsdruk is afhankelijk
van het nom. signaalbereik en de werkingsrichting (veiligheidspositie) van de aandrijving. Het nom. signaalbereik is als veerbereik of steldrukbereik op de typeplaat aangegeven.
Membraanstang uitgaand FA
Benodigde voedingsdruk =
nom. signaalbereik-eindwaarde + 0,2 bar,
tenminste 1,4 bar.
Membraanstang ingaand FE
De benodigde voedingsdruk bij dichtsluitende ventielen wordt door schatting uit de
maximale steldruk pstmax bepaald

De luchtaansluitingen zijn naar keuze als
boring met NPT 1/4 of G 1/4 uitgevoerd.
De standaard inschroefkoppelingen voor
metalen en koperen leiding of kunststof
slangen kunnen worden gebruikt.

Belangrijk!
De lucht moet droog zijn en vrij van olie en
stof. De onderhoudsvoorschriften voor de reduceerstations moeten absoluut worden
aangehouden. De luchtleidingen moeten
voor het aansluiten worden doorgeblazen.
De steldrukaansluiting is bij directe aanbouw op de aandrijving type 3277 vast gegeven; bij aanbouw conform Namur wordt
deze afhankelijk van de veiligheidspositie
"membraanstang ingaand resp. uitgaand"
aan de onder- of de bovenzijde van de aandrijving uitgevoerd. Ontluchting: De aansluiting voor de ontluchting van de klepstandsteller bevindt zich op de montagetoebehoren. Bij directe aanbouw bevindt zich een
ont- en beluchtingsstop op het kunststof deksel van de aandrijving; bij NAMUR-aanbouw op het adapterhuis en bij aanbouw
voor draaiaandrijvingen op het tussenstuk
resp. op de omkeerversterker.

pstmax = F +
d
∆p
A
F

d2 ⋅ π ⋅ ∆p
[bar]
4⋅A

= zittingdiameter [cm]
= verschildruk op ventiel [bar]
= aandrijfoppervlak [cm2]
= nom. signaalbereik-eindwaarde aandrijving [bar]

Wanneer er geen informatie beschikbaar
is wordt er als volgt te werk gegaan:
Benodigde voedingsdruk = nom. signaalbereik-eindwaarde + 1 bar

2...3mm

3.1.1 Manometer
Voor het bewaken van de klepstandsteller
wordt de aanbouw van manometers voor
voedingsdruk en steldruk aanbevolen. Deze
onderdelen zijn als toebehoren in de tabellen 3, 4 resp. 6 opgesomd.
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Moer Smoring met filter
Bestelnr. 0250-1090 1790-6121

Fig. 7 ⋅ Montage manometer

Aansluitingen

De buskabels moeten naar de met
EN 61158-2 gemarkeerde schroefklemmen
worden geleid, waarbij niet op de poling
hoeft te worden gelet. De afscherming van
de buskabel moet op de klem PE worden
aangesloten.
Meer informatie zie FF/bedrading en installatie AG-140.

3.2 Elektrische aansluitingen
Bij de elektrische installatie moeten
de geldende elektrotechnische voorschriften en de nationale veiligheidsvoorschriften worden aangehouden.
Voor de montage en installatie in explosiegevaarlijke omgeving geldt de
EN 60079-14: 1997; VDE 0165
deel 1/8.98 .
Voor de aansluitingen van de intrinsiekveilige circuits gelden de specificaties uit de conformiteitsverklaring
resp. de specificaties uit het certificaat. Verwisselen van de elektrische
aansluitingen kan tot opheffing van
de explosieveiligheid leiden!
Gelakte schroeven in of aan de behuizing mogen niet worden losgemaakt.

Buskabel

Op de binaire ingang kan een passief, potentiaalvrij contact worden aangesloten. De
klepstandsteller meldt de toestand via het
busprotocol.
Het aansluitschema wordt getoond in figuur
8 resp. via de coderingen op de afdekplaat
in het huis.

Scheidingsschakelversterker
conform EN 50 227

6 ... 24 V DC

PE

EN
61158-2

S

NC -52 +51 -42 +41 -86 +85 -82 +81

TM

FOUNDATION

Eindcontacten

Fieldbus

Binaire
ingang

Geforceerde
ontluchting

Capacitieve
aarding van
de afscherming

GW2

GW1

Fig. 8 ⋅ Elektrische aansluitingen (aansluitmarkering conform DIN 45140)
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Instructies voor keuze van de bekabeling:
Voor het leggen van meerdere intrinsiekveilige circuits in een meeraderige kabel, moet
par. 12 van de EN 60079-14; VDE
0165/8.98 worden aangehouden.
Let erop dat de radiale dikte van de isolatie
van een ader bij algemeen gebruikelijke isolatiematerialen, zoals bijv. polyethyleen,
een minimale dikte van 0,2 mm hebben.
De diameter van de afzonderlijke ader van
een soepel kabel mag niet kleiner dan 0,1
mm zijn.
Splijten van de aderuiteinden moet, bijv.
m.b.v. adereindhulzen, worden voorkomen.
Bij aansluiting via 2 afzonderlijke kabels
kan een extra kabelwartel worden gemonteerd. Niet gebruikte kabelwartels moeten
met blinde pluggen worden afgesloten.
Toebehoren:
Kabelwartel M20 x 1,5
Kunststof
Zwart: bestelnr. 1400-6785
Blauw: bestelnr. 1400-6786

3.2.1 Eindschakelaars
Bij het gebruik van de eindschakelaars moeten in het uitgangscircuit bijbehorende scheidingsschakelversterkers worden opgenomen. Deze moeten, om de bedrijfszekerheid van de klepstandsteller te waarborgen,
aan de grenswaarden voor het stuurstroomcircuit conform NAMUR voldoen.
Bij de opstelling in een explosiegevaarlijke
installatie moeten de geldende bepalingen
worden aangehouden.
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3.2.2 Geforceerde ontluchting
Bij een aanwezige optie geforceerde ontluchting moet op de bijbehorende klemmen
81 en 82 een spanning tussen 6 en
24 V DC worden aangesloten.

Opgelet!
Wanneer er geen spanning is aangesloten
of wanneer deze spanning uitvalt, ontlucht
de klepstandsteller de aandrijving en reageert niet meer op de gewenste waarde.

3.2.3 Verbindingsopbouw voor de
communicatie
De opbouw van de communicatie tussen regelaar, PLC of automatiseringssysteem resp.
tussen PC of Workstation en de klepstandsteller vindt plaats volgens EN 61158-2.
Voor toepassing van de klepstandsteller in
explosiegevaarlijke omgeving moeten Exscheiders worden toegepast.
Er kunnen maximaal 32 regelventielen binnen een segment worden gebruikt. Dit aantal aansluitbare regelventielen is minder bij
toepassing in explosiegevaarlijke omgeving.

Aansluitingen

Voedingseenheid
Besturingssysteem
Afsluiting

FOUNDATIONTM Fieldbus EN 61158-2

Afsluiting

FOUNDATIONTM Fieldbus EN 61158-2

3787

3787

3787

3787

9.1 Verbinding klepstandsteller type 3787

Voedingseenheid
Besturingssysteem
FOUNDATIONTM Fieldbus
EN 61158-2

Ex-veldbusbarrière
Veilige omgeving

Afsluiting

FOUNDATIONTM Fieldbus EN 61158-2
3787-1

3787-1

3787-1

Ex-omgeving
3787-1

9.2 Verbinding klepstandsteller type 3787 in explosiegevaarlijke omgeving

Fig. 9 ⋅ Verbinding conform FOUNDATIONTM Fieldbus

EB 8383-1 NL

25

Bediening

4. Bediening
Waarschuwing!
Voor de inbedrijfname moet het regelventiel door het afdekken van het
gat (handbediening) op de afdekplaat (fig. 10) voorzichtig in de eindstand worden gebracht. Daarbij
moet het hefboommechanisme worden gecontroleerd op juist functioneren. Een overschrijding van de max.
draaihoek door verkeerde keuze
resp. instelling van het hefboommechanisme kan tot beschadiging van
de klepstandsteller leiden.

4.1 LED-signalering
Voor het waarnemen van de klepstandstellerfunctie tijdens inbedrijfname en bij storingen zijn er aan de binnenzijde van het deksel twee lichtdioden aanwezig.
Betekenis
Rood Aanlopen van het ventiel of storing,
geen regelbedrijf mogelijk
Groen Geen storing herkend, regelbedrijf
resp. veiligheidspositie
(bijv. indien niet geïnitialiseerd)
Rood en groenStoring herkend,
regelbedrijf mogelijk
Zie de tabel voor meer gedetailleerde informatie.

Betekenis

LED

Aanlopen van het ventiel:

Rood aan

Geen fout aanwezig:
Instrument op bus, koude start uitgevoerd,
initialisatie nodig
Initialisatie of nulpuntsinregeling loopt
Instr. is geïnitialiseerd, geen geldige gew. waarde
Instr. geïnit., geldige gew. waarde, regelbedrijf

Groen, algemeen
Groen knippert langzaam

Fout in regelbedrijf:
Nulpuntsfout
Regelkringfout

Rood en Groen
Rood en groen knipperen langzaam
Rood en groen knipperen snel

Fouten, die eerste initialisatie onderbreken
(instrument gaat niet naar normaal bedrijf)
Nulpuntsfout
Mechanische/pneumatische fout
Regelkringfout

Rood, algemeen
Rood knippert langzaam
Rood brandt
Rood knippert snel

Instrumentfouten, die tot verlaten van het
regelbedrijf leiden
Instrument heeft interne fout herkend

Rood knippert 3xsnel + lange pauze
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Groen knippert snel
Groen knippert 3xsnel+lange pauze
Groen aan

Bediening

4.3.1 Instelling van het mechanische nulpunt (fig. )
Belangrijk!
De nulpuntsinregeling moet worden uitgevoerd bij gesloten ventiel
(bij draaiventielen bij uitgeschoven membraanstang).

Instelschroeven GW

PE

Init/Zero

Simulation enable
Write protection

LED 2

LED 1

GW2

GW1

0FF

0FF 0N

FOUNDATION
Fieldbus

SERIAL
INTERFACE

3785

Nulpuntshefboom Kammen

Simulatieschakelaar

Caution!
Valve
actuates

Serial Interface

GW2

Handbediening

0

GW1

Pijl voor aanbouwpositie Wijzer

Alle variabelen zijn ingesteld voor een koude start. De initialisatie betrokken op het
maximale bereik maakt een universele inbedrijfname mogelijk.
De klepstandsteller bepaalt bij de initialisatie zelfstandig het nulpunt en het maximale
bereik tussen de mechanische eindaanslagen. Afwijkende instellingen moeten via de
communicatie worden uitgevoerd.

S NC -52 +51 -42 +41 -86 +85 -82 +81

Aan de binnenzijde van het klapdeksel bevindt zich een microschakelaar voor het activeren van de schrijfbeveiliging (write-protect) en een simulatie schakelaar (Simulation enable).
Bij de stand ON van de write-protect schakelaar (schakelaar 2) zijn de instelgegevens
van de klepstandsteller beveiligd tegen overschrijven zodat deze niet kunnen worden
gewijzigd. Wanneer de instelgegevens via
de communicatie moeten worden gewijzigd
dan moet deze schakelaar op stand OFF
worden gezet. De simulatieschakelaar (schakelaar 1) maakt vrijgave van de simulatie
van de positiewaarde voor de interne module "Analog Output" via de parameter "Simulate" mogelijk.

4.3 Basisinstelling

IEC 1158-2

4.2 Write-protect en simulatieschakelaar

Lichtdioden
Knop initialisatie
Write-protect schakelaar resp. nulpuntsinregeling

Fig. 10 ⋅ Binnenaanzicht
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van de klepstandsteller eenmaal in de
richting van de pijl krachtig tot de aanslag drukken. De gele aanwijzer staat
daarna op de witte markeringslijn.
Bij regelventielen die als uitgangspositie de
open stand hebben bijv. bij een aandrijving
met veiligheidspositie "membraanstang ingaand" moet de klepstandsteller eerst op de
pneumatische voeding worden aangesloten.
Wanneer daarna de handbediening wordt
geactiveerd dan bouwt zich een steldruk op
en het ventiel gaat naar de gesloten stand.
Nu kan de nulpuntshefboom worden bediend.

4.3.2 Initialisatie
Na aansluiting van de pneumatische voeding en elektrische aansluiting op de buskabel moet de initialisatieprocedure worden
gestart. Daarbij past de klepstandsteller
zich optimaal aan op de wrijvingsverhoudingen en de benodigde steldruk van het regelventiel.

Waarschuwing!
De initialisatieprocedure duurt enkele minuten; daarbij beweegt het regelventiel uit zijn momentele stand.
Een initialisatie mag daarom nooit
tijdens het proces worden uitgevoerd maar alleen gedurende de inbedrijfnamefase bij gesloten afsluitventielen of in een testbank.
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Initialisatie direct op de klepstandsteller
Een initialisatie op de klepstandsteller is alleen als eerste initialisatie mogelijk
(hierna kan de initialisatie uitsluitend via
communicatie plaatsvinden).
Initialisatieprocedure starten door de
met –Initialisatie/Nulpuntsinregeling– gemarkeerde toets in het huisdeksel van de
klepstandsteller met een daarvoor geschikt gereedschap in te drukken.

4

De initialisatie is beëindigd wanneer de
klepstandsteller zijn door de gewenste waarde gegeven stand heeft aangenomen.

Opmerking!
Wanneer het instrument eenmaal succesvol
is geïnitialiseerd dan wordt via de toets -Initialisatie/Nulpuntsinregeling- alleen nog
een nulpuntsinstelling geactiveerd.
Opnieuw initialiseren kan bovendien bij
aangesloten communicatie worden geactiveerd.
Elektrische nulpuntsinregeling
Wanneer tijdens bedrijf van een ventiel het
mechanische nulpunt is verschoven dan kan
een elektrische nulpuntsinregeling worden
uitgevoerd. Daarvoor moet de met initialisatie/nulpuntinregeling gemarkeerde toets
aan de binnenzijde van het deksel (fig. 10)
worden bediend.

Waarschuwing!
Het ventiel gaat naar de
dichtstand (0%).

Bediening

4 De nulpuntshefboom op de afdekplaat

4

van de klepstandsteller eenmaal in de
richting van de pijl krachtig tot de aanslag drukken. De gele aanwijzer staat
daarna op de witte markeringslijn.
De toets nogmaals indrukken, zodat de
elektrische inregeling kan plaatsvinden.

Toets is na de tweede keer bedienen gedurende ca. 1 min. geblokkeerd!
De elektrische inregeling is beëindigd wanneer de klepstandsteller de door de gewenste waarde gegeven stand heeft bereikt.

4.4 Instelling van de inductieve
eindcontacten
Bij de uitvoering met inductieve eindcontacten bevinden zich op de draaias van de
overdrachtshefboom van de klepstandsteller
twee instelbare stuurkammen, die de bijbehorende initiators activeren.
Voor het bedrijf van de inductieve eindschakelaars moeten in het uitgangscircuit bijbehorende scheidingsschakelversterkers (zie
par. 3.2.1) worden opgenomen.
Wanneer de kam zich in het veld van de initiator bevindt wordt deze hoogohmig. Wanneer deze niet langer in het veld aanwezig
is wordt deze laagohmig.
De eindcontacten worden normaal gesproken zodanig ingesteld, dat in de beide eindstanden een signaal actief is. De schakelpunten zijn echter ook instelbaar voor het
signaleren van tussenstanden.
De gewenste schakelfunctie, of het uitgangsrelais bij ingaan van de kam in de initiator
moet opkomen of afvallen, moet eventueel
op de scheidingsschakelversterker worden
gekozen.

Schakelpuntinstelling:
De eindcontacten zijn op de binnenzijde
van de huisafdekking gemarkeerd met
GW1 en GW2. In de daaronder liggende
uitsparingen zijn gele stuurkammen en de
bijbehorende instelschroeven zichtbaar (fig.
10).
Iedere schakelpositie kan naar keuze door
het binnengaan of uittreden van de stuurkam worden gesignaleerd.

4 Regelventiel in de schakelpositie bren-

gen en de stuurkam van het gewenste
eindcontact GW1 of GW2 door het verdraaien van de instelschroef zodanig instellen dat het schakelpunt wordt bereikt
en wordt gesignaleerd door de lichtdiode op het transistorrelais.
Daarbij ligt een kant van de gele stuurkam
in lijn met de horizontale witte lijn op de
huisafdekking. . Dit geeft aan vanuit welke
zijde de stuurkam de initiator binnenkomt.
Om onder alle omgevingscondities een betrouwbaar schakelen te waarborgen moet
het schakelpunt tenminste 5% voor de mechanische aanslag (open - dicht) worden ingesteld.
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5. Onderhoud

6. Service bij Ex-instrumenten

Het instrument is onderhoudsvrij.
In de pneumatische aansluiting 9/Supply
bevindt zich een filterpatroon met 100 µm
mesch. Indien nodig kan deze worden uitgeschroefd en gereinigd.

Wanneer de klepstandsteller met een deel
waarvan de explosieveiligheid afhangt
wordt gerepareerd, dan mag deze pas
weer in bedrijf worden genomen wanneer
een deskundige het materieel conform de eisen van de explosieveiligheid heeft gecontroleerd, daarvoor een certificaat heeft opgesteld of het materieel van zijn markering
heeft voorzien.

De onderhoudsvoorschriften van eventuele
aanvoerlucht-conditioneringsstations moeten worden aangehouden.

De controle door de deskundige kan vervallen, wanneer het materieel voor het opnieuw in bedrijf nemen door de leverancier
aan een stuksbeproeving is onderworpen
en deze succesvolle beproeving door het
aanbrengen van een beproevingsmarkering
op het materiaal is bevestigd.

30

EB 8383-1 NL

198

Maatschets

78,5

Pneumatische aansluitingen
G 1/4 of NPT 1/4

M20 x1,5

Directe aanbouw
30,5

14

Output (36

28

27

86

40

164

Supply (9)

150

Aanbouw met tussenstuk voor draai-Draaipunt van de
aandrijving
aandrijfas
164

39
56

27

58

Aanbouw DIN IEC 534 met adapterbehuiOutput 1 (A1)
28,5

28,5

56
75

50

86

46

50

Output 2 (A2)

82
150

N1=113
N2=200

50

14

45
39

35

78,5

Omkeerrelais
(naar keuze)

Supply (Z)

Pneum. aansluiting omkeerrelais

Fig. 11 ⋅ Afmetingen in mm
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7. Parameterbeschrijving
7.1 Algemeen
Uitgangspunten voor dit document:
Fieldbus Foundation Specification "Function Block Application Process Part 1 - 3"
Revision 1.4.
Fieldbus Foundation Specification "Transducer Block Application Process Part 1 - 2"
Revision PS 3.0.

7.2 Instrumentbeschrijving (Device Description = DD)
Voor de koppeling van het hier beschreven instrument in het Host-systeem zijn de volgende
DD-bestanden nodig:
Device Description:
< 0201.ffo >, < 0201.sym >
Capabilities File:
< 020101.cff >
Deze bestanden kunnen onder productnummer 1400-7705 op diskette (3 1/2") bij SAMSON worden aangevraagd of via internet onder www.samson.de resp.
www.fieldbus.org worden geladen.

Opmerking; Voor de integratie in het System DeltaV van Fisher-Rosemount is in plaats van
het door Fieldbus Foundation vastgelegde Capabilities File het bestand < Positioner
3787_Rev2.fhx > nodig.
Dit bestand kan door SAMSON beschikbaar worden gesteld.

7.3 Aanwijzingen betreffende de parameters
Conform de Fieldbus-specificatie versie 1.4 zijn alle tijdsopgaven in het Resource Block in de
eenheid 1/32 ms.
In de door Fieldbus Foundation geleverde Device Description Library, die ook als grondslag
voor de Device Description van de 3787 geldt, zijn deze parameters onjuist met de eenheid
ms weergegeven. De door het instrument geleverde getalswaarden moeten echter met de
eenheid 1/32 ms worden geïntepreteerd.
Om dezelfde reden wordt in het AO Block Parameter IO_OPTS "Fault state to value" als
"Fault state type" weergegeven.
Bepaalde parameters kunnen slechts in bepaalde bedrijfsstanden worden gewijzigd (zie "benadering" in de parameterbeschrijving.
Beslissend daarvoor is niet de actuele bedrijfsstand (Actual Mode), maar de ingestelde doelbedrijfsstand (Target Mode).
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7.3.1 Legende parameters
r
w

= leesbenadering
= schrijfbenadering

Index
O/S

= relatieve index van de parameter in het betreffende blok
= bedrijfsstand "buiten bedrijf"

MAN
AUTO

= bedrijfsstand "handbediening"
= bedrijfsstand "automatisch"

CAS
RCAS

= bedrijfsstand "cascade"
= bedrijfsstand "externe cascade"

ROUT

= bedrijfsstand "externe uitgang"

7.4 Blokmodel
Bij FOUNDATION Fieldbus worden aan alle functies en gegevens van een instrument drie
verschillende bloktypen toegekend. Ieder bloktype heeft in het blokmodel een ander functiegebied.
Een FOUNDATION Fieldbus instrument heeft de volgende bloktypen:

4 Een Resource Block (instrumentblok)

Het Resource Block bevat alle instrumentspecifieke kenmerken.

4 Een of meerdere transducer-blocks (overdrachtsblok)

Het Transducer Block bevat alle gegevens en instrumentspecifieke parameters voor het
koppelen van het instrument aan de proceswaarde (sensor of actor).

4 Een of meerdere Function Blocks (functieblok)

Function Blocks stellen algemeen toepasbare automatiseringsfunctionaliteit ter beschikking.
Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende functieblokken, bijv. Analog Input
Function Block (analoge ingang), Analog Output Function Block (analoge uitgang), PID
Function Block (PID-regelaar) en overige ingangs-, uitgangs- of verwerkingsblokken.
Ieder van deze functieblokken kan voor de verwerking van verschillende applicatiefuncties in het totale automatiseringssysteem worden gebruikt.

Afhankelijk van de opstelling en koppeling van de afzonderlijke blokken kunnen verschillende functies worden uitgevoerd.
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De SAMSON Foundation Fieldbus-klepstandsteller type 3787 bevat de volgende blokken:

4 Een Resource Block (instrumentblok).
4 Een Standard Advanced Positioner Valve Transducer Block (overdrachtsblok voor klepstandsteller).
Twee Function Blocks (functieblokken):
Een Analog Output functieblok (analoge uitgang).
Een PID functieblok (PID-regelaar).

RCAS_IN

4

Gewenste
waardebegrenzing
SP_HI_LIM

CAS_IN

SP

SP

gewenste
waardehellingen
Sp_RATE_DN
Sp_RATE_UP

PV-, XDschaal
XD_SCALE
PV_SCALE

Uitgangsgedrag
IO_OPTS

OUT

OUT

MODE_BLK
READBACK

MODE_BLK
(manual)

XD-, PV-schaalinstelling
XD_SCALE, PV_SCALE PV
Analog Output Block
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1: actief
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Veerwerking
ACT_FAIL_ACTION

PD-regelaar
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FINAL POSITION VALUE

Nom. slag
RATED_TRAVEL
Transducer Block

Fig. 12 ⋅ Block-model
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7.4.1 Resource Block (instrumentblok)
Het Resource Block bevat alle gegevens die het instrument eenduidig identificeren. Dit is een
elektronische typeplaat van het instrument.
Parameters binnen het Resource Block zijn bijv. instrumenttype, instrumentnaam, identificatie
leverancier, serienummer en ook parameters die het gedrag van alle overige blokken binnen
het instrument beïnvloeden.
Parameters van het Resource Block
ACK_OPTION
Index: 38
Benadering: r, w
Keuze:

Waarde koude start:

Via deze parameter kan worden gekozen, of een alarm van dit blok op het tijdstip
van de alarmherkenning automatisch, d.w.z. zonder invloed van het Fieldbus-Host
System, in het instrument wordt bevestigd.
Undefined
Geen keuze
DISC ALM
Write-protect is gewijzigd
BLOCK ALM
Blokalarm
Undefined
Opmerking: Het alarm wordt naar het Fieldbus-Host System verzonden, maar niet
door deze bevestigd.

ALARM_SUM
Index: 37
Benadering: r, w
Aanwijzing:

Aanwijzing van de actuele status van de procesalarmen in het Resource Block.

ALERT_KEY
Index: 4
Benadering: r; w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van het identificatienummer van het installatiedeel. Deze informatie kan door
het Fieldbus-Host System worden gebruikt voor het sorteren van alarmen en events.

BLOCK_ALARM
Index: 36
Benadering: r; w

Aanwijzing van de actuele bloktoestand met informatie over aanwezige configuratie, hardware-, of systeemfouten.
Opmerking:
Bovendien kan in deze parametergroep het actieve blokalarm handmatig worden
bevestigd.

BLOCK_ERR
Index: 6
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing actieve blokfout.

DISC ALM
Write-protect is veranderd
BLOCK ALM
Blokalarm
Opmerking:
Tevens kunnen in deze parametergroep de procesalarmen worden gedeactiveerd.

1...255
0
Opmerking: De waarde 0 (Waarde koude start) is geen toegestane waarde en wordt
daarom bij het schrijven in het instrument via een foutmelding niet geaccepteerd.

SIMULATE ACTIVE
OUT OF SERVICE
LOST STATIC DATA

Simulatie mogelijk, Simulation Enable "aan".
De Blokmodus is O/S (buiten bedrijf).
Dataverlies in de EEPROM
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CLR_FSTATE
Index: 30
Benadering: r, w

Via deze parameter kan het veiligheidsgedrag van het Analog Output functieblok
handmatig worden gedeactiveerd.

CONFIRM_TIME
Index: 33
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de bevestigingstijd voor de event-melding.
Wanneer het instrument binnen deze tijd geen bevestiging krijgt, dan wordt de eventmelding opnieuw verzonden.
640000 1/32 ms

CYCLE_TIME
Index: 20
Benadering: r, w
Keuze:

Door Fieldbus-Host System ingestelde uitvoermethode van de blokken.

Waarde koude start:

SCHEDULED
COMPLETION OF BLOCK EXECUTION
SCHEDULED
Opmerking: keuze van de uitvoermethode volgt direct in het Fieldbus-Host System.

CYCLE_TYPE
Index: 19
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing van de door het instrument ondersteunde blokuitvoermethoden.

DD_RESOURCE
Index: 9
Benadering: r

Aanwijzing van de referentiebron voor de instrumentbeschrijving in het instrument.
Opmerking: Wanneer er geen instrumentbeschrijving in het instrument aanwezig is,
verschijnt op het display de aanduiding (Null).

DD_REV
Index: 13
Benadering: r

Aanwijzing van het revisienummer van de instrumentbeschrijving.

DESCRIPTOR
Index: 46
Benadering: r, w

Beschrijving,
vrij beschikbare tekst voor beschrijving van de toepassing, opgeslagen in het
veldinstrument.

DEV_REV
Index: 12
Benadering: r

Aanwijzing van het revisienummer van het instrument.

DEV_TYPE
Index: 11
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing van het type instrument in decimaal getalsformaat.

DEVICE_ CERTIFICATION
Index: 45
Benadering: r

Ontstekingsklasse,
geeft aan, of er Ex-toelatingen voor dit veldinstrument aanwezig zijn.

DEVICE_MESSAGE
Index: 47
Benadering: r, w

Melding,
vrij beschikbare tekst opgeslagen in het veldinstrument.

DEVICE_ PRODUCT_NUM
Index: 48
Benadering: r

Fabricagenummer van de klepstandsteller.

36

EB 8383-1 NL

SCHEDULED
COMPLETION OF BLOCK EXECUTION

1 voor type 3787

Parameterbeschrijving

DEVICE_ SER_NUM
Index: 44
Benadering: r

Serienummer van het instrument,
maakt een eenduidige identificatie van het instrument mogelijk in combinatie met
MANUFAC_ID en DEV_TYPE.

FAULT_STATE
Index: 28
Benadering: r

Actuele statusaanwijzing van het veiligheidsgedrag van het Analog Output
functieblok.

FEATURES
Index: 17
Benadering: r

Aanwijzing van de door het instrument ondersteunde optionele functies, zie
FEATURES_SEL.

FEATURES_SEL
Index: 18
Benadering: r, w
Keuze:

Keuze van de door het instrument ondersteunde optionele functies.

REPORTS
HARD W LOCK
FAULTSTATE
OUT READBACK

Het Fieldbus-Host System moet de ontvangst van de event-melding
bevestigen.
Hardware write-protect schakelaar aanwezig.
Veiligheidsgedrag kan geactiveerd worden
(zie SET_FSTATE /CLR_FSTATE)
Actuele ventielstand wordt in PV van het Analog Output Function
Block uitgestuurd (anders SP).

FREE_TIME
Index: 25
Benadering: r

Aanwijzing vrije systeemtijd (in procenten), die voor de uitvoering van andere
functieblokken ter beschikking staat.
Opmerking: Deze parameter wordt niet ondersteund, omdat de functieblokken van
het type 3787 vast zijn geconfigureerd.

FREE_SPACE
Index: 24
Benadering: r, w

Aanwijzing vrije systeemgeheugen (in procenten), die voor de uitvoering van andere
functieblokken ter beschikking staat.
Opmerking: Deze parameter wordt niet ondersteund, omdat de functieblokken van
het type 3787 vast zijn geconfigureerd.

GRANT_DENY
Index: 14
Benadering: r

Vrijgave resp. beperking van de toegangsrechten van een Fieldbus-Host System tot
het veldinstrument.
Opmerking: Deze parameter wordt door type 3787 niet gebruikt.

HARD_TYPES
Index: 15
Benadering: r, w
Aanwijzing:

Aanwijzing van het type uitgangssignaal voor het Analog Output functieblok.

HW_REVISION
Index: 43
Benadering: r

Hardware-versie elektronisch/mechanisch

ITK_VER
Index: 41

Versienummer interoperabiliteits-testsysteem, waarmee dit instrument werd getest.

LIM_NOTIFY
Index: 32
Benadering: r, w
Keuze:
Waarde koude start:

Via deze parameter wordt het aantal event-meldingen ingesteld, die tegelijkertijd
onbevestigd aanwezige kunnen zijn.

SCALAR OUTPUT Schaalbare analoge uitgangsgrootheid

0 ... 8
8
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MANUFAC_ID
Index: 10
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing identificatienummer leverancier.

MAX_NOTIFY
Index: 31
Benadering: r
Aanwijzing

Aanwijzing van het door het instrument ondersteunde aantal event-meldingen, die
tegelijkertijd onbevestigd aanwezig kunnen zijn.

MEMORY_SIZE
Index: 22
Benadering: r

Aanwijzing van het beschikbare configuratiegeheugen in Kilobyte.

0 x 00E099 = SAMSON AG

8

Opmerking: Deze parameter wordt niet ondersteund, omdat de functieblokken van
het type 3787 vast zijn geconfigureerd.
MIN_CYCLE_T
Index: 21
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing van de kortste cyclustijd, die door dit instrument kan worden uitgevoerd
(uitvoeringstijd AO functieblok 50 ms).

MODE_BLK
Index: 5
Benadering: r, w
Aanwijzing:

Aanwijzing van de actuele bedrijfsmodus (Actual) van het Resource Block, de
toegestane Modi (Permitted) welke het Resource Block ondersteunt en de normale
bedrijfsmodus (Normal).
AUTO
O/S
Het Resource Block ondersteunt de volgende bedrijfsstanden:
AUTO (automatisch bedrijf)
In deze bedrijfsstand is de uitvoering van de functieblokken
(AO en PID functieblok) vrijgegeven.
O/S, Out of Service (buiten bedrijf)
In deze bedrijfsstand wordt de uitvoering van de functieblokken
(AO en PID functieblok) gestopt.
Deze blokken gaan dan in de bedrijfsmodus O/S.

NV_CYCLE_T
Index: 23
Benadering: r

Aanwijzing van het tijdsinterval, waarmee de instrumentgegevens in het permanente
geheugen worden opgeslagen.

1600 1/32 ms

Opmerking: Bij het type 3787 worden permanente data direct na de overdracht
opgeslagen.
RESTART
Index: 16
Benadering: r, w
Keuze:

Via deze parameter kan het instrument op verschillende manieren worden gereset.
RUN
RESOURCE
DEFAULTS
PROCESSOR
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Normale bedrijfstoestand.
(wordt niet ondersteund)
De instrumentgegevens en de configuratie van de functieblokken
worden naar de in de specificatie vastgelegde waarden gereset.
Warme start instrument, nieuwe start van de processor.
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RS_STATE
Index: 7
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing van de actuele bedrijfstoestand van het Resource Block.

SET_FSTATE
Index: 29
Benadering: r, w

Via deze parameter kan het veiligheidsgedrag van het Analog Output functieblok
handmatig worden geactiveerd.

SHED_RCAS
Index: 26
Benadering: r, w

Instelling van de bewakingstijd voor controle van de verbinding tussen het FieldbusHost System en het PID-blok in de bedrijfsmodus RCAS.
Na afloop van de bewakingstijd wisselt het PID-blok van bedrijfsmodus RCAS naar
de in de parameter SHED_OPT gekozen bedrijfsmodus.

SHED_ROUT
Index: 27
Benadering: r, w

Instelling van de bewakingstijd voor controle van de verbinding tussen het FieldbusHost System en het PID-blok in de bedrijfsmodus ROUT.
Na afloop van de bewakingstijd wisselt het PID-blok van bedrijfsmodus ROUT naar
de in de parameter SHED_OPT gekozen bedrijfsmodus.
640000 1/32 ms

Waarde koude start

ONLINE

Normale bedrijfstoestand, het blok bevindt zich in de bedrijfsmodus AUTO.
STANDBY
Het Resource Block bevindt zich in de bedrijfsmodus O/S.
ONLINE LINKING De geconfigureerde verbindingen tussen de functieblokken zijn
nog niet opgebouwd.

SW_REVISION
Index: 42
Benadering: r

Firmware-versie (communicatie/regeling)

STRATEGY
Index: 3
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Parameter voor groeperen en daarmee snellere verwerking van blokken. Een
groepering volgt door invoeren van dezelfde getalswaarde in de parameter
STRATEGY van ieder afzonderlijk blok.
0
Opmerking: Deze gegevens worden door het Resource Block niet getest of verwerkt.

ST_REV
Index: 1
Benadering: r

Aanwijzing revisiestand statische gegevens.
Opmerking: De revisiestand wordt bij iedere wijziging van een statische parameter
met 1 verhoogd.

TAG_DESC
Index: 2
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van een gebruikersspecifieke tekst van max. 32 karakters, voor eenduidige
identificatie en toekenning van het blok.

TEST_RW
Index: 8
Benadering: r, w

Opmerking:
Deze parameter is alleen voor de conformiteitstest nodig en heeft tijdens normaal
bedrijf geen betekenis.

TEXT_INPUT_1
Index: 50
Benadering: r, w

Vrij beschikbaar tekstveld

TEXT_INPUT_2
Index: 51
Benadering: r, w

Vrij beschikbaar tekstveld

Zonder tekst
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TEXT_INPUT_3
Index: 52
Benadering: r, w

Vrij beschikbaar tekstveld

UPDATE_EVT
Index: 35
Benadering: r

Aanwijzing of statische blokgegevens zijn veranderd, inclusief datum en tijd.

WRITE_ALM
Index: 40
Benadering: r, w

Statusindicatie van het write-protect alarm.

Opmerking:
Het alarm wordt geactiveerd, wanneer de write-protect wordt uitgeschakeld.
Bovendien kan in deze parametergroep het actieve write-protect alarm handmatig
worden bevestigd.
WRITE_LOCK
Index: 34
Benadering: r, w
Keuze:

Bij Hardware-write-protect: Statusindicatie van de write-protect
Bij software-write-protect: Activeren/deactiveren van de write-protect

WRITE_PRI
Index: 39
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen gedrag bij een write-protect alarm (Parameter "WRITE_ALM").

LOCKED
NOT LOCKED

0
1
2
3...7
8...15

het write-protect alarm wordt niet verwerkt
geen melding naar het Fieldbus-Host System bij een write-protect
alarm
gereserveerd voor blokalarmen
het write-protect alarm wordt met de betreffende prioriteit
(3 = prioriteit laag, 7 = prioriteit hoog) als melding aan de gebruiker uitgestuurd.
het write-protect alarm wordt met de betreffende prioriteit
(8 = prioriteit laag, 15 = prioriteit hoog) als kritisch alarm uitgestuurd.

Waarde koude start:

0

WRITE_PROTECT_SWITCH
Index: 49
Benadering: r

Schakeltoestand van de write-protect schakelaar in het instrument
0 = geen write-protect
1 = write-protect
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7.4.2 Transducer Block (overdrachtsblok)
Met het Transducer Block kunnen de ingangs- en uitgangsgrootheden van een functieblok
worden beïnvloed. Daardoor kunnen meet- en regelgegevens worden gekalibreerd, karakteristieken worden gelineariseerd of fysische grootheden m.b.v. procesgegevens worden omgerekend. Parameters van het Transducer Block zijn bijv. informatie omtrent het type aandrijving, de aanbouw, de fysische eenheden, de inbedrijfname, de diagnose en de instrumentspecifieke parameters. Het Standard Advanced Positioner Valve Transducer Block (overdrachtsblok voor klepstandsteller) bevat een stelwaarde uit een voorgeschakeld Analog Output Function Block. Deze waarde wordt voor de positionering van een regelventiel gebruikt.
Het blok bevat parameters voor aanpassing op aandrijving en ventiel, en voor de diagnose
en de inbedrijfname van het regelventiel.
Parameters van het Standard Advanced Positioner Valve Transducer Block
Dit blok bevat parameters voor de beschrijving van de aandrijving en het ventiel, waaraan
de klepstandsteller is gemonteerd. De parameters van dit blok zijn bedoeld voor aanpassing
van de klepstandsteller aan het ventiel en voor de inbedrijfname en diagnose van het complete regelventiel.
FINAL VALUE van AO-Block OUT
Boven

1: actief

FINAL_VALUE_CUTOFF_HI

Karakteristiekkeuze
Charact

_>
Onder

0: niet actief

Module geforceerde ontluchting
MODE_BLOCK O/S

_>1

Pneumatische hulpenergie

FINAL_VALUE_CUTOFF_LO

Veerwerking
ACT_FAIL_ACTION

PD-regelaar
SERVO_GAIN_1
SERVO_GAIN_2
SERVO_RATE

&

>
_1

PWM

e
p
Pneumatik
Block

PWM

&

&

e
p

FINAL POSITION VALUE
Nom. slag
RATED_TRAVEL

Filter

Atmosfeer

Naar
AO-Block READBACK

Fig. 13 ⋅ Transducer Block (overdrachtsblok)
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Opmerking;
Bij een initialisatietype betrokken op het maximale bereik (waarde koude start) kan de inbedrijfname na uitgevoerde mechanische aanbouw direct via de parameter SELF_CALIB_CMD
worden gestart.
Het resultaat van de initialisatie staat in SELF_CALIB_STATUS. Bij dit initialisatietype is aanpassen van andere parameters in dit blok over het algemeen niet nodig.
ACT_FAIL_ACTION
Index: 21
Benadering: r
Aanwijzing:

veiligheidspositie aandrijving bij voedingsuitval, wordt automatisch gedurende de
initialisatieprocedure bepaald.

ACT_MAN_ID
Index: 22
Benadering: r, w

Fabrikant aandrijving
Definieert eenduidig de fabrikant van de bij de klepstandsteller behorende
aandrijving.

ACT_MODEL_NUM
Index: 23
Benadering: r, w

Type/uitvoering van de bij de klepstandsteller behorende aandrijving.

ACT_SN
Index: 24
Benadering: r, w

Serienummer van de bij de klepstandsteller behorende aandrijving.

ACT_STROKE_TIME_DEC
Index: 59
Benadering: r

Minimale looptijd DICHT
De minimale looptijd DICHT (in richting 0%-positie) is de werkelijke tijd in seconden,
welke het systeem klepstandsteller, aandrijving en ventiel nodig heeft, om de nom.
slag / nom. hoek in de richting van het te sluiten ventiel te doorlopen (gemeten tijdens
de initialisatie).

ACT_STROKE_TIME_INC
Index: 60
Benadering: r

Minimale looptijd OPEN
De minimale looptijd OPEN (in richting 100%-positie) is de werkelijke tijd in
seconden, welke het systeem klepstandsteller, aandrijving en ventiel nodig heeft, om
de nom. slag / nom. hoek in de richting van het te openen ventiel te doorlopen
(gemeten tijdens de initialisatie).

ACTUATOR_TYPE
Index: 46
Benadering: r
Aanwijzing:

Type van de bij de klepstandsteller behorende aandrijving

ACTUATOR_VERSION
Index: 48
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:
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UNINITIALIZED
Niet geïnitialiseerd, ongedefinieerd
SELF-CLOSING
Sluitend (in richting 0%-positie)
SELF-OPENING
Openend (in richting 100%-positie)
INDETERMINATE Geen

ELECTRO PNEUMATIC = elektropneumatisch
Model aandrijving met of zonder veerretour.

SINGLE ACTING Enkelwerkend, met veerretour
DOUBLE ACTING Dubbelwerkend, zonder veerretour
SINGLE ACTING
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ALERT_KEY
Index: 4
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van het identificatienummer van het installatiedeel. Deze informatie kan door
het Fieldbus-Host System worden gebruikt voor het sorteren van alarmen en events.

ATTACHMENT
Index: 47
Benadering: r, w
Invoer:

Definieert de aanbouw klepstandsteller op het regelventiel bij slagaandrijving.

Waarde koude start:

1...255
0
Opmerking: De waarde 0 (Waarde koude start) is geen toegestane waarde en wordt
daarom bij het schrijven in het instrument via een foutmelding niet geaccepteerd.

INTEGRATED
Geïntegreerd, aanbouw SAMSON aandrijving 3277.
NAMUR
NAMUR, aanbouw conform DIN / IEC 534 (NAMUR).
INTEGRATED
Opmerking: bij een draaiaandrijving is alleen aanbouw conform VDI / VDE 3845
(NAMUR) mogelijk, parameter heeft dan geen invloed.

BINARY_INPUT
Index: 41
Benadering: r
Aanwijzing:

Toestand binaire ingang

BLOCK_ALARM
Index: 8
Benadering: r, w

Aanwijzing van de actuele bloktoestand met informatie over aanwezige configuratie, hardware-, of systeemfouten.

NOT ACTIVE
Niet actief
ACTIVE
Actief
NOT EVALUATED Niet geanalyseerd

Opmerking: Bovendien kan in deze parametergroep het actieve blokalarm
handmatig worden bevestigd.
BLOCK_ERR
Index: 6
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing actieve blokfout.
OUT OF SERVICE
De Blokmodus is O/S (buiten bedrijf).
DEVICE NEEDS MAINTENANCE NOW Onderhoud nu nodig (nulpuntsfout,
standregeling verstoord of initialisatie foutief)
DEVICE NEEDS MAINTENANCE SOON Onderhoud binnenkort nodig
(wegintegraal
overschreden).
LOCAL OVERRIDE
Instrument in modus "lokale bediening".
INPUT FAILURE
Standmelding foutief (instrument niet geïnitialiseerd)
MEMORY FAILURE
Geheugenfout
LOST STATIC DATA
Check-sum fout

CHARACT
Index: 42
Benadering: r, w

Keuze karakteristiek voor toekenning van stelwaarde aan slag-/draaihoekbereik.

Invoer:

Waarde koude start:

LINEAR
Lineair
EQUAL PERCENTAGE
Equiprocentueel
EQUAL PERCENTAGE REVERSE
Equiprocentueel invers
SAMSON BUTTERFLY LINEAR
SAMSON regelventiel lineair
SAMSON BUTTERFLY EQUAL PERCENTAGE SAMSON regelventiel equiprocentueel
VETEC ROTARY LINEAR
VETEC draaiklep lineair
VETEC ROTARY EQUAL PERCENTAGE
VETEC draaiklep equiprocentueel
LINEAR
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COLLECTION_DIRECTORY
Index: 12
Benadering: r

Opmerking:
Deze parameter wordt in type 3787 niet bewerkt.

DEADBAND
Index: 35
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Dode band in procenten van de nom. slag / nom. draaihoek.

DELAY_TIME
Index: 37
Benadering: r, w

Nalooptijd
Resetcriterium voor lopende regelkringbewaking. Wanneer de ingevoerde
nalooptijd DELAY_TIME is overschreden en de regelafwijking ligt niet binnen de
ingevoerde tolerantieband TOLERANCE_BAND dan wordt een storing in de
regelkring gemeld.
Wordt tijdens de initialisatie uit de min. looptijd bepaald.
1 ... 240 s
10 s

Bereik:
Waarde koude start:

0.1 ... 10 %
0.5 %

DEVIATION
Index: 34
Benadering: r

Regelafwijking van de klepstandsteller

FINAL_VALUE
Index: 13
Benadering: r

Deze parameter bevat de van het voorgeschakelde Analog Output Function Block
verkregen stelwaarde.

FINAL_VALUE_CUTOFF_HI
Index: 15
Benadering: r, w

Eindstand bij hoger
Wanneer de gewenste waarde de ingevoerde waarde overschrijdt, wordt het ventiel
in de richting van de eindstand, die overeenkomt met 100% van de regeluitgang,
gestuurd. Dit wordt uitgevoerd via volledig be- resp. ontluchten van de aandrijving
(overeenkomstig de veiligheidspositie).
0 ... 125 %
99%

Bereik:
Waarde koude start:

Opmerking:
Door invoer van –2.5 % wordt de functie uitgeschakeld.
Omdat bij deze functie de aandrijving volledig wordt be- of ontlucht, gaat het
regelventiel naar de absolute eindstanden. Beperkingen door de functies
"slagbereik" of "slagbegrenzing" gelden daarbij niet.
Indien daardoor ontoelaatbaar hoge stelkrachten kunnen ontstaan, moet de functie
worden uitgeschakeld.
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FINAL_VALUE_CUTOFF_LO
Index: 16
Benadering: r, w

Bereik:
Waarde koude start:

Eindstand bij lager
Wanneer de gewenste waarde de ingevoerde waarde onderschrijdt, wordt het
ventiel in de richting van de eindstand, die overeenkomt met 0% van de regeluitgang,
gestuurd. Dit wordt uitgevoerd via volledig be- resp. ontluchten van de aandrijving
(overeenkomstig de veiligheidspositie).
–2.5 ... 100 %
1%
Opmerking: Door invoer van –2.5 % wordt de functie uitgeschakeld. Omdat bij deze
functie de aandrijving volledig wordt be- of ontlucht, gaat het regelventiel naar de
absolute eindstanden. Beperkingen door de functies "slagbereik" of
"slagbegrenzing" gelden daarbij niet. Indien daardoor ontoelaatbaar hoge
stelkrachten kunnen ontstaan, moet de functie worden uitgeschakeld.

FINAL_VALUE_RANGE
Index: 14
Benadering: r

Deze functie bevat het in het voorgeschakelde Analog Output Function Block
gebruikte stelbereik (XD_SCALE).

FINAL_POSITION_VALUE
Index: 17
Benadering: r

Actuele regelventielpositie in de eenheid FINAL_VALUE_RANGE.

IDENT_BINARY_INPUT
Index: 44
Benadering: r, w
Invoer:

Beschrijft, of en hoe de binaire uitgang wordt geanalyseerd

Waarde koude start:

NOT EVALUATED
ACTIVELY OPEN
ACTIVELY CLOSED
NOT EVALUATED

Niet geanalyseerd
Actief open
Actief gesloten

IDENT_FORCED_VENTING
Index: 43
Benadering: r
Aanwijzing:

Beschrijft, of de optie geforceerde ontluchting is geactiveerd:

IDENT_LIMIT_SWITCHES
Index: 45
Benadering: r, w
Invoer:

Beschrijft, of de optie inductieve eindschakelaars is ingebouwd; wordt niet
automatisch herkend:

Waarde koude start:

NOT IMPLEMENTED
IMPLEMENTED

Optie niet vrijgegeven, ingang wordt niet gebruikt
Optie vrijgegeven, ingang wordt gebruikt

NOT IMPLEMENTED
Niet ingebouwd
IMPLEMENTED
Ingebouwd
Overeenkomstig hardware-uitvoering

INIT_METHOD
Index: 54
Benadering: r

Initialisatietype, intitialisatie betrokken op nom.- of maximaal bereik.
Bij initialisatie in het nom. bereik wordt alleen rekening gehouden met het onder
nom. slag / nom. hoek ingevoerde stelbereik (bijv. doorgangsventiel met eenzijdige
mechanische aanslag).
Bij de initialisatie in het maximale bereik wordt het maximaal mogelijke stelbereik
gebruikt (bijv. driewegventiel met aan beide zijden een mechanische aanslag)

Invoer:

MAXIMUM RANGE
NOMINAL RANGE
MAXIMUM RANGE

Waarde koude start:

Initialisatie betrokken op maximaal bereik
Initialisatie betrokken op nom. bereik
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MAX_HUB
Index: 58
Benadering: r

Maximaal mogelijk slag / draaihoek
Gedurende de initialisatieprocedure bepaalde max. slag / draaihoek in procenten
van de ingevoerde nom. slag / nom. draaihoek.

MODE_BLK
Index: 5
Benadering: r, w
Keuze:

Aanwijzing/keuze van de actuele bedrijfsmodus (Actual) van het Resource Block, de
toegestane Modi (Permitted) welke het Transducer Block ondersteunt en de normale
bedrijfsmodus (Normal).
AUTO
O/S
Het Transducer Block ondersteunt de volgende bedrijfsstanden:
AUTO Automatic (automatisch bedrijf)
Hier wordt uit de van het AO Function Block ontvangen stewaarde een
positiewaarde berekend en het regelventiel overeenkomstig gepositioneerd.
O/S Out of Service (buiten bedrijf)
In deze bedrijfsstand wordt de van het AO Function Block ontvangen
stelwaarde niet gebruikt, het regelventiel gaat naar de via ACT_FAIL_ACTION
vastgelegde mechanische veiligheidspositie. Activeren van de geforceerde
ontluchting leidt tevens tot overgaan in de bedrijfsstand O/S.
LO Local Override (locale overname)
Bij activeren van functies zoals bijv. Initialisatie of nulpuntsinregeling
en tijdens lokale bediening van het instrument (TROVIS-VIEW) gaat de
bedrijfsstand over in LO. Na het verlaten van deze bedrijfsstand wordt
overgegaan naar de vooringestelde doel-bedrijfsstand.

MOUNTING_POSITION
Index: 49
Benadering: r, w

Aanbouwpositie
Uitrichting van de klepstandsteller op de aandrijving bij slagaandrijving
(standaard instelling: geïntegreerde aanbouw -> pijl richting aandrijving,
NAMUR-aanbouw -> pijl van aandrijving af).

Invoer:

ARROW POINTING AWAY FROM THE ACTUATOR
Pijl van aandrijving af
ARROW POINTING TOWARDS THE ACTUATOR
Pijl richting aandrijving
ARROW POINTING TOWARDS THE ACTUATOR
Opmerking: bij draaiaandrijvingen heeft deze parameter geen invloed.

Waarde koude start:
RATED_TRAVEL
Index: 50
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Nom. slag [mm] resp. nom. draaihoek [graden] van het ventiel.

SELF_CALIB_CMD
Index: 55
Benadering: r, w
Keuze:

Commando voor starten van kalibratieprocedures in veldinstrumenten.

0 ... 255.9
15.0 mm
Opmerking: eenheid [mm] resp. [graden] afhankelijk van parameter VALVE_TYPE.

NO TEST, STANDARD OPERATION
ZERO CALIBRATION
INITIALIZATION
RESET TOTAL VALVE TRAVEL
RESET "CONTROL LOOP FAULT"
RESET TRANSDUCER BLOCK TO DEFAULT
ABORT PROCESS IN ACTION
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Geen test, normaal regelbedrijf
Nulpuntsregeling
Initialisatie
Resetten van de abs. wegintegraal
Resetten van "Regelkring gestoord"
Koude start appl.-waarden van het Transducer Block met stand. waarde activeren
Lopende actie onderbreken
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SELF_CALIB_STATUS
Index: 56
Benadering: r
Aanwijzing:

Status van de met SELF_CALIB_CMD gestarte procedure.

SELF_CALIB_WARNING
Index: 57
Benadering: r
Aanwijzing:

Extra waarschuwingsmeldingen van de met SELF_CALIB_CMD gestarte procedure

SERVO_GAIN_1
Index: 18
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Proportionaliteitsfactor beluchting

SERVO_GAIN_2
Index: 19
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

proportionaliteitsfactor ontluchting

UNDETERMINED
Niet bepaald
RUNNING
Loopt
ABORTED
Afgebroken
RANGE ERROR
Bereik foutief
DEFECTIVE MECHANICS / PNEUMATICS Fout in mechanica/pneumatiek
TIMEOUT
Tijdfout; tijd overschreden
PROPORTIONAL RANGE RESTRICTED
Proportionele band te sterk beperkt
RATED TRAVEL OR TRANSMISSION ERROR Nom. slag of overbr. verkeerd gekozen
MECHANICAL ERROR
Mechanisch systeem klemt (bij initialisatie)
PNEUMATICAL ERROR
Pneumatisch systeem lek (bij initialisatie)
INITIALIZATION STATUS:
DETERMINATION OF MECHANICAL STOPS
Initialisatiestatus:
Bepaling mechanische aanslagen
INITIALIZATION STATUS:
DETERMINATION OF MINIMUM PULSES
Initialisatiestatus:
Bepaling minimale stelimpulsen
NITIALIZATION STATUS:
DETERMINATION OF MINIMUM TRANSIT TIMES
Initialisatiestatus:
Bepaling minimale looptijden
INITIALIZATION ABORTED DUE TO ACTIVATED FORCED VENTING OPTION
Initialisatie onderbroken door activeren van de geforceerde ontluchting
ZERO ERROR
Nulpuntsfout
SUCCESSFUL
Succesvol
NO VALID DATA FROM APPLICATION
Geen geldige data van de applicatie

UNDETERMINED
Niet bepaald
WRONG SELECTION OF RATED TRAVEL OR TRANSMISSION
Nom. slag of overbrenging verkeerd gekozen
AIR LEAKAGE OF PNEUMATIC SYSTEM
Pneumatisch systeem lek (bij initialisatie)
SUCCESSFUL
Succesvol
NO VALID DATA FROM APPLICATION
Geen geldige data van de applicatie

0.01...10.0
0.5

0.01...10.0
1.2
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SERVO_RATE
Index: 20
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Versterkingsfactor differentiërende actie

STRATEGY
Index: 3
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Parameter voor groeperen en daarmee snellere verwerking van blokken.
Een groepering volgt door invoeren van dezelfde getalswaarde in de parameter
STRATEGY van ieder afzonderlijk blok.
0
Opmerking: Deze gegevens worden door het Transducer Block niet getest of
verwerkt.

ST_REV
Index: 1
Benadering: r

Aanwijzing revisiestand statische gegevens.

TAG_DESC
Index: 2
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van een gebruikersspecifieke tekst van max. 32 karakters, voor eenduidige
identificatie en toekenning van het blok.

TOL_OVERSHOOT
Index: 36
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Getolereerde overshoot

TOLERANCE_BAND
Index: 38
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Tolerantieband
Resetcriterium voor lopende regelkringbewaking.
Invoer van de hiervoor toegestane regelafwijking. Zie ook DELAY_TIME.
0.1...10 %
5%

TOTAL_VALVE_TRAVEL
Index: 39
Benadering: r

Absolute wegintegraal
Totaal nom. lastwisselingen (dubbele slag), getotaliseerde ventielslag.

TOT_VALVE_TRAV_LIM
Index: 40
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Grenswaarde absolute wegintegraal

TRANSDUCER_DIRECTORY
Index: 9
Benadering: r

Opmerking:
Deze parameter wordt in type 3787 niet bewerkt.
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0...1
0.12

Opmerking: De revisiestand wordt bij iedere wijziging van een statische parameter
met 1 verhoogd.

Zonder tekst

0.1...10 %
0.5 %

0...16 500 000
1 000 000
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TRANSDUCER_STATE
Index: 32
Benadering: r
Aanwijzing:

Toestand Transducer Block.

SEE ACTUAL MODE OF TRANSDUCER BLOCK
Zie bedrijfsstand (MODE_BLK ACTUAL) van het Transducer Blocks
FORCED VENTING ACTIVE
Geforceerde ontluchting actief
LOWER TRAVEL LIMIT ACTIVE
Slagbegrenzing onder actief
UPPER TRAVEL LIMIT ACTIVE
Slagbegrenzing boven actief
END POSITION ACTIVE AT <
Eindstand bij < actief
END POSITION ACTIVE AT >
Eindstand bij > actief

TRANSDUCER_TYPE
Index: 10
Benadering: r

Type Transducer, hier "Standard Advanced Positioner Valve"

TRANSM_CODE
Index: 51
Benadering: r, w
Invoer:

Overbrengingscode (alleen bij slagaandrijving model geïntegreerd)
Vastleggen van de geom. afm. van de slagopname bij geïntegreerde aanbouw.

Invoer:

D1, Hefboom 64 mm
D2, Hefboom 106 mm
Overbrenging code (alleen bij draaiaandrijving)
Maximale draaihoek van het gekozen segment van de ingebouwde curveschijf.
S90, 90 graden segment
S120, 120 graden segment
Opmerking: bij draaiaandrijvingen heeft deze parameter geen invloed.

TRANSM_LENGTH
Index: 52
Benadering: r, w
Bereik:
Waarde koude start:

Overbrenging lengte (alleen bij slagaandrijving model NAMUR)
Hefboomlengte, afstand tussen slagopname en draaipunt opnamehefboom.
0 ... 1023 mm
42 mm
Opmerking: Deze parameter wordt alleen bij slagaandrijving model NAMUR
gebruikt, bij andere aangebouwde onderdelen is deze niet van belang.

TRANSM_PIN_POS
Index: 53
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Overbrenging stiftpositie (alleen bij slagaandrijving model NAMUR)
Positie stift op de hefboom van de klepstandsteller. Zie markering op klepstandstellerhefboom.
A
B
A
Opmerking: Deze parameter wordt alleen bij slagaandrijving model NAMUR
gebruikt, bij andere aangebouwde onderdelen is deze niet van belang.

UPDATE_EVT
Index: 7
Benadering: r

Aanwijzing of statische blokgegevens zijn veranderd, inclusief datum en tijd.

VALVE_MAN_ID
Index: 25
Benadering: r, w

Definieert eenduidig de fabrikant van het bij de klepstandsteller behorende ventiel.
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VALVE_MODEL_NUM
Index: 26
Benadering: r, w

Type/uitvoering van het bij de klepstandsteller behorende ventiel.

VALVE_SN
Index: 27
Benadering: r, w

Serienummer van het bij de klepstandsteller behorende ventiel.

VALVE_TYPE
Index: 28
Benadering: r, w
Invoer:

Ventieltype

UNINITIALIZED
LINEAR
ROTARY

Waarde koude start:

Ongedefinieerd
Lineair (regelventiel met rechtlijnig bewegend afsluitlichaam,
slagventiel)
Draaiend (regelventiel met draaiend bewegend afsluitlichaam,
Part-Turn, draaibeweging)
Andere

OTHER
Lineair
Opmerking: Het type 3787 maakt alleen onderscheid tussen slag- en
draaiarmaturen, "ongedefinieerd" en "andere" worden als slagventiel behandeld.

XD_CAL_LOC
Index: 29
Benadering: r, w

Plaats van de laatste kalibratie.

XD_CAL_DATE
Index: 30
Benadering: r, w

Tijdstip van de laatste kalibratie.

XD_CAL_WHO
Index: 31
Benadering: r, w

Persoon, die de laatste kalibratie heeft uitgevoerd.

XD_ERROR
Index: 11
Benadering: r
Aanwijzing:

Foutmelding Transducer Blocks

NONE (0)
UNSPECIFIED ERROR

GENERAL ERROR
CALIBRATION ERROR
CONFIGURATION ERROR
ELECTRONICS FAILURE
MECHANICAL FAILURE
DATA INTEGRITY ERROR
ALGORITHM ERROR
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Geen fout.
Niet gespecificeerde fout (instrument niet geïnitialiseerd,
Initialisatie of nulpuntsinregeling loopt of
wegintegraal overschreden).
Algemene fout (algemene instrumentfout).
Kalibratiefout (nulpunts-, int. regelkring- of
initialisatiefout).
Configuratiefout (parameter of karakteristiek fout).
Fout in de elektronica
Fout in de mechanica
Fout in de gegevensintegriteit (check-sum fout).
Dynamische waarde buiten bereik
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XD_ERROR_EXT
Index: 33
Benadering: r
Aanwijzing:

Overige foutmeldingen Transducer Blocks

NONE (0)
FAILURE MECHANICS
FAILURE IN MEASUREMENT
NOT INITIALIZED
SELFCALIBRATION FAILED
ZERO POINT ERROR
INTERNAL CONTROL LOOP DISTURBED
(resetten melding via SELF_CALIB_CMD ->
TRAVEL TIME EXCEEDED
CHARACTERIZATION INVALID
FORCED VENTING ACTIVE
DEVICE UNDER SELFTEST
TOTAL VALVE TRAVEL LIMIT EXCEEDED

Geen fout.
Fout in de mechanica
Fout in de meetwaarderegistratie
Klepstandsteller niet geïnitialiseerd
Zelfinregeling (initialisatie) foutief
Nulpuntsfout
Interne standregeling verstoord
RESET ‘CONTROL LOOP FAULT‘).
Looptijd overschreden (zelf-resettende
regelkringfoutmelding)
Karakteristiek ongeldig
Geforceerde ontluchting actief
Veldinstrument in zelftest (initialisatie
of nulpuntsinregeling)
Grenswaarde wegintegraal overschreden
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7.4.3 Function Blocks (functieblokken)
De functieblokken bevatten de principiële automatiseringsfuncties van het veldbus-instrument. Er wordt onderscheid gemaakt tussen verschillende functieblokken, bijv. Analog Input
Function Block (analoge ingang), Analog Output Function Block (analoge uitgang), PID Function Block (PID-regelaar).
Ieder van deze functieblokken wordt voor de verwerking van verschillende applicatiefuncties
(automatiseringsopdrachten) in het totale systeem gebruikt. Zo kunnen bijv. lokale regelfuncties direct in het veld worden uitgevoerd, een zelfdiagnose van het instrument worden uitgevoerd en instrument fouten zoals bijv. een regelkringfout zelfstandig aan het automatiseringssysteem worden gemeld.
De functieblokken verwerken de ingangswaarden conform het specifieke algoritme en de ter
beschikking staande parameters. Er worden uitgangswaarden gegenereerd, die door de
koppeling van de afzonderlijke functieblokken onderling voor een verdere verwerking in ander functieblokken ter beschikking worden gesteld.

7.4.3.1 Analog Output Function Block (analoge uitgang)
Het Analog Output Function Block verwerkt een van een voorgeschakeld blok (bijv. PID-blok)
gekregen analoog signaal tot een voor het nageschakelde Transducer Block (bijv. klepstandsteller) bruikbare stelwaarde. Daarvoor bevat deze o.a. schaalfuncties en hellingsfuncties.
Het AO-Block ontvangt de gewenste waarde afhankelijk van de bedrijfsstand (MODE_BLK)
uit de ingangsgrootheden CAS_IN, RCAS_IN of SP. Daaruit wordt rekening houdend met
PV_SCALE, SP_HI_LIM en SP_LO_LIM, SP_RATE_UP en SP_RATE_DN een interne gewenste
waarde gevormd.
Overeenkomstig de parameters IO_OPTS en XD_SCALE wordt een uitgangswaarde gegenereerd, die naar het via de CHANNEL nageschakelde Transducer Block wordt doorgestuurd.
Het AO-Block beschikt over een veiligheidsgedrag (Fault State). Dit gedrag wordt geactiveerd, wanneer een foutvoorwaarde (voor de dan geldende gewenste waarde) langer dan
de in parameter FSTATE_TIME ingestelde tijd aanwezig is of wanneer de parameter
SET_FSTATE in het Resource Block wordt geactiveerd.
Het veiligheidsgedrag wordt bepaald via de parameters FSTATE_TIME, FSTATE_VAL en
IO_OPTS.
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XD_SCALE (bijv. in %)

100 %
READBACK
OUT

PV_SCALE
(bijv. in °C)

0%
0 ˚C
SP

PV

RCAS_IN

SP_LO_LIM<=SP<=SP_HI_LIM

Gewenste
waardebegrenzing
SP_HI_LIM

CAS_IN

SP

SP

gewenste
waardehellingen
Sp_RATE_DN

Uitgangsgedrag
IO_OPTS

OUT

OUT

MODE_BLK

READBACK

PV-, XDschaal
XD_SCALE
PV_SCALE

XD-, PV-schaalinstelling PV
XD_SCALE, PV_SCALE

MODE_BLK
(manual)

Fig. 14 ⋅ Analog Output Funktion Block (analoge uitgang)
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Parameters van het Analog Output Function Block
ALERT_KEY
Index: 4
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van het identificatienummer van het installatiedeel.
Deze informatie kan door het Fieldbus-Host System worden gebruikt voor het
sorteren van alarmen en events.
1...255
0
Opmerking: De waarde 0 (Waarde koude start) is geen toegestane waarde en wordt
daarom bij het schrijven in het instrument via een foutmelding niet geaccepteerd.

BKCAL_OUT
Index: 25
Benadering: r

Aanwijzing van de analoge uitgangswaarde en -status, die bij een cascaderegeling
in de parameter BKCAL_IN van het voorgeschakelde functieblok is ingevoerd. Deze
waarde voorkomt de integraalverzadiging van de regelaar en maakt een soepele
bedrijfsomschakeling mogelijk.

BLOCK_ALM
Index: 30
Benadering: r, w

Aanwijzing van de actuele bloktoestand met informatie over actieve configuratie-,
hardware- of systeemfouten inclusief informatie over het alarmtijdstip (datum, tijd)
bij optreden van de fout.
Opmerking: Bovendien kan in deze parametergroep het actieve blokalarm
handmatig worden bevestigd.

BLOCK_ERR
Index: 6
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing actieve blokfout.

CAS_IN
Index: 17
Benadering: r, w

Aanwijzing / instelling van de van een voorgeschakeld functieblok overgenomen
analoge gewenste waarde en de status daarvan.

CHANNEL
Index: 22
Benadering: r, w in O/S
Waarde koude start:

Toekenning van de uitgang van het betreffende Analog Output Function Blocks en de
logische hardware-kanalen (Transducer Blocks).

FSTATE_TIME
Index: 23
Benadering: r, w

Instelling van de tijd in seconden vanaf de herkenning van een fout in de voor het AO
Function Block in de actuele bedrijfsstand geldende gewenste waarde tot aan het
activeren van het veiligheidsgedrag. Wanneer na afloop van deze tijd de fout nog
steeds aanwezig is, wordt het veiligheidsgedrag geactiveerd.
0
Opmerking: Het veiligheidsgedrag van het AO Function Blocks wordt in de
parameter IO_OPTS van dit blok vastgelegd.

Waarde koude start:
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OUT OF SERVICE
De Blokmodus is buiten bedrijf.
CONFIGURATION_ERROR In het blok is een configuratiefout aanwezig.
INPUT FAILURE
PV (standterugmelding) heeft status "slecht", bijv. terwijl
het Transducer Block zich in bedrijfsstand "O/S" bevindt.
OUTPUT FAILURE
Stelwaarde OUT kan niet worden uitgestuurd, bijv.
omdat het Transducer Block niet is geïnitialiseerd of zich
in de bedrijfsstand "LO" bevindt.

0
Opmerking: Om het AO Function Block in bedrijf te kunnen nemen, moet het
CHANNEL op een geldige waarde zijn ingesteld. Omdat in het type 3787 slechts
een Transducer Block (Standard Advanced Positioner Valve) aanwezig is, moet deze
waarde op 1 worden gezet.
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FSTATE_VAL
Index: 24
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer gew. waarde voor het AO Function Block bij geactiveerd veiligheidsgedrag.

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %
0
Opmerking: Deze waarde wordt gebruikt, wanneer in parameter IO_OPTS de optie
"Fault State to value" is gekozen.

GRANT_DENY
Index: 13
Benadering: r, w

Vrijgave resp. beperking van de toegangsrechten van een Fieldbus-Host Systems tot
het veldinstrument.
Opmerking: Deze parameter wordt door type 3787 niet gebruikt.

IO_OPTS
Index: 14
Benadering: r, w in O/S
Keuze:

Keuze van het in-/uitgangsgedrag van het AO Block

SP-PV Track in MAN
SP-PV Track in LO

SP volgt PV in bedrijfsstand (ACTUAL_MODE) MAN
SP volgt PV in bedrijfsstand (ACTUAL_MODE) LO

SP Track retained target: SP volgt RCAS_IN of CAS_IN afhankelijk van vooringestelde TARGET_MODE in bedrijfsstand (ACTUAL_MODE)
LO of MAN. Deze optie heeft voorrang t.o.v.
SP_PV Track in MAN / LO.
Increase to close
Inversie van de uitgangswaarde naar Transducer Block
(komt overeen met bewegingsrichting).
Fault State to value

Bij activeren van het veiligheidsgedrag wordt FSTATE_VAL
als gewenste waarde gebruikt (zie FSTATE_VAL, FSTATE_TIME).

Use Fault State Value on restart:
Bij aanlopen wordt FSTATE_VAL als gewenste waardevoorinstelling gebruikt tot een geldige waarde aanwezig is
Target to MAN if Fault State activated:
Bij activeren van het veiligheidsgedrag wordt de
TARGET_MODE op MAN ingesteld, de oorspronkelijke doelbedrijfsstand gaat verloren. Na het verlaten van het veiligheidsgedrag blijft het blok in MAN en moet door de
gebruiker in de gewenste bedrijfsstand worden gezet.
Use PV for BKCAL_OUT:
Via BKCAL_OUT wordt in plaats van de bedrijfs-gewenste
waarde de PV teruggestuurd. Wanneer in de Resource Block
Parameter FEATURES_SEL de optie OUT READBACK is
ingesteld, dan wordt via BKCAL_OUT de actuele ventielstand
teruggemeld.
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MODE_BLK
Index: 5
Benadering: r, w
Aanwijzing:

Aanwijzing van de actuele bedrijfsmodus (Actual) van het AO Block, de gewenste
Modi (Target), de toegestane modi (Permitted) welke het AO Block ondersteunt en de
normale bedrijfsmodus (Normal).
RCAS
CAS
AUTO
MAN
O/S
Het AO Block ondersteunt de volgende bedrijfsstanden:
O/S, Out of Service (buiten bedrijf)
Het AO algoritme van het blok wordt niet uitgevoerd. Via parameter
OUT wordt de laatste waarde resp. bij geactiveerde storingsbehandeling
de vastgelegde waarde uitgestuurd.
MAN (handmatig ingrijpen door de operator)
De uitgangswaarde van het AO Block kan via de parameter OUT door de
operator direct worden ingesteld.
AUTO (automatisch bedrijf)
De door de operator ingestelde gewenste waarde wordt via de parameter
SP bij de uitvoering van het AO Block gebruikt.
CAS (cascadebedrijf)
Het AO functieblok krijgt via de parameter CAS_IN de gewenste
waarde voor interne berekening van de regeluitgang direct van een voorgeschakeld functieblok. Het AO Block wordt uitgevoerd.
RCAS (externe cascade)
Het AO functieblok krijgt via de parameter RCAS_IN de gewenste
waarde voor interne berekening van de regeluitgang direct van het
veldbus-hostsysteem. Het AO Block wordt uitgevoerd.

OUT
Index: 9
Benadering: r, w in MAN, O/S

Aanwijzing van de regeluitgang, de waarde, grenswaarde en status van het AO
functieblok.
Opmerking: Wanneer in de parameter MODE_BLK de bedrijfsstand MAN
(handmatig ingrijpen door operator) is gekozen, dan kan hier de uitgangswaarde
OUT manuell worden ingesteld. De gebruikte eenheid wordt van de parametergroep
XD_SCALE overgenomen, het invoerbereik komt overeen met OUT_SCALE ±10 %.

PV
Index: 7
Benadering: r

Aanwijzing van de voor het functieblok gebruikte procesvariabelen inclusief de
status. De gebruikte eenheid wordt van de parametergroep PV_SCALE
overgenomen. Opmerking: Wanneer in Resource Block Parameter FEATURES_SEL
de optie OUT READBACK is geactiveerd, bevat PV de actuele ventielstand
(overeenkomstig FINAL_POSITION_VALUE).

PV_SCALE
Index: 11
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het bereik (aanvangs- en eindwaarde), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de procesvariabelen (PV).

RCAS_IN
Index: 26
Benadering: r, w

In deze parameter wordt de door het veldbus-hostsysteem ter beschikking gestelde
gewenste waarde (waarde en status) voor de interne berekening van de regeluitgang
ingelezen en aangewezen.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand RCAS actief.
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RCAS_OUT
Index: 28
Benadering: r

Aanwijzing van de analoge gewenste waarde (waarde en status) na gebruik van de
hellingfunctie.
Deze waarde wordt aan het veldbus-hostsysteem via deze parameter ter beschikking
gesteld, om terugrekening bij wisselen van bedrijfsstand of begrensde signalen uit te
voeren.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand RCAS actief.

READBACK
Index: 16
Benadering: r

Aanwijzing van de actuele ventielstand. De waarde wordt uit de parameter
FINAL_POSITION_VALUE van het bijbehorende Transducer Block bepaald.
De gebruikte eenheid wordt van de parametergroep XD_SCALE overgenomen.

SHED_OPT
Index: 27
Benadering: r, w

Keuze van het gedrag bij een tijdoverschrijding van de bewakingstijd (zie parameter
SHED_RCAS in Resource Block) tijdens de controle van de verbinding tussen het
veldbus-hostsysteem en het AO Block inde bedrijfsstand RCAS. Na afloop van de
bewakingstijd wisselt het AO Blok van bedrijfsmodus RCAS naar de hier gekozen
bedrijfsmodus. Ook het gedrag na afloop van de fouttoestand wordt vastgelegd.

Keuze:

Uninitialized
Niet geïnitialiseerd
NormalShed_NormalReturn:
Overgang naar eerst mogelijke bedrijfsstand, na verlaten van de
foutconditie terugkeer in bedrijfsstand RCAS.
NormalShed_NoReturn:
Overgang naar eerst mogelijke bedrijfsstand, na verlaten van de
foutconditie blijft het blok in deze bedrijfsstand.
ShedToAuto_NormalReturn
Overgang naar bedrijfsstand AUTO, na verlaten van de foutconditie terugkeer in bedrijfsstand RCAS.
ShedToAuto_NoReturn:
Overgang naar bedrijfsstand AUTO, na verlaten van de foutconditie blijft het blok in bedrijfsstand AUTO.
ShedToManual_NormalReturn:
Overgang naar bedrijfsstand MAN, na verlaten van de foutconditie terugkeer in bedrijfsstand RCAS.
ShedToManual_NoReturn:
Overgang naar bedrijfsstand MAN, na verlaten van de foutconditie blijft het blok in bedrijfsstand MAN.
ShedToRetainedTarget_NormalReturn:
Overgang naar eerst mogelijke bedrijfsstand, na verlaten van
de foutconditie terugkeer in bedrijfsstand RCAS.
ShedToRetainedTarget_NoReturn:
Overgang naar eerst mogelijke bedrijfsstand, na verlaten van
de foutconditie blijft het blok in deze bedrijfsstand.

Waarde koude start:

Uninitialized
Opmerking:
Deze parameter is in het AO Block alleen in de bedrijfsstand RCAS actief. Wanneer
de waarde "Uninitialized" is ingesteld, kan het AO Block niet in de bedrijfsstand
RCAS worden gebracht.
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SIMULATE
Index: 10
Benadering: r, w

Met behulp van de simulatie kan de waarde en de status van de procesvariabelen PV
van het blok worden gesimuleerd.
Opmerking:
Tijdens de simulatie wordt de waarde van OUT niet aan het Transducer Block
doorgegeven, het Transducer Block behoudt de laatste geldige waarde van voor
activeren van de simulatie. De simulatie kan alleen worden geactiveerd, als de
Simulation Enable Hardware-schakelaar is geset (zie Resource Block).

SP
Index: 8
Benadering: r, w
in AUTO, MAN, O/S
Invoer:

Invoer van de gewenste waarde in bedrijfsstand AUTO.
De gebruikte eenheid wordt van de parametergroep PV_SCALE overgenomen.

SP_HI_LIM
Index: 20
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de bovenste grenswaarde voor de gewenste waarde.

SP_LO_LIM
Index: 21
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de onderste grenswaarde voor de gewenste waarde.

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %
100
Opmerking: Wanneer de instelling van de schaaleindwaarde in parameter
PV_SCALE wordt veranderd, dan moet deze waarde overeenkomstig worden
aangepast.

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %
0
Opmerking: Wanneer de instelling van de schaaleindwaarde in parameter
PV_SCALE wordt veranderd, dan moet deze waarde overeenkomstig worden
aangepast.

SP_RATE_DN
Index: 18
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de hellingsteilheid voor afnemende gewenste waardeverandering in de
bedrijfsstand AUTO.

SP_RATE_UP
Index: 19
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de hellingsteilheid voor toenemende gewenste waardeverandering in de
bedrijfsstand AUTO.

38
3402823466 x 10
Opmerking: Bij invoer van de waarde "0" wordt de gewenste waarde direct
gebruikt. De snelheidsbegrenzing is voor de uitgangsblokken in bedrijfsstand AUTO
en CAS actief.

38
3402823466 x 10
Opmerking: Bij invoer van de waarde "0" wordt de gewenste waarde direct gebruikt.

ST_REV
Index: 1
Benadering: r
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Aanwijzing revisiestand statische gegevens.
Opmerking:
De revisiestand wordt bij iedere wijziging van een statische parameter met 1
verhoogd.
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STATUS_OPTS
Index: 15
Benadering: r, w in O/S
Keuze:

Keuze van de ter beschikking staande statusopties voor het bepalen van de
statusbehandeling en -verwerking:

Waarde koude start:

Uninitialized
Niet geïnitialiseerd
Propagate Fault Backward
Status van de Transducer wordt via de status van BKCAL_OUT aan
het voorgeschakelde blok doorgestuurd.
Uninitialized

STRATEGY
Index: 3
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Parameter voor groeperen en daarmee snellere verwerking van blokken.
Een groepering volgt door invoeren van dezelfde getalswaarde in de parameter
STRATEGY van ieder afzonderlijk blok.
0
Opmerking: Deze gegevens worden door het AO Block niet getest of verwerkt.

TAG_DESC
Index: 2
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van een gebruikersspecifieke tekst van max. 32 karakters, voor eenduidige
identificatie en toekenning van het blok.

UPDATE_EVT
Index: 29
Benadering: r

Aanwijzing of statische blokgegevens zijn veranderd, inclusief datum en tijd.

XD_SCALE
Index: 12
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het bereik (aanvangs- en eindwaarde), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de regeluitgang (OUT). Opgave in [%], [mm] of [graden].

Zonder tekst

0.0...100.0 %
Opmerking: Bij gebruik van [%] is de schaalverdeling van de waarde OUT betrokken
op 100 %. Bij [mm] (bij slagventiel) resp. [graden] (bij draaiventiel) wordt op de in
RATED_TRAVEL in het Transducer Block ingestelde waarde als 100% ingesteld..
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7.4.3.2 PID Function Block (PID-regelaar)
Een PID-functieblok bevat de ingangskanaalverwerking, de proportionele-integrerende-differentierende regeling (PID) en de analoge uitgangskanaalverwerking.
De configuratie van het PID Block (PID-regelaar) is afhankelijk van de betreffende automatiseringsopdracht.
Mogelijk zijn eenvoudige regelkringen, regelingen met stoorgrootheid, cascaderegelingen
en cascaderegelingen met begrenzing in combinatie met een ander regelaarblok.
Voor de meetwaardeverwerking binnen het PID-functieblok (PID-regelaar) staan o.a. de volgende mogelijkheden ter beschikking:
signaalschaalverdeling, signaalbegrenzing, besturing bedrijfsstand, stoorsignaalverwerking,
begrenzingsregeling, alarmherkenning en doorgifte van de signaalstatus.
Het PID Block (PID-regelaar) kan voor verschillende automatiseringsstrategieën worden gebruikt. Het blok bezit een flexibel regelalgoritme, welke afhankelijk van de applicatie verschillende kan worden geconfigureerd.
Het PID Block ontvangt de gewenste waarde afhankelijk van de bedrijfsstand (MODE_BLK)
uit de ingangsgrootheden CAS_IN, RCAS_IN of SP. Daaruit wordt rekening houdend met
PV_SCALE, SP_HI_LIM en SP_LO_LIM, SP_RATE_UP en SP_RATE_DN een interne gewenste
waarde gevormd. De werkelijke waarde krijgt het blok via de ingangsvariabele IN. Daaruit
wordt rekening houdend met PV_SCALE en het filter van de 1e orde PV_FTIME, de procesvariabele PV gevormd.
Deze waarde worden aan het interne PID-algoritme gestuurd. Dit algoritme (PID-regelaar)
bestaat uit een proportioneel, een integrerend en een differentiërend aandeel. De regeluitgang wordt op basis van de regelafwijking tussen de gewenste waarde SP en de procesvariabele PV (momentele waarde) berekend.
De afzonderlijke PID-aandelen worden als volgt in de berekening van de regeluitgang opgenomen:

4 Proportionele aandeel:

Op een verandering van de gewenste waarde SP of de procesvariabele PV (momentele
waarde) reageert het proportionele aandeel direct. Via de proportionele factor GAIN
volgt een wijziging van de regeluitgang, die vermenigvuldigt met de regelafwijking overeenkomt met de versterkingsfactor. Wanneer de regelaar alleen met het proportionele
aandeel werkt, dan heeft de regeling een blijvende regelafwijking.

4 Integrerende aandeel:

De bij de berekening van de regeluitgang via het proportionele aandeel ontstane regelafwijking wordt via het integrerende aandeel van de regelaar net zolang geïntegreerd tot
deze verwaarloosbaar klein is. De integratiefunctie corrigeert de regeluitgang afhankelijk
van de grootte en de duur van de regelafwijking. Wanneer de waarde voor de integratietijd RESET op nul wordt gezet, dan werkt de regelaar als een P- resp. PD-regelaar.
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4

De invloed van het integrerende aandeel op de regelaar wordt groter, wanneer de waarde van de integratietijd RESET wordt verlaagd.
Differentiërende aandeel:
Bij regelkringen met grote vertragingstijden, bijv. tij temperatuurregelingen, is het zinvol
het differentiërende aandeel van de regelaar te gebruiken. Via het differentiërende aandeel RATE volgt een berekening van de regeluitgang afhankelijk van de verandering in
de regelafwijking.

Overeenkomstig de parameters OUT_SCALE, OUT_HI_LIM en OUT_LO_LIM wordt uit de berekende regeluitgang een uitgangswaarde OUT gevormd, die naar een nageschakeld functieblok kan worden verstuurd.

RCAS_IN

Via de parameter STATUS_OPTS kan afhankelijk van de status van de ingangsgrootheden
van het PID-blok de status van de uitgangswaarde OUT worden beïnvloed. Daardoor kan
bijv. het veiligheidsgedrag van een navolgend uitgangsblok worden geactiveerd.
De parameter BYPASS maakt directe invloed van de interne gewenste waarde op de regeluitgang mogelijk.
Via de ingangsvariabele FF_VAL is bijschakeling van storingsinvloeden mogelijk, TRK_IN_D
en TRK_VAL maken direct aansturen van de uitgangswaarde mogelijk.

CAS_IN

SP

Gewenste
Gewenste
waardebeg. SP waardehell.
Sp_RATE_DN
SP_HI_LIM
Sp_RATE_UP
SP_LO_LIM

IN

Filter
PV_TIME

PVschaalinstel.
PV_SCALE

PV Schaalinstelling
PV_SCALE

ON
OFF
Bypass

PIDAlgorithme
GAIN
RATE
RESET

TRK_IN_D

Schaalinstelling
+

–

Uitgangsbegrenzing OUT
OUT_HI_LIM
OUT_LO_LIM

Versterking
FF_GAIN

Schaalinstelling

Schaalinstelling

FF_VAL

Stoorgrootheid

TRK_VAL

Tracking

Fig. 15 ⋅ PID Funktion Block (PID-regelaar)
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Parameters van het PID Function Block
ACK_OPTION
Index: 46
Benadering: r, w
Keuze:

Waarde koude start:

ALARM_HYS
Index: 47
Benadering: r, w

Invoer:
Waarde koude start:

Via deze parameter kan worden gekozen, of een alarm op het tijdstip van de
alarmherkenning automatisch, d.w.z. zonder invloed van het Fieldbus-Host System,
in het instrument wordt bevestigd.
Undefined
Geen keuze
HI_HI_ALM
Alarm bovenste grenswaarde
HI_ALM
Voorwaarschuwingsalarm bovenste grenswaarde
LO_LO_ALM
Alarm onderste grenswaarde
LO_ALM
Voorwaarschuwingsalarm onderste grenswaarde
DV_HI_ALM
Grenswaarde-alarm voor bovenste regelafwijking
DV_LO_ALM
Grenswaarde-alarm voor onderste regelafwijking
BLOCK ALM
Blokalarm
Undefined
Opmerking:
Alarm wordt naar Fieldbus-Host System verzonden, maar niet door deze bevestigd.
Invoer van de hysterese voor de bovenste en onderste alarmgrenswaarden.
De alarmvoorwaarden blijven actief, zolang de meetwaarde zich binnen de
hysterese bevindt. De hysteresewaarde heeft invloed op de volgende
alarmgrenswaarden van het PID-functieblok:
HI_HI_LIM
HI_LIM
LO_LO_LIM
LO_LIM
DV_HI_LIM
DV_LO_LIM
0...50 %
0,5 %
Opmerking: De hysteresewaarde is procentueel gerelateerd aan het bereik van de
parametergroep PV_SCALE in het PID functieblok.

ALARM_SUM
Index: 45
Benadering: r, w
Aanwijzing:

Aanwijzing van de actuele status van de procesalarmen in het PID-functieblok

HI_HI_ALM
HI_ALM
LO_LO_ALM
LO_ALM
DV_HI_ALM
DV_LO_ALM
BLOCK ALM

Overschrijding van het bovenste grenswaarde-alarm
Overschr.ijding bovenste grenswaarde-voorwaarschuwingsalarm
Overschrijding van het onderste grenswaarde-alarm
Overschrijding onderste grenswaarde-voorwaarschuwingsalarm
Overschrijding van het grenswaarde-alarm voor de bovenste
regelafwijking
Overschrijding van het grenswaarde-alarm voor de onderste
regelafwijking
Blokalarm

Opmerking: Bovendien kunnen in deze parametergroep de procesalarmen worden
gedeactiveerd.
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ALERT_KEY
Index: 4
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van het identificatienummer van het installatiedeel.
Deze informatie kan door het Fieldbus-Host System worden gebruikt voor het
sorteren van alarmen en events.

BAL_TIME
Index: 25
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de tijdconstante, waarmee de verzadiging (berekende regeluitgang >
OUT_HI_LIM resp. < OUT_LO_LIM) van het I-aandeel wordt tegengewerkt.

BKCAL_HYS
Index: 30
Benadering: r, w

Invoer van de hysteresewaarde voor de bovenste en onderste regeluitgangbereiksgrenswaarde OUT_HI_LIM en OUT_LO_LIM.
Wanneer de berekende regeluitgang het door de bereiksgrenswaarde gedefinieerde
bereik over- of onderschrijdt, dan wordt deze overschrijding in de parameter OUT
aangewezen en naar de navolgende blokken doorgegeven.
De bereiksoverschrijding blijft actief, zolang de waarde van de berekende
regeluitgang de hysteresewaarde niet weer onder- resp. overschrijdt.
0...50 %
0,5 %

Invoer
waarde koude start:

1...255
0
Opmerking: De waarde 0 (Waarde koude start) is geen toegestane waarde en wordt
daarom bij het schrijven in het instrument via een foutmelding niet geaccepteerd.

0
Opmerking: bij de waarde 0 (Waarde koude start) wordt de verzadiging direct
afgebouwd.

BKCAL_IN
Index: 27
Benadering: r, w

Aanwijzing van de analoge ingangswaarde en -status, die bij een cascaderegeling
door de parameter BKCAL_OUT van het voorgeschakelde functieblok wordt
overgenomen. Deze waarde zorgt door tracking van de uitgang voor een soepele
bedrijfsomschakeling.

BKCAL_OUT
Index: 31
Benadering: r, w

Aanwijzing van de analoge uitgangswaarde en -status, die bij een cascaderegeling
in de parameter BKCAL_IN van het voorgeschakelde functieblok is ingevoerd. Deze
waarde voorkomt de integraalverzadiging van de regelaar en maakt een soepele
bedrijfsomschakeling mogelijk.

BLOCK_ALM
Index: 44
Benadering: r, w

Aanwijzing van de actuele bloktoestand met informatie over actieve configuratie-,
hardware- of systeemfouten inclusief informatie over het alarmtijdstip (datum, tijd)
bij optreden van de fout.
Opmerking: Bovendien kan in deze parametergroep het actieve blokalarm
handmatig worden bevestigd.

BLOCK_ERR
Index: 6
Benadering: r
Aanwijzing:

Aanwijzing actieve blokfout.

OUT OF SERVICE
De Blokmodus is buiten bedrijf.
CONFIGURATION_ERROR In het blok is een configuratiefout aanwezig.
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BYPASS
Index: 17
Benadering: r, w in MAN, O/S
Keuze:

Via deze parameter kan de berekening van de regeluitgang door het PIDregelalgoritme worden uit- resp. ingeschakeld.
Unitialized
OFF
ON

Waarde koude start:

Komt overeen met ON
Bypass uitgeschakeld: de door het PID-regelalgoritme
bepaalde regeluitgang wordt via de parameter OUT uitgestuurd.
BYPASS ingeschakeld: de waarde van de gewenste waarde SP
wordt direct via de parameter OUT uitgestuurd.

Uninitialized
Opmerking: Bij de instelling "Uninitialized" blijft het blok in de bedrijfsstand "O/S".
Voor het activeren van de Bypass (instelling ON) moet de Bypass in de regelaaropties
vrijgegeven worden (parameter CONTROL_OPTS).

CAS_IN
Index: 18
Benadering: r, w

Aanwijzing / instelling van de van een voorgeschakeld functieblok overgenomen
analoge gewenste waarde en de status daarvan.

CONTROL_OPTS
Index: 13
Benadering: r, w in MAN, O/S
Keuze:

Keuze van de ter beschikking staande regelaaropties voor het vastleggen van de
automatiseringsstrategie.

Waarde koude start:

Bypass Enable
Direct Acting
Track Enable
Track in Manual
PV for BKCAL_OUT
No OUT Limits in Manual
None

Vrijgave van de parameter BYPASS
Directe werkingsrichting
Vrijgave tracking
Handmatige tracking
Waarde en status parameter PV voor parameter
BKCAL_OUT gebruiken
Geen uitgangsbegrenzing in bedrijfsstand HAND

DV_HI_ALM
Index: 64
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de bovenste regelafwijking, inclusief opgave
van het alarmtijdstip (datum, tijd) en de waarde, welke het alarm heeft geactiveerd.
DE gemeten waarde overschrijdt de gewenste waarde met meer dan de in de
parameter DV_HI_LIM ingestelde waarde.
Opmerking: Bovendien kan in deze parametergroep het actieve alarm handmatig
worden bevestigd.

DV_HI_LIM
Index: 57
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de grenswaarde voor de bovenste regelafwijking.Wanner de gemeten
waarde de gewenste waarde met deze waarde overschrijdt, dan wordt het
vooralarm DV_HI_ALM uitgestuurd.
3402823466 x 1038

DV_HI_PRI
Index: 56
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij overschrijden van de bovenste regelafwijking
(DV_HI_LIM).
0
1
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Het overschrijden van de grenswaarde voor de bovenste regelafwijking wordt
niet verwerkt.
Geen melding bij overschrijding van de grenswaarde voor de bovenste
regelafwijking.
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2
3...7

8...15

Gereserveerd voor blokalarmen.
De overschrijding van de grenswaarde voor de bovenste regelafwijking
wordt met de bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog)
als operatormelding uitgestuurd.
De overschrijding van de grenswaarde voor de bovenste regelafwijking
wordt met de bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog)
als kritisch alarm uitgestuurd.

Waarde koude start:

0

DV_LO_ALM
Index: 65
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de onderste regelafwijking, inclusief opgave
van het alarmtijdstip (datum, tijd) en de waarde, welke het alarm heeft geactiveerd.
DE gemeten waarde onderschrijdt de gewenste waarde met meer dan de in de
parameter DV_LO_LIM ingestelde waarde.
Opmerking: Bovendien kan in deze parametergroep het actieve alarm handmatig
worden bevestigd.

DV_LO_LIM
Index: 59
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de grenswaarde voor de onderste regelafwijking.Wanner de gemeten
waarde de gewenste waarde met deze waarde onderschrijdt, dan wordt het
vooralarm DV_LO_ALM uitgestuurd.
-3402823466 x 1038

DV_LO_PRI
Index: 58
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij onderschrijden van de bovenste regelafwijking
(DV_HI_LIM).
0
1
2
3...7

8...15

Het overschrijden van de grenswaarde voor de onderste regelafwijking
wordt niet verwerkt.
Geen melding bij overschrijding van de grenswaarde voor de onderste
regelafwijking.
Gereserveerd voor blokalarmen.
De overschrijding van de grenswaarde voor de onderste regelafwijking
wordt met de bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog)
als operatormelding uitgestuurd.
De overschrijding van de grenswaarde voor de onderste regelafwijking
wordt met de bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog)
als kritisch alarm uitgestuurd.

Waarde koude start:

0

FF_GAIN
Index: 42
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Invoer van de stoorgrootheidversterking.

FF_SCALE
Index: 41
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het meetbereik (onder- en bovengrens), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de stoorgrootheid (FF_VAL).

0
Opmerking: De stoorgrootheidversterking wordt vermenigvuldigd met de
stoorgrootheid (FF_VAL). Het resultaat wordt bui de uitgangswaarde OUT opgeteld.

0...100 %
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FF_VAL
Index: 40
Benadering: r, w
Invoer:

Aanwijzing en invoer van de warde en de status van de stoorgrootheid.

GAIN
Index: 23
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de proportionele versterking (factor).

GRANT_DENY
Index: 12
Benadering: r, w

Vrijgave resp. beperking van de toegangsrechten van een Fieldbus-Host Systems tot
het veldinstrument.

Bereik en eenheid van FF_SCALE
Opmerking: De stoorgrootheid wordt vermenigvuldigd met de stoorgrootheid-versterking (FF_GAIN). Het resultaat wordt bui de uitgangswaarde OUT opgeteld.

0
Opmerking: De parameter moet op een waarde ongelijk aan 0 worden ingesteld,
anders wordt in de parameter BLOCK_ERR een configuratiefout gezet en het blok
gaat dan over in de bedrijfsstand O/S.

Opmerking: Deze parameter wordt door type 3787 niet gebruikt.
HI_ALM
Index: 61
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de bovenste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde (HI_LIM), inclusief opgave van het alarmtijdstip (datum, tijd) en
de waarde, welke het alarm heeft geactiveerd.
Opmerking: De eenheid van de alarmstatusparameter wordt van de parameter
PV_SCALE overgenomen. Bovendien kan in deze parametergroep het actieve alarm
handmatig worden bevestigd.

HI_HI_ALM
Index: 60
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de bovenste alarmgrenswaarde (HI_HI_LIM),
inclusief opgave van het alarmtijdstip (datum, tijd) en de waarde, welke het alarm
heeft geactiveerd.
Opmerking: De eenheid van de alarmstatusparameter wordt van de parameter
PV_SCALE overgenomen. Bovendien kan in deze parametergroep het actieve alarm
handmatig worden bevestigd.

HI_HI_LIM
Index: 49
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de alarmgrenswaarde voor het bovenste alarm (HI_HI_ALM).
Wanneer de waarde PV deze grenswaarde overschrijdt, dan wordt de
alarmstatusparameter HI_HI_ALM uitgestuurd.
Bereik en eenheid van PV_SCALE
3402823466 x 1038

HI_HI_PRI
Index: 48
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij overschrijden van de bovenste alarmgrenswaarde
(HI_HI_LIM).
0
1
2
3...7
8...15

Waarde koude start:
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De overschrijding van de bovenste alarmgrenswaarde wordt niet verwerkt.
Geen melding bij overschrijding van de bovenste alarmgrenswaarde.
Gereserveerd voor blokalarmen.
De overschrijding van de bovenste alarmgrenswaarde wordt met de
bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog) als operatormelding uitgestuurd.
De overschrijding van de bovenste alarmgrenswaarde wordt met de
bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog)
als kritisch alarm uitgestuurd.
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HI_LIM
Index: 51
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de alarmgrenswaarde voor het bovenste voorwaarschuwingalarm
(HI_ALM). Wanneer de waarde PV deze grenswaarde overschrijdt, dan wordt de
alarmstatusparameter HI_ALM uitgestuurd.
Bereik en eenheid van PV_SCALE
3402823466 x 1038

HI_PRI
Index: 50
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij overschrijden van de bovenste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde (HI_LIM).
0
1
2
3...7

8...15
Waarde koude start:

De overschrijding van de bovenste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt niet verwerkt.
Geen melding bij overschrijding van de bovenste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde.
Gereserveerd voor blokalarmen.
De overschrijding van de bovenste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt met de bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog)
als operatormelding uitgestuurd.
De overschrijding van de bovenste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt met de bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog)
als kritisch alarm uitgestuurd.

0
IN
Index: 15
Benadering: r, w

Aanwijzing/invoer van de analoge gemeten waarde met informatie omtrent
toestand en waarde.

LO_ALM
Index: 62
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de onderste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde (LO_LIM), inclusief opgave van het alarmtijdstip (datum, tijd) en
de waarde, welke het alarm heeft geactiveerd.
Opmerking: De eenheid van de alarmstatusparameter wordt van de
parametergroep PV_SCALE overgenomen.

LO_LO_ALM
Index: 63
Benadering: r, w

Statusaanwijzing van het alarm voor de onderste alarmgrenswaarde (LO_LO_LIM),
inclusief opgave van het alarmtijdstip (datum, tijd) en de waarde, welke het alarm
heeft geactiveerd.
Opmerking: De eenheid van de alarmstatusparameter wordt van de
parametergroep PV_SCALE overgenomen. Bovendien kan in deze parametergroep
het actieve alarm handmatig worden bevestigd.

LO_LO_LIM
Index: 55
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de alarmgrenswaarde voor het onderste alarm (LO_LO_ALM).
Wanneer de waarde PV deze grenswaarde onderschrijdt, dan wordt de
alarmstatusparameter LO_LOI_ALM uitgestuurd.
Bereik en eenheid van PV_SCALE
-3402823466 x 1038
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LO_LO_PRI
Index: 54
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij onderschrijden van de onderste alarmgrenswaarde
(LO_LO_LIM).
0
1
2
3...7
8...15

De onderschrijding van de onderste alarmgrenswaarde wordt niet verwerkt.
Geen melding bij onderschrijding van de onderste alarmgrenswaarde.
Gereserveerd voor blokalarmen.
De onderschrijding van de onderste alarmgrenswaarde wordt met de
bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog) als operatormelding uitgestuurd.
De onderschrijding van de onderste alarmgrenswaarde wordt met de
bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog) als kritisch alarm uitgestuurd.

Waarde koude start:

0

LO_LIM
Index: 53
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de alarmgrenswaarde voor het onderste voorwaarschuwingalarm
(LO_ALM). Wanneer de waarde PV deze grenswaarde onderschrijdt, dan wordt de
alarmstatusparameter LO_ALM uitgestuurd.
Bereik en eenheid van PV_SCALE
-3402823466 x 1038

LO_PRI
Index: 52
Benadering: r, w
Invoer:

Vastleggen van het gedrag bij onderschrijden van de onderste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde (LO_LIM).
0
1
2
3...7

8...15
Waarde koude start:

De onderschrijding van de onderste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt niet verwerkt.
Geen melding bij onderschrijding van de onderste voorwaarschuwingsalarmgrenswaarde.
Gereserveerd voor blokalarmen.
De onderschrijding van de onderste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt met de bijbehorende prioriteit (3 = laag, 7 = hoog) als operatormelding uitgestuurd.
De onderschrijding van de onderste voorwaarschuwings-alarmgrenswaarde
wordt met de bijbehorende prioriteit (8 = laag, 15 = hoog)
als kritisch alarm uitgestuurd.

0
MODE_BLK
Index: 5
Benadering: r, w
Aanwijzing:
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Aanwijzing van de actuele bedrijfsmodus (Actual) van het PID Block, de gewenste
Modi (Target), de toegestane modi (Permitted) welke het PID Block ondersteunt en de
normale bedrijfsmodus (Normal).
ROUT
RCAS
CAS
AUTO
MAN
OOS
Het PID Block ondersteunt de volgende bedrijfsstanden:
O/S, Out of Service (buiten bedrijf)
Het PID-algoritme van het blok wordt niet uitgevoerd. Via parameter OUT
wordt de laatste waarde resp. bij geactiveerde storingsbehandeling de vastgelegde waarde uitgestuurd.
MAN (handmatig ingrijpen door de operator)
De uitgangswaarde van het blok kan via de parameter OUT door de
operator direct worden ingesteld.

Parameterbeschrijving

AUTO (automatisch bedrijf)
De door de operator ingestelde gewenste waarde wordt via de parameter SP
bij de uitvoering van het interne PID-algoritme gebruikt.
CAS (cascadebedrijf)
Het PID-functieblok krijgt via de parameter CAS_IN de gewenste
waarde voor interne berekening van de regeluitgang direct van een voorgeschakeld functieblok. Het interne PID-algoritme wordt uitgevoerd.
RCAS (externe cascade)
Het PID-functieblok krijgt via de parameter RCAS_IN de gewenste
waarde voor interne berekening van de regeluitgang direct van het veldbushostsysteem. Het interne PID-algoritme wordt uitgevoerd.
ROUT (externe uitgang)
Het PID-functieblok ontvangt via de parameter ROUT_IN de regeluitgang direct
van het Feldbus-Host System. De regeluitgang wordt via de parameter OUT,
zonder dat het interne PID-algoritme wordt uitgevoerd, weer uitgestuurd.
OUT
Index: 9
Benadering: r, w in MAN, O/S

Aanwijzing van de regeluitgang, de waarde, grenswaarde en status van het PIDfunctieblok.
Opmerking: Wanneer in de parameter MODE_BLK de bedrijfsstand MAN
(handmatig ingrijpen door de operator) is gekozen, dan kan hier de
uitgangswaarde OUT manuell worden ingesteld. De gebruikte eenheid wordt van de
parametergroep OUT_SCALE overgenomen, het invoerbereik komt overeen met
OUT_SCALE ±10 %.

OUT_HI_LIM
Index: 28
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de bovenste grenswaarde voor de analoge regeluitgang (OUT).

OUT_LO_LIM
Index: 29
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de onderste grenswaarde voor de analoge regeluitgang (OUT).

OUT_SCALE
Index: 11
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het bereik (aanvangs- en eindwaarde), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de regeluitgang (OUT).

PV
Index: 7
Benadering: r

Aanwijzing van de voor de blokuitvoering gebruikte procesvariabelen inclusief de
status.

Bereik OUT_SCALE ±10 %, eenheid van OUT_SCALE
100

Bereik OUT_SCALE ±10 %, eenheid van OUT_SCALE
0

0...100 %

Opmerking: De gebruikte eenheid wordt van de parametergroep PV_SCALE
overgenomen.
PV_FTIME
Index: 16
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de filtertijdconstante (in seconden) van het digitale filter van de 1e orde.
Deze tijd is nodig, om 63% van een verandering in de gemeten waarde op de ingang
IN in de waarde van PV effectief te laten worden.
0s
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PV_SCALE
Index: 10
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het bereik (aanvangs- en eindwaarde), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de procesvariabelen (PV).

RATE
Index: 26
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de tijdconstante voor de differentiërende functie.

RCAS_IN
Index: 32
Benadering: r, w

In deze parameter wordt de door het veldbus-hostsysteem ter beschikking gestelde
gewenste waarde (waarde en status) voor de interne berekening van de regeluitgang
ingelezen en aangewezen.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand RCAS actief.

RCAS_OUT
Index: 35
Benadering: r

Aanwijzing van de analoge gewenste waarde (waarde en status) na gebruik van de
hellingfunctie.
Deze waarde wordt aan het veldbus-hostsysteem via deze parameter ter beschikking
gesteld, om terugrekening bij wisselen van bedrijfsstand of begrensde signalen uit te
voeren.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand RCAS actief.

RESET
Index: 24
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de tijdconstante voor de integrerende functie.

0...100 %

0s

3402823466 x 1038
Opmerking: De integratiefunctie wordt door invoer van 0 seconden uitgeschakeld.

ROUT_IN
Index: 33
Benadering: r, w

In deze parameter wordt de door het veldbus-hostsysteem ter beschikking gestelde
regeluitgang (waarde en status) ingelezen en aangewezen.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand ROUT actief.

ROUT_OUT
Index: 36
Benadering: r

Aanwijzing van de analoge gewenste waarde (waarde en status) die via de
parameter ROUT_IN is ingelezen. Deze waarde wordt aan het veldbus-hostsysteem
via deze parameter ter beschikking gesteld, om terugrekening bij wisselen van
bedrijfsstand of begrensde signalen uit te voeren.
Opmerking: Deze parameter is alleen in de bedrijfsstand ROUT actief.

SHED_OPT
Index: 34
Benadering: r, w

Keuze van het gedrag bij een tijdsoverschrijding van de bewakingstijd (zie
parameter SHED_RCAS in het Resource Block) gedurende de controle van de
verbinding tussen het Veldbus-Host-System en het PID Block in bedrijfsmodus RCAS
of ROUT.
Na afloop van de bewakingstijd wisselt het PID-blok van bedrijfsmodus RCAS resp.
ROUT naar de hier gekozen bedrijfsmodus. Ook het gedrag na afloop van de
fouttoestand wordt vastgelegd.
Uninitialized
Niet geïnitialiseerd
NormalShed_NormalReturn Overgang naar eerstmogelijke bedrijfsstand, na het
verlaten
van de foutconditie terugkeer in bedrijfsstand RCAS
resp. ROUT.
NormalShed_NoReturn
Overgang naar eerstmogelijke bedrijfsstand, na het
verlaten van de foutconditie blijft het blok in deze
bedrijfsstand.

Keuze:

70

EB 8383-1 NL

Parameterbeschrijving

Waarde koude start:

ShedToAuto_NormalReturn
Overgang naar bedrijfsstand AUTO, na verlaten van de foutconditie
terugkeer naar bedrijfsstand RCAS resp. ROUT
ShedToAuto_NoReturn
Overgang naar bedrijfsstand AUTO, na verlaten van de foutconditie blijft
het blok in de bedrijfsstand AUTO
ShedToManual_NormalReturn
Overgang naar bedrijfsstand MAN, na verlaten van de foutconditie
terugkeer naar bedrijfsstand RCAS resp. ROUT
ShedToManual_NoReturn
Overgang naar bedrijfsstand MAN, na verlaten van de foutconditie blijft
het blok in de bedrijfsstand MAN
ShedToRetainedTarget_NormalReturn
Overgang naar eerstmogelijke bedrijfsstand, na verlaten van de foutconditie
terugkeer in bedrijfsstand RCAS resp. ROUT
ShedToRetainedTarget_NoReturn
Overgang naar eerstmogelijke bedrijfsstand, na verlaten van de foutconditie
blijft het blok in deze bedrijfsstand
Uninitialized
Opmerking: Deze parameter is in het PID Block alleen in de bedrijfsstanden RCAS en
ROUT actief. Wanneer de waarde "Uninitialized" is ingesteld, kan het PID Block niet
in de bedrijfsstand RCAS of ROUT worden gebracht.

SP
Index: 8
Benadering: r, w
in AUTO, MAN, O/S
Invoer:

Invoer van de gewenste waarde in bedrijfsstand AUTO.

SP_HI_LIM
Index: 21
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de bovenste grenswaarde voor de gewenste waarde.

SP_LO_LIM
Index: 22
Benadering: r, w
Invoer:
Waarde koude start:

Invoer van de onderste grenswaarde voor de gewenste waarde.

SP_RATE_DN
Index: 19
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %
100
Opmerking: Wanneer de instelling van de schaaleindwaarde in parameter
PV_SCALE wordt veranderd, moet deze waarde overeenkomstig worden aangepast.

Waarde en bereik van PV_SCALE ±10 %
0
Opmerking: Wanneer de instelling van de schaaleindwaarde in parameter
PV_SCALE wordt veranderd, moet deze waarde overeenkomstig worden aangepast.
Invoer van de hellingsteilheid voor afnemende gewenste waardeverandering in de
bedrijfsstand AUTO.
3402823466 x 1038
Opmerking: Bij invoer van "0" wordt de gewenste waarde direct gebruikt. De
snelheidsbegrenzing is voor regelblokken alleen in de bedrijfsstand AUTO actief.
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SP_RATE_UP
Index: 20
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van de hellingsteilheid voor toenemende gewenste waardeverandering in de
bedrijfsstand AUTO.

ST_REV
Index: 1
Benadering: r

Aanwijzing revisiestand statische gegevens.

STATUS_OPTS
Index: 14
Benadering: r, w in O/S
Keuze:

Waarde koude start:

3402823466 x 1038
Opmerking: Bij invoer van "0" wordt de gewenste waarde direct gebruikt. De
snelheidsbegrenzing is voor regelblokken alleen in de bedrijfsstand AUTO actief.

Opmerking: De revisiestand wordt bij iedere wijziging van een statische parameter
met 1 verhoogd.
Keuze van de ter beschikking staande statusopties voor het bepalen van de
statusbehandeling en -verwerking:
Uninitialized
IFS if Bad IN

Niet geïnitialiseerd
Storingstoestand van het navolgende AO-functieblok activeren,
wanneer de gemeten waarde (IN) naar status BAD overgaat.
IFS if Bad CAS_IN Storingstoestand activeren, wanneer de externe gewenste waarde
(CAS_IN) naar status BAD overgaat.
Use Uncertain as Good
De status UNCERTAIN wordt als GOOD gebruikt.
Target In Manual if Bad IN
Overgang naar bedrijfsstand MAN wanneer de gemeten waarde
naar status BAD overgaat.
Uninitialized

STRATEGY
Index: 3
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Parameter voor groeperen en daarmee snellere verwerking van blokken. Een
groepering volgt door invoeren van dezelfde getalswaarde in de parameter
STRATEGY van ieder afzonderlijk blok.
0
Opmerking: Deze gegevens worden door het PID Block niet getest of verwerkt.

TAG_DESC
Index: 2
Benadering: r, w
Waarde koude start:

Invoer van een gebruikersspecifieke tekst van max. 32 karakters, voor eenduidige
identificatie en toekenning van het blok.

TRK_IN_D
Index: 38
Benadering: r, w

Aanwijzing/invoer van de discrete ingang (waarde en status), die de externe resp.
uitgangs-tracking activeert. Na activeren van de tracking gaat de bedrijfsstand over
in LO (lokaal dwangmatig). Daarbij neemt de regeluitgang op uitgang OUT de via
de ingang TRK_VAL gegeven waarde aan.

TRK_SCALE
Index: 37
Benadering: r, w in MAN, O/S
Waarde koude start:

Definitie van het bereik (aanvangs- en eindwaarde), de fysische eenheid en het
aantal decimalen van de externe trackinggrootheid (TRK_VAL).

TRK_VAL
Index: 39
Benadering: r, w

Aanwijzing/instelling van de van een ander functieblok ingelezen, analoge
ingangswaarde en -status voor de externe tracking-functie.
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UPDATE_EVT
Index: 43
Benadering: r

Aanwijzing of statische blokgegevens zijn veranderd, inclusief datum en tijd.

7.5 Overige parameters
7.5.1 Stale Counter
De Stale Counter dient voor de beoordeling van de "kwaliteit" van via een geconfigureerde
cyclische verbinding (Publisher-Subscriber-Verbindung) verkregen procesvariabelen.
Via deze verbindingen worden de tussen verschillende functieblokken "opgenomen" procesvariabelen" overgedragen.
Hiervoor zendt het voorgaande Block (Publisher) op een gedefinieerd tijdstip de procesvariabele op de bus. De navolgende blokken (Subscriber) "luisteren" op dit tijdstip de bus af. De
ontvangende blokken bewaken, of er op het geconfigureerde tijdstip een geldige waarde ter
beschikking staat.
Een waarde is geldig, wanneer deze op het verwachte tijdstip met een status "Good" ter beschikking staat.
De Stale Counter definieert, hoeveel opeenvolgende "slechte" (stale) waarden worden geaccepteerd, tot de Fault State Mechanismus van het Block wordt geactiveerd.
Door instelling van de Stale Counter op 0 wordt deze bewaking gedeactiveerd.

7.5.2 Link Objecten
Link Objecten dienen voor het koppeling van in- en uitgangen van functieblokken (configureerbare cyclische verbindingen).
Voor iedere klepstandsteller kunnen 22 Link Objecten worden geconfigureerd.

7.5.3 LAS Functionaliteit
Het aantal realiseerbare verbindingen en Schedules is afgestemd op de eisen en mogelijkheden van het DeltaV systeem van FISHER-ROSEMOUNT.
Als LAS kan de klepstandsteller het volgende ondersteunen:

4 1 Schedule
4 1 Subschedule
4 25 Sequences per Subschedule.
4 25 Elementen per Sequence
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8. Diagnosemeldingen
8.1 Meldingen van de parameter XD_ERROR_EXT (Transducer Block)

4 Failure mechanics / Fout mechaniek

Wordt gegeven, wanneer bij de cyclische controle een defect in de mechanische module
wordt vastgesteld. Reparatie noodzakelijk.

4 Failure in measurement / Fout in meetwaardebepaling

De interne A/D-omvormer werkt niet correct binnen haar tijdvenster, of de meetwaarden
liggen buiten de fysische meetbereiksgrenswaarde van de A/D-omvormer. Indien het
resetten door een warme start niet succesvol was is een reparatie noodzakelijk.

4 Not initialized / Instrument niet geïnitialiseerd

Instrument heeft nog geen initialisatie doorlopen.

4 Selfcalibration failed / Zelfinregeling foutief

De initialisatie kon niet succesvol worden uitgevoerd. Meer informatie omtrent de oorzaak zie parameter SELF_CALIB_STATUS.

4 Zero point error / Nulpuntsfout

Melding van een verandering van de bij de initialisatie of de nulpuntsinregeling bepaalde waarde met meer dan ± 5 %.
Mogelijke foutbronnen:
Versleten klep/zitting
Vreemd object tussen zitting en klep
Reset volgt door een succesvolle initialisatie.

4 Internal Control Loop disturbed / Interne standregeling verstoord

Wordt getoond, wanneer de klepstandsteller niet in staat is de ingestelde nalooptijd (Delay Time) binnen de ingestelde tolerantieband te regelen.
Reset volgt via SELF_CALIB_CMD - "Reset Control Loop Fault".

4 Travel time exceeded / Looptijd overschreden

De tijdens de initialisatie bepaalde looptijd is overschreden.
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4 Forced venting active / Geforceerde ontluchting actief

De geforceerde ontluchting werd geactiveerd, d.w.z. het signaal op de klemmen +81 en 82 is kleiner dan 3V.
Het regelventiel gaat onafhankelijk van de regeling naar de veiligheidspositie.
Reset volgt automatisch bij aanwezigheid van een 6 ... 24 V DC signaal op de klemmen
+81 en -82.

4 Device under Selftest / Veldinstrument in zelftest

Wordt geset, wanneer het instrument zich in de initialisatieroutine of in de elektrische nulpuntsinregeling bevindt.

4 Total valve travel limit exceeded / Grenswaarde wegintegraal overschreden

De momentele waarde voor de wegintegraal ligt boven de ingegeven resp. vooringestelde grenswaarde.
Reset volgt via het commando "SELF_CALIB_CMD = Reset total valve travel".

8.2 Meldingen van de parameter XD_ERROR Transducer Block)

4 Unspecified Error / Niet gespecificeerde fout

Het instrument is niet geïnitialiseerd of de wegintegraal is overschreden.

4 General Error / Algemene fout

Geen fabricage-inregeling uitgevoerd.

4 Calibration Error / Kalibratiefout

Wordt geset, wanneer een nulpuntsfout aanwezig is, de regelkring gestoord is of wanneer tijdens de initialisatie een fout optrad.

4 Calibration Error / Kalibratiefout

Fout bij de overdracht van de karakteristiek naar het instrument.
Reset volgt automatisch na overdracht van een correcte karakteristiek.

4 Electronics Failure / Fout elektronica

Wordt geset, wanneer bij de cyclische controle een defect in de elektronische module
wordt vastgesteld. Reparatie noodzakelijk.
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4 Mechanical Failure / Fout mechaniek

Wordt geset, wanneer bij de cyclische controle een defect in de mechanische module
wordt vastgesteld. Reparatie noodzakelijk.

4 Data Integrity Error / Fout in data-integriteit
Check-sum fout

4 Algorithm Error / Berekeningsfout

gewenste waarde - gemeten waarde fout.
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