PROFIBUS-PA pozícionálók
Típus 3785
Alkalmazás
Egyszeres és kettõs mûködésû PROFIBUS-PA pozícionálók pneumatikus állítószelepekre történõ ráépítésre.
Névleges löket 7,5 ... 120 mm · Elfordulási szög 120°-ig
Busztáplálású, kommunikációképes, az IEC 1158-2 átviteli
technikával rendelkezõ PROFIBUS-PA specifikációnak
megfelelõ helyszíni készülék.
Önkiegyenlítõ, automatikus hozzáillesztés a szelephez és a
hajtáshoz.

A mikroprocesszor vezérlésû készülék a szelep helyzetének az állítójelhez elõre meghatározott módon történõ
hozzárendelését biztosítja. A szabályozó- vagy vezérlõberendezéstõl a buszvezetéken ciklikusan érkezõ digitális állítójelet összehasonlítja az állítószelep löketével és kimeneti
értékként pneumatikus állítónyomást hoz létre.
Toló- és forgatómûvekre való ráépítésre alkalmas.
A 3785 típusú PROFIBUS-PA pozícionáló a DIN EN 50170
és DIN 19245, 4. rész szerinti PROFIBUS-PA Profil B osztálynak megfelelõen kommunikál. Így az adatcsere megfelelõ
számítógéppel programozható vezérlésekkel, automatizációs rendszerekkel és különbözõ számítógép alapú konfiguráló- és kezelõ eszközökkel történhet.
A digitális adatfeldolgozás a hagyományos készülékekkel
szemben az alábbi elõnyökkel rendelkezik:
– egyszerû kezelés, a nullpont és az intervallum automatikus beállítása az installáció során;
– a hajtás hibájának önálló felismerése;
– a mûködési irány a szoftverfunkciókkal kiválasztható és
a beépítési helyzettõl független;
– konfigurálható tömörzárási funkció mindkét véghelyzetre;
– jelleggörbe beállítható;
– a szabályozási paraméterek egyszerû beállítása, akár
üzem közben is;
– ellenõrzõ- és diagnosztikai funkciók;
– a nullpont állandó felügyelete;
– minimalizált levegõ önfogyasztás;
– minden paraméternek a hálózat kiesése ellen is biztosított tárolása az EEPROM-ban.
Kiegészítõ felszerelés
A digitális pozícionáló funkciói kérésre a következõkkel
egészíthetõk ki:
– két induktív határkontaktussal (résinicializálóval);
– egy kényszerlégtelenítõvel, amely a külsõ jel kiesésekor
a kapcsolószelepen (3. ábra, 4. pozíció) keresztül légteleníti az állítómûvet. A szabályozókészülék biztonsági
helyzetbe áll.

Hozzátartozó áttekintés

T 8350 HU

1. ábra · PROFIBUS-PA pozícionáló Típus 3785

2. ábra · 3785 típusú pozícionáló nyitott házzal
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Mûködési elv
Az állítótag löketét egy érintésmentes induktív útérzékelõ
(1) veszi fel és egy átalakítón keresztül a mikrokontrollerbe
(2) vezeti. Ez a löketet összehasonlítja az alapértékkel és
szabályozási eltérés esetén a két pneumatikus 2/2-utú
kapcsolószelepet (3, 4) vezérli. A kapcsolószelepek a
szabályozási eltéréstõl függõen a megfelelõ erõsítõn
keresztül levegõvel látják el (3) vagy légtelenítik (4) a pneumatikus állítómûvet.
Egy második mikrokontroller (5) végzi a digitális adatcserét
a PROFIBUS-PA profilú B osztálynak megfelelõen. A
pozicionáló kommunikációja és megtáplálása az IEC
1158-2 átviteli technikával történik.
Minden szükséges paramétert egy szoftvercsomag (pl.
COMMUWIN II) segítségével állítanak be, választanak ki és
továbbítanak a PROFIBUS-PA pozícionálónak.
A PROFIBUS-PA pozícionáló alapkivitelben bináris bemenettel rendelkezik, amelyen keresztül kiegészítõ üzenet is
küldhetõ.
A fedél belsõ oldalán lévõ írásvédõ kapcsolóval a tárolt
konfiguráció téves átírása megakadályozható.
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Jelmagyarázat
1
Induktív útérzékelõ
2
Mikrokontroller
3
Kapcsolószelep a táplevegõhöz
4
Kapcsolószelep a kiszellõztetéshez
5
Mikrokontroller
6
Mikrokapcsoló a buszcímzésre és írásvédelemre
7
Bináris bemenet
8
Kényszerszellõzés
9
IEC 1158-2 interfész építõelem
3. ábra · A 3785 típusú PROFIBUS-PA pozícionáló
hatásábrája

4. ábra · A paraméterek képernyõterve a COMMUWIN II programcsomaggal
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1. táblázat · Mûszaki adatok Típus 3785
beállítható
Löket
7,5 … 30 mm
A 3277-es típusra történõ ráépítés:
A DIN IEC 534 (NAMUR) szerinti ráépítés: 5 … 120 mm vagy forgatómûveknél 30 … 120°
Buszcsatlakozás

az IEC 1158-2 szerinti terepi buszinterfész · FISCO szerinti terepi készülék
(Fieldbus intrinsically safe concept)

Üzemi feszültség, megengedett

8 ... 32 V DC1) · roncsolási határ 35 V · tárolás buszon keresztül

Üzemi áram, max.

20 mA

Áram hiba esetén, max.

32 mA

Segédenergia

táplevegõ 1,4 … 6 bar (20 … 90 psi)

Állítónyomás (kimenet)

0 bar-tól a táplevegõ nyomásáig

Jelleggörbe

beállítható
eltérés

lineáris · arányos · fordítottan arányos · szabadon programozható
<1%

Holttér (névleges löketre/-szögre)

beállítható 0,1 … 10% · beállítva 0,5%-ra

Felbontás (belsõ mérõjel érzékelés)

< 0,05 %

Futásidõ

a kilevegõzésre és a táplevegõre külön beállítható max. 240 s

Mozgás iránya

megfordítható · beállítás szoftverrel

Levegõ felhasználás

táplevegõtõl függetlenül < 90 ln/h

Légszállítás

hajtás szellõzés

∆p = 6 bar-nál: 9,3 mn3/h · ∆p = 1,4 bar-nál: 3,5 mn3/h

hajtás légtelenítés

∆p = 6 bar-nál: 15,5 mn3/h · ∆p = 1,4 bar-nál: 5,8 mn3/h

Megengedett környezeti hõmérséklet

−20 … 60 °C1) · további hõmérséklettartomány külön kívánságra

Hatások

hõmérséklet

≤ 0,15 %/10 K

segédenergia

nincs

rázkódás

nincs 250 Hz-ig és 4 g-ig

Robbanásvédelem

EEx ia IIC/IIB T6 vagy E Ex ib IIC/IIB T6 (l. a 3. táblázatot)

Védettség

IP 54 · IP 65 különleges kivitelben

Elektromágneses kompatibilitás

az EN 50081/50082 szerint

Bináris bemenet

belsõ betáp 5 V DC1) · Ri kb. 100 kΩ jelzési funkcióra

Tömeg

kb. 1,3 kg

Kommunikáció
Adatátvitel

PROFIBUS-PA szerint · az EN 50170 és DIN 19245, 4. rész szerinti Profil B osztály

Kiegészítõ felszerelés
Induktív határkontaktus

a DIN 19 234 szerinti NAMUR kapcsoló-erõsítõhöz való csatlakozásra,
két SJ 2 SN típusú résinicializálóval

Kényszerlégtelenítés

bemenet: 6 … 24 V DC1) · roncsolási határ 45 V · Ri kb. 6 kΩ · kapcsolási
pont kb. 3 V · KV-érték 0,17

1)

A 3785-1 típusú önbiztos kivitel adatai ... a 3. táblázatnak megfelelõen

2. táblázat · Anyagminõségek
Ház

alumínium fröccsöntvény, krómozva és mûanyag bevonattal

Külsõ részek

korrózióálló acél WN 1.4571 és WN 1.4301
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A 3785-1 típus robbanásvédelmére érvényes adatok
Készülékcsoport és kategória: Ex II 2 G
EEx ia IIC T6
3. táblázat · A 3785-1… típus mûszaki adatai
3785-1...

Típus
Gyújtásvédelmi fokozat
a FISCO-modell szerinti terepi
buszrendszerhez való bekötéshez

E Ex ia IIC/IIB T6 vagy E Ex ib IIC/IIB T6
a pozícionáló gyújtásvédelmi fokozata a biztosított áramkör gyújtásvédelmi fokozatával
összehangolt

PROFIBUS-PA
Bekötés

az IEC 1158-2 szerinti kapcsok

Üzemi értékek

az IEC 1158-2-nek megfelelõen

Védettség a biztosított áramkörre

E Ex ia IIC/IIB vagy E Ex ib IIC/IIB,
az installált PROFIBUS-PA pozícionáló gyújtásvédelmi fokozata a biztosított áramkör
mindenkori gyújtásvédelmi fokozatával összehangolt

Legnagyobb értékek
E Ex ia IIC/E Ex ib IIC
E Ex ia IIB/E Ex ib IIB
hatásos belsõ kapacitás
hatásos belsõ induktivitás

igazoltan biztosított áramkörhöz való csatlakoztatáshoz
Ui ≤ 20 V · Ii ≤ 220 mA
Ui ≤ 24 V · Ii ≤ 284 mA
Ci ≤ 5 nF
Li ≈ 0 µH

Határkontaktusok, induktív
Bekötés

kapocs +41 / –42 és +51 / –52 · max. két határkontaktus

Védettség a biztosított áramkörre

E Ex ia IIC/IIB vagy E Ex ib IIC/IIB,
a pozícionáló gyújtásvédelmi fokozata a biztosított áramkör mindenkori gyújtásvédelmi
fokozatával összehangolt

Legnagyobb értékek

igazoltan biztosított áramkörhöz való csatlakoztatáshoz
Ui ≤ 16 V · Ii ≤ 52 mA · Pi ≤ 169 mW
Ci ≤ 60 nF
Li ≈ 100 µH

hatásos belsõ kapacitás
hatásos belsõ induktivitás
Kényszerszellõzés
Bekötés

kapocs +81 / –82

Védettség a biztosított áramkörre

E Ex ia IIC/IIB vagy E Ex ib IIC/IIB,
a pozícionáló gyújtásvédelmi fokozata a biztosított áramkör mindenkori gyújtásvédelmi
fokozatával összehangolt

Legnagyobb értékek

igazoltan biztosított áramkörhöz való csatlakoztatáshoz
Ui ≤ 28 V · Ii ≤ 115 mA
Ci ≤ 5 nF
Li ≈ 0 µH

hatásos belsõ kapacitást
hatásos belsõ induktivitás
Bináris bemenet
Bekötés

kapocs +85 / –86

Védettség a biztosított áramkörre

E Ex ia IIC/IIB vagy E Ex ib IIC/IIB,
a pozícionáló gyújtásvédelmi fokozata a biztosított áramkör mindenkori gyújtásvédelmi
fokozatával összehangolt

Legnagyobb értékek

igazoltan biztosított áramkörhöz való csatlakoztatáshoz
U0 ≤ 5,88 V · I0 ≤ 1 mA
IIC robbanási csoportban: C0 ≤ 43 µF · IIB robbanási csoportban: C0 ≤ 1000 µF
IIC robbanási csoportban: L0 ≈ 1 H
· IIB robbanási csoportban: L0 ≈ 1 H

külsõ kapacitás
külsõ induktivitás
Megengedett környezeti hõmérsékletek
E Ex ia IIC/IIB T6 vagy E Ex ib IIC/IIB T6

−20 °C ≤ Ta ≤ +60 °C · −40 °C ≤ Ta ≤ +60 °C fémes kábelbevezetéssel

E Ex ia IIC/IIB T5 vagy E Ex ib IIC/IIB T5

−20 °C ≤ Ta ≤ +70 °C · −40 °C ≤ Ta ≤ +70 °C fémes kábelbevezetéssel

A 3785-1-es típus kiadott robbanásvédelmi engedélyei
Engedély típusa

Engedély száma

Dátum

Megjegyzés

EG-mintaellenõrzési bizonyítvány

PTB 97 ATEX 2254

1997. dec. 10.

E Ex ia IIC T6

Az EG-mintaellenõrzési bizonyítványt a beépítési- és kezelési útmutató tartalmazza, ill. igényelhetõ.

4

T 8382 HU

Bekötés
A 3785 típusú PROFIBUS-PA pozícionálót az IEC 1158-2-vel
konform busz-szegmenshez kell bekötni. Így a tárolás és az
adatátvitel is árnyékolt vagy nem árnyékolt kétvezetékes
kábelen keresztül történik.
Az egyes PROFIBUS-PA szegmensek energiaellátása egy
szegmenscsatolón keresztül történik. A PROFIBUS-PA
szegmensek robbanásveszélyes üzemben való alkalmazása esetén robbanásvédett kivitelû szegmenscsatolóra
van szükség.

Villamos bekötés

Buszvezeték
A DIN 19234
szerinti leválasztó
kapcsoló-erõsítõ

A digitális pozícionáló beépítése
A 3785 típusú digitális pozícionáló egy összekötõblokkal
közvetlenül ráépíthetõ a 3277 típusú hajtásra. A “hajtás
rúdja rugóerõ hatására kifelé mozgó” biztonsági állítású
állítómûveknél és a 3277-5-ös típusnál (120 cm2) az állítónyomás a hajtás állványának belsõ furatán keresztül jut a
hajtásba. A “hajtás rúdja rugóerõ hatására befelé mozgó”
biztonsági állítású állítómûveknél és 240 cm2 hajtásfelülettõl
az állítónyomást egy elõszerelt külsõ csõ vezeti a hajtásba.

IEC
1158-2

PE

PROFIBUS-DP(E) RS 485

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

GW2

PROFIBUS-PA

GW1

Határkontaktus

Bináris Kényszerlégbemenet telenítés

*) Az árnyékolás kapacitív földelése

Kijelzõ- és kezelõ
komponensek

PROFIBUS-DP(E) RS 485

Szabályozó/SPS/
vezérlõrendszer

S

6 ... 24V DC

(Master 2. oszt.)

Terminálás

(Master 1. oszt.)
Szegmenscsatoló
PROFIBUS-PA IEC 1158-2

Terminálás

3785

3785

3785

3785

5. ábra · A 3785 típusú pozícionáló PROFIBUS-kapcsolása
Kijelzõ- és kezelõ
komponensek

PROFIBUS-DP RS 485
Szabályozó/SPS/
vezérlõrendszer

PROFIBUS-DP RS 485

(Master 1. oszt.)

(Master 2. oszt.)

Terminálás

Ex-szegmenscsatoló

Biztonságos terület
Ex-terület

PROFIBUS-PA IEC 1158-2
3785-1

3785-1

3785-1

3785-1

6. ábra · A 3785-1 típusú pozícionáló kapcsolása robbanásveszélyes üzemben
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Méretek mm-ben

Közvetlen ráépítés a
3277 típusú állítómûre

Output (36)

27

Pg 13,5

Suppy (9)

28

150

164

A készülék a DIN IEC 534 (NAMUR-ajánlat) szerint is beépíthetõ egy adapterlemez segítségével. Ez a szabályozókészülék szabadon megválasztható oldalára szerelhetõ.
A 3278 típusú vagy más, a VDI/VDE 3845-nek megfelelõ
forgatómûvekre történõ ráépítéshez közdarab szükséges.
Az állítómû forgómozgását egy ívelt lap alakítja haladó
mozgássá. Az ívelt lap 0 … 90°-os vagy 0 … 120°-os
szögekre felel meg. A jelleggörbe szoftverrel állítható be.
A kettõs mûködésû rugó nélküli állítómû számára fordítóerõsítõ szükséges a második, ellenkezõ irányú állítónyomás elõállítására.
A rendelés nómenklatúrája

86
78,5

30,5

198

40

A DIN IEC 534 szerinti
ráépítés

27

150

Output1
(A1)

Supply (Z)

28,5

Ráépítés forgatómûre

Output2 (A2)

27

75

150

164

Forgáspont

28,5
56

14

82

45

198

39
46

50
86

Fordító-erõsítõ (választható)
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Va.

SAMSON Mérés- és Szabályozástechnikai Kft.
1148 Budapest · Fogarasi út 10-14.
Telefon: (1)-467-2889 · Telefax: (1)-383-8542

86

198

35
78,5

A mûszaki változtatás jogát fenntartjuk.

164

58
56
54

78,5

Rendelési szöveg
PROFIBUS-PA pozícionáló Típus 3785-…… (l. fent)
Állítónyomást jelzõ manométerrel / anélkül
Határkontaktussal rendelkezõ készülékekhez:
vezérlõ körhagyó a szelep véghelyzetében kiemelkedik
vagy vezérlõ körhagyó a szelep véghelyzetében besüllyed
A 3277 típusú állítómûre való ráépítés:
Hajtás méretek 120/ 240/ 350/ 700 cm2,
biztonsági állítás:
„hajtás rúdja rugóerõ hatására kifelé mozog” /
„hajtás rúdja rugóerõ hatására befelé mozog”
A DIN IEC 534 (NAMUR) szerinti ráépítés:
Löket: … mm, rúdátmérõ: … mm,
állítónyomás fojtása kis lökettérfogatnál
Forgatómûre történõ ráépítés:
Típus 3278, hajtásméret 160/ 320 cm2,
Egyszeres / kettõs mûködésû forgatómûre történõ ráépítés
a VDI/VDE 3845 szerint,
állítónyomás fojtása kis lökettérfogatnál
Tartozék: NPT 1/2″ adapter a villamos csatlakozásokhoz.

N1=113
N2=200

39

50

x x x 0 x x x
Pozícionáló
Típus 3785 Ex-védelem
0
nélkül
1
együtt (E Ex ia IIC)
Kiegészítõ felszerelés
Határkontaktus
0
nélkül
2
2
2 induktív
Kényszerlégtelenítés
0
nélkül
1
2
együtt
Pneumatikus csatlakozások
1
NPT 1/4 - 18
1
2
ISO 228/1 - G /4
Villamos bekötések
1
Pg 13,5 kék
2
Pg 13,5 fekete
1
Darabszám: 1
2
2

