System 6000
Elektropneumatyczne przetworniki
sygna³ów pr¹dowych
Przetwornik sygna³u steruj¹cego i/p typu 6111
Przetwornik pomiarowy i/p typu 6114

Rys. 1 · Przetwornik typu 6111
wykonanie standardowe

Rys. 2 · Przetwornik typu 6111
zamontowany na rozdzielaczu

1. Opis
1.1 Zastosowanie
Urz¹dzenia s³u¿¹ do przekszta³cania sygna³u
sta³opr¹dowego na pneumatyczny sygna³ pomiarowy i sygna³ steruj¹cy, wykorzystywane s¹
zw³aszcza jako elementy poœrednicz¹ce miêdzy elektrycznymi urz¹dzeniami pomiarowymi
i regulatorami pneumatycznymi oraz miêdzy
elektrycznymi urz¹dzeniami regulacyjnymi
i pneumatycznymi urz¹dzeniami steruj¹cymi.

Wydanie wrzesieñ 2002 (07/98)

Na wejœcie tych urz¹dzeñ podawany jest
czynny sygna³ sta³opr¹dowy z zakresu 4 do
20 mA, a w wypadku przetwornika typu
6111 równie¿ 0 do 20 mA, na wyjœciu przetwornika typu 6114 uzyskuje siê znormalizowany sygna³ pneumatyczny 0,2 do 1 bar,
w przetworniku typu 6111 pneumatyczny
sygna³ steruj¹cy z zakresów 0,2 do 1 lub 0,4
do 2 bar oraz dalszych, a¿ do max. 8 bar.

Instrukcja monta¿u i obs³ugi
EB 6111 PL

1.2 Wykonania
Typ 6111
przetwornik sygna³u steruj¹cego i/p
Typ 6111-1
przetwornik sygna³u steruj¹cego i/p przeznaczony do stosowania w strefach zagro¿onych wybuchem (EEx ia)
Typ 6114
przetwornik pomiarowy i/p

OSTRZE¯ENIE



Monta¿, uruchomienie i eksploatacja urz¹dzenia mog¹ byæ dokonywane tylko przez fachowy personel.
Przez fachowy personel nale¿y rozumieæ osoby, które dziêki zawodowemu wykszta³ceniu, wiedzy i doœwiadczeniu oraz znajomoœci odnoœnych norm potrafi¹ rozpoznaæ i oceniæ mo¿liwe zagro¿enia.
Osoby pracuj¹ce z urz¹dzeniami iskrobezpiecznymi musz¹ posiadaæ
odpowiednie wykszta³cenie, uprawnienia b¹dŸ te¿ musz¹ byæ przyuczone do pracy przy tego typu urz¹dzeniach w instalacjach zagro¿onych wybuchem.
Ewentualne zagro¿enie od strony ciœnienia roboczego s¹ do wyeliminowania odpowiednimi metodami.
Wymagany jest odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.
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1.3 Dane techniczne
Wykonanie
Wejœcie

Ochrona przeciwwybuchowa
Wyjœcie

maksymalny
wydatek powietrza

Ciœnienie zasilaj¹ce

zu¿ycie energii
Charakterystyka
przenoszenia (IEC770)
histereza
odchylenie
od charakterystyki przy
sta³ym punkcie pracy
wp³yw w %
wartoœci krañcowej

W³aœciwoœci dynamiczne
czêstotliwoœæ graniczna
przesuniêcie fazy
Zale¿noœæ od po³o¿enia
monta¿owego (wyregulowaæ
za pomoc¹ nastawy zera)
Dopuszczalna temp. otoczenia
Stopieñ ochrony
Ciê¿ar
Marteria³

EB 6111 PL

ok.

Przetwornik sygna³u steruj¹cego
Przetwornik pomiarowy
typu 6111
typu 6114
4 do 20 mA (0 do 20 mA)
dla dzielonego zakresu
4 do 20 mA
4 do 12 lub 12 do 20 mA,
inne zakresy sygna³ów na zamówienie
pr¹d minimalny >3,6 mA,
napiêcie obci¹¿enia £6 V (odpowiada 300 W przy 20 mA),
w wykonaniu iskrobezpiecznym 7 V (odpowiada 350 W),
bez uk³adu elektronicznego 5 V odpowiada 250 W)
Typ 6111-1: EEx ia II C T6
brak
0,2 do 1 bar (3 do 15 psi) standardowo
0,2 do 1 bar
0,4 do 2 bar (6 do 30 psi) standardowo
(3 do 15 psi)
Zakresy specjalne
nastawiane na zamówienie:
wartoœæ pocz¹tkowa
zakres Dp
0,1 do 0,4 bar
0,75 do 1,0 bar
0,1 do 0,4 bar
1,0 do 1,35 bar
0,1 do 0,4 bar
1,35 do 1,81 bar
0,1 do 0,8 bar
1,81 do 2,44 bar
0,1 do 0,8 bar
2,44 do 3,28 bar
0,1 do 0,8 bar
3,28 do 4,42 bar
0,1 do 1,2 bar
4,42 do 5,94 bar
0,1 do 1,2 bar
5,94 do 8,0 bar
2,0 m3/h przy sygn. wyjœciowym 0,6 bar 2,0 m3/h przy sygn. wyjœciowym 0,6 bar
(0,2 do 1 bar)
2,5 m3/h przy sygn. wyjœciowym 1,2 bar
(0,4 do 2 bar)
8,5 m3/h przy sygn. wyjœciowym 5 bar
(0,05 do 8 bar)
minimum 0,4 bar powy¿ej krañcowej
1,4 ± 0,1 bar
wart. ciœnienia steruj¹cego, max. 10 bar
(20 ±1,5 psi)
bez reduktora wstêpnego ciœnienia
3
3
0,08 mn /h przy 1,4 bar; 0,1 mn /h przy
0,08 mn3/h
2,4 bar; max. 0,26 mn3/h przy 10 bar
charakterystyka:
wyjœcie liniowe wzglêdem wejœcia
£0,3% koñca zakresu
<0,15% koñca zakresu
£1% koñca zakresu

<0,3% koñca zakresu

ciœnienie zasilaj¹ce: 0,1% / 0,1 bar
ciœnienie zasilaj¹ce: £0,1% / 0,1 bar
obci¹¿enie przemienne, zanik ciœnienia Obci¹¿enie przemienne, zanik ciœnienia
zasilaj¹cego, zanik wejœciowego
zasilaj¹cego, zanik wejœciowego
sygna³u pr¹dowego: <0,3%
sygna³u pr¹dowego: <0,1%
Temperatura otoczenia:
pocz¹tek zakresu pomiarowego <0,02%/°C, zakres pomiarowy <0,03%/°C
przy sygnale wyjœciowym od 0,2 do 1 bar
5,3 Hz
6,4 Hz
–130°
–149°
max. 3,5% zale¿y od sposobu
max. 1% zale¿y od sposobu
monta¿u urz¹dzenia
monta¿u urz¹dzenia
±1% przy po³o¿eniu poziomym
±0,3% przy po³o¿eniu poziomym
–20 do +70°C
–20 do +70°C
(magazynowanie –40 do +70°C)
(magazynowanie –40 do +80°C)
IP 20
0,35
obudowa: poliamid wzmocniony w³óknem szklanym
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1.4 Sposób dzia³ania
Urz¹dzenia sk³adaj¹ siê z modu³u przetwornika i/p i wzmacniacza pneumatycznego.
Pr¹d wejœciowy przep³ywa przez cewkê (2)
znajduj¹c¹ siê w polu magnesu sta³ego (3).
Powstaj¹ca w wyniku tego si³a proporcjonalna
do wielkoœci p³yn¹cego pr¹du jest równowa¿ona na dŸwigni (1) poprzez si³ê ciœnienia
spiêtrzenia powstaj¹c¹ w uk³adzie dysza (7)
- przes³ona (6). Ciœnienie zasilaj¹ce (SUPPLY 9)
doprowadzane jest do dolnej komory
wzmacniacza pneumatycznego (8). Okreœlona przez po³o¿enie membrany i grzyb tulei
(8.5) iloœæ powietrza doprowadzana jest do
wyjœcia (OUTPUT 36) urz¹dzenia.
Sygna³ wyjœciowy pA doprowadzany jest
równie¿ do dyszy (7), przy czym sprê¿yna
równowa¿¹ca (8.2) zapewnia, ¿e nawet
przy wartoœci pr¹du na wejœciu 0 mA na wyjœciu wystêpuje sygna³ o wartoœci 100 mbar.
Gdy nastêpuje wzrost pr¹du wejœciowego,
któremu towarzyszy wzrost si³y elektromagnetycznej cewki, przys³ona (6) zbli¿a siê
do dyszy (7). W efekcie roœnie ciœnienie spiê-

trzenia oraz tworz¹ce siê przed d³awikiem
(8.4) ciœnienie kaskadowe pK, które wzrasta
do momentu, a¿ zrównowa¿y siê z pr¹dem
wejœciowym.
Rosn¹ce ciœnienie kaskadowe powoduje
przesuniêcie membrany (8.3) i tulei (8.5) do
do³u, dziêki czemu ciœnienie zasilaj¹ce bêdzie zwiêkszaæ ciœnienie wyjœciowe pA do
momentu, a¿ w komorze membrany wytworzy siê stan równowagi.
Przy spadku ciœnienia kaskadowego membrana przemieszcza siê do góry i odblokowuje odpowietrzenie tulei grzyba i ciœnienie
wyjœciowe pA spada a¿ do wytworzenia nowego stanu równowagi.
Elektroniczny uk³ad odcinaj¹cy
W wykonaniu 4 do 20 mA urz¹dzenia posiadaj¹ prze³¹cznik przesuwny, w³¹czaj¹cy
elektroniczny uk³ad steruj¹cy. Umo¿liwia on
ustawienie sygna³u wejœciowego przy spadku poni¿ej punktu za³¹czenia 4,08 histereza
na wartoœæ 0 mA. Powoduje to utrzymanie
na wyjœciu sygna³u ciœnieniowego na poziomie 100 mbar, np. w celu zagwarantowania
szczelnego zamykania zaworu.

1.1
6
7

1
1 dŸwignia
2
1.1 mechaniczny
nastawnik
3
punktu zerowego
4
(tylko wykonanie
z zakresem 0 do 20 mA)
2 cewka
3 magnes sta³y
i
4 nastawnik punktu
zerowego i zakresu
5
(brak w wykonaniu
z zakresem 0 do 20 mA)
5 prze³¹cznik przesuwny
(brak w wykonaniu z zakresem
0 do 20 mA)
6 p³ytka przys³ony
7 dysza
8 wzmacniacz pneumatyczny
8.2 sprê¿yna równowa¿¹ca
8.3 membrana
8.4 d³awik wstêpny
8.5 tuleja z grzybem

ZERO + – SPAN

PK

8.4
8

8.2
8.3
PA

OUTPUT 36
SUPPLY 9
8.5

Rys. 2 · Schemat dzia³ania
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2.3 Pod³¹czenie pneumatyczne

2. Zabudowa
2.1 Monta¿
Urz¹dzenie nale¿y zamocowaæ na szynie
monta¿owej zgodnie z rysunkiem na str. 10.

Przy³¹cza ciœnieniowe zasilanie (SUPPLY 9) i
wyjœcie (OUTPUT 36) wykonane s¹ jako
przy³¹cza dla wê¿a 4 x 1 mm.

Mo¿liwy jest równie¿ monta¿ naœcienny przy
wykorzystaniu dwóch otworów.

(Dostêpne równie¿ jako 1/8NPT, G 1/8 lub
z gwintem wewnêtrznym M5.)

Rozdzielacz ciœnienia zasilaj¹cego:
W wypadku monta¿u wiêkszej iloœci urz¹dzeñ mo¿na zamontowaæ je ma rozdzielaczu ciœnienia zasilaj¹cego, je¿eli dostêpne
jest odpowiednie wyposa¿enie dodatkowe.
Patrz pkt. 5.



2.2 Pod³¹czenie elektryczne
2.2 Pod³¹czenie elektryczne
Przy instalacji elektrycznej nale¿y
przestrzegaæ odnoœnych przepisów
elektrotechnicznych oraz przepisów
BHP. Na terenie Niemiec obowi¹zuj¹
przepisy zrzeszenia VDE oraz przepisy BHP zwi¹zku zawodowego.
Dla monta¿u i instalacji w strefach
zagro¿onych wybuchem obowi¹zuj¹ przepisu kraju przeznaczenia, w
Niemczech obowi¹zuj¹ przepisy
VDE 0165.
Dla pod³¹czenia samobezpieczych
obwodów pr¹dowych obowi¹zuj¹
dane certyfikatu konstrukcji.
Niew³aœciwe pod³¹czenie przy³¹czy
elektrycznych mo¿e prowadziæ do
zniesienia ochrony przeciwwybuchowej!

Przewody doprowadzaj¹ce sygna³ wejœciowy pod³¹czyæ do zacisków (+) i (–).

3. Obs³uga
3.1 Kontrola punktu zerowego i zakresu
W urz¹dzeniu przeprowadzono fabryczn¹
nastawê zakresu, który jest podany na pokrywie obudowy, jest ono gotowe do eksploatacji. Podany zakres jest sta³y i nie ma mo¿liwoœci jego zmiany.
Je¿eli z jakiœ przyczyn w urz¹dzeniu wyst¹pi¹ niezgodnoœci, mo¿na przeprowadziæ
kontrolê punktu zerowego i zakresu. Po opuszczeniu klapki z tworzywa sztucznego potencjometry ZERO dla punktu zerowego i
SPAN wartoœci krañcowej (zakresu) dostêpne s¹ przez otwory w pokrywie czo³owej.
Punkt zerowy:
Do wyjœcia urz¹dzenia pod³¹czyæ manometr
(co najmniej klasa 1).
Ustawiæ ciœnienie zasilaj¹ce na wartoœæ o 0,4 bar
wy¿sz¹ od wartoœci krañcowej sygna³u wyjœciowego i pod³¹czyæ do urz¹dzenia.
Wy³¹czyæ elektroniczny uk³ad odcinaj¹cy
prze³¹cznikiem (5). (Prze³¹cznik umieszczony
za pod³u¿nym otworem w obudowie przesun¹æ w kierunku od strza³ki AKTIVE).
Doprowadziæ sygna³ wejœciowy o wartoœci
odpowiadaj¹cej pocz¹tkowi zakresu wejœciowego (np. przy zakresie 4 do 20 mA = 0,2
do 1 bar na 4 mA).
Wartoœæ sygna³u wyjœciowego wskazana
przez manometr powinna wynosiæ 0,2 bar.
Je¿eli wartoœæ faktyczna nie jest prawid³owa,
nale¿y wyregulowaæ punkt zerowy za pomoc¹ potencjometru ZERO.

4(0) do 20 mA

Rys. 3 · Zaciski przy³¹czeniowe
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Zakres
Sygna³ wejœciowy nastawiæ na 20 mA (wartoœæ krañcowa), wartoœæ sygna³u wyjœciowego wskazana przez manometr powinna wynosiæ 1,0 bar.
5

Je¿eli wartoœæ faktyczna nie jest prawid³owa,
nale¿y wyregulowaæ zakres za pomoc¹ potencjometru SPAN.
Wartoœæ sygna³u wejœciowego krótkotrwale
zmieniæ skokowo z 20 na 0 mA i skontrolowaæ, czy sygna³ wyjœciowy przyjmie powtórnie wartoœæ 1,0 bar.
Poniewa¿ punkt zerowy i wartoœæ krañcowa
wzajemnie na siebie wp³ywaj¹, sprawdziæ
ponownie obie wartoœci i w razie koniecznoœci skorygowaæ.
Nastawa punktu zerowego
w wykonaniu specjalnym z zakresem
sygna³u wejœciowego 0 do 20 mA
W wykonaniach tych nie wystêpuj¹ potencjometry do regulacji punktu zerowego i zakresu oraz elektroniczny uk³ad odcinaj¹cy.

5. Rozdzielacz ciœnienia zasilaj¹cego
Rozdzielacz ciœnienia zasilaj¹cego dostêpny
jest jako wyposa¿enie dodatkowe i umo¿liwia centralne zasilanie wielu przetworników
elektropneumatycznych i pomiarowych.
Poprzez zestawienie ze sob¹ dwóch lub wiêcej listew przy³¹czeniowych dla 3, 4, 5 i 6
przetworników mo¿na stworzyæ dowolnie
d³ugi rozdzielacz.
Po³¹czenie miêdzy poszczególnymi listwami
przy³¹czeniowymi realizowane jest za pomoc¹ z³¹czki (5) z pierœcieniem uszczelniaj¹cym (4).
Pierœcienie uszczelniaj¹ce umieszczamy w zewnêtrznych rowkach, z³¹czki wciskamy w
otwór rozdzielacza i wsuwany do oporu nastêpn¹ listwê przy³¹czeniow¹. Nastêpnie
wkrêciæ œruby (6), aby umocowaæ elementy.
Na koñcach ka¿dego rozdzielacza ciœnienia
zasilaj¹cego znajduj¹ siê ³¹cznik (3) z wewnêtrznym gwintem G 1/4.

4. Konserwacja
Nie przewiduje siê szczególnych zabiegów
konserwacyjnych.

W jednej ze z³¹czek umieszcza siê zatyczkê
(2) lub manometr (1) wskazuj¹cy wartoœæ ciœnienia zasilaj¹cego.

Bezawaryjna praca przetwornika zagwarantowana jest tylko w wypadku, gdy sprê¿one powietrze doprowadzane do urz¹dzenia jest dobrze oczyszczone. Filtr powietrza
i separator stacji redukcyjnej nale¿y regularnie kontrolowaæ.

Do innej z³¹czki nale¿y pod³¹czyæ przy³¹cze
pneumatyczne (10) dla ciœnienia zasilaj¹cego.
Je¿eli wymagana jest mo¿liwoœæ ca³kowitego
odciêcia ciœnienia zasilaj¹cego, nale¿y zamontowaæ kurek odcinaj¹cy miêdzy ³¹cznik
i przy³¹cze pneumatyczne.

Rozdzielacz ciœnienia zasilaj¹cego dla przetworników
Zestawy wyposa¿enia dodatkowego

3

4

5

6

nr katalogowy 1400-

Listwa przy³¹czeniowa bez przy³¹czy pneumatycznych dla sygna³u wyjœciowego i ciœnienia zasilaj¹cego, oraz
zatyczka dla jednego przy³¹cza

7266

7273

7280

manometr 6 bar zamiast zatyczki

7269

7276

7283

7287
7290

manometr dla kurka odcinaj¹cego dla innego przy³¹cza

7270

7277

7284

7291

Listwa przy³¹czeniowa z przy³¹czami wtykowymi dla sygna³u wyjœciowego G 1/8 i ciœnienia zasilaj¹cego G 1/4, oraz
zatyczka dla jednego przy³¹cza

7267

7274

7281

7288

manometr dla kurka odcinaj¹cego dla innego przy³¹cza

7271

7278

7285

7292

Listwa przy³¹czeniowa z przy³¹czami gwintowymi dla sygna³u wyjœciowego G 1/8 i ciœnienia zasilaj¹cego G 1/4, oraz
zatyczka dla jednego przy³¹cza

7268

7275

7282

7289

manometr dla kurka odcinaj¹cego dla innego przy³¹cza

7272

7279

7286

7293

z³¹czka z o-ringami do ³¹czenia elementów przy³¹czy
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5.1 Monta¿ rozdzielacza powietrza
W celu umocowania rozdzielacza powietrza
na œcianie lub na blasze szafki sterowniczej
nale¿y wywierciæ we wpuœcie listwy przy³¹czeniowej otwory dla œrub M5.
Nale¿y zachowaæ odstêp 18 mm od lewej
i prawej krawêdzi, aby mo¿liwe by³o bezproblemowe zainstalowanie przetworników.
5.2 Przygotowanie rozdzielaczy ciœnienia
zasilaj¹cego do umieszczenia
przetworników
5.2.1 Przy³¹cze gwintowe dla ciœnieniowego
sygna³u wyjœciowego
Na spodzie listwy przy³¹czeniowej znajduj¹
siê otwory z gwintem G 1/8. W tym miejscu
nale¿y umieœciæ przy³¹cze gwintowane (7)
dla sygna³u wyjœciowego.
Je¿eli rozdzielacz dostarczony jest jako wyposa¿enie dodatkowe mo¿liwe jest zamontowanie przy³¹czy wtykowych z uszczelkami
lub przy³¹czy pneumatycznych z podk³adkami uszczelniaj¹cymi (7.1).

5.1.3 Umieszczenie œrub mocuj¹cych
przetworniki
Umieœciæ œruby z ³bem walcowym (8) w otworach na spodzie listy przy³¹czeniowej.
Od góry za³o¿yæ o-ringi, aby œruby nie mog³y wypaœæ.
5.3 Monta¿ przetworników
Zanim zamontujemy przetwornik, nale¿y odkrêciæ oryginaln¹ p³ytkê przy³¹czeniow¹
(15) znajduj¹c¹ siê na spodzie urz¹dzenia
i zast¹piæ j¹ czarn¹ p³ytk¹ przy³¹czeniow¹
(16) z wyposa¿enia dodatkowego (rys. 4).
Przetwornik przechylony nieco do góry
umieœciæ na rozdzielaczu ciœnienia zasilaj¹cego, który zosta³ uprzednio zamontowany
na œcianie lub w szafce sterowniczej, nastêpnie dokrêciæ œrubê mocuj¹c¹ (8).
Wa¿ne: Je¿eli na rozdzielaczu ciœnienia
zasilaj¹cego zamontowano mniej przetworników ni¿ jest to mo¿liwe, niewykorzystane
otwory w kanale ciœnienia zasilaj¹cego zamkn¹æ za pomoc¹ œruby z ³bem walcowym
M3x6 (12) i pierœcieniami uszczelniaj¹cymi
z wyposa¿enia dodatkowego.

5.1.2 Przy³¹cza
dla ciœnienia zasilaj¹cego:
Przy³¹cze wtykowe lub przy³¹cze pneumatyczne (10) dla ciœnienia zasilaj¹cego (z podk³adk¹ uszczelniaj¹c¹ 10.1) wkrêciæ w jedno
z przy³¹czy (3).
Je¿eli w wyposa¿eniu dodatkowym wystêpuje kurek odcinaj¹cy (11), nale¿y umieœciæ go
miêdzy przy³¹czem i po³¹czeniem gwintowanym ciœnienia zasilaj¹cego.
dla zatyczek:
Zatyczki wkrêciæ w przy³¹cze z taœm¹ uszczelniaj¹c¹. Je¿eli przewidziany jest manometr (1), montujemy go zamiast zatyczek.
Pierœcienie uszczelniaj¹ce (4) umieœciæ na
obu przy³¹czach i wsun¹æ w listwê przy³¹czeniow¹. Ustawiæ je odpowiednio i unieruchomiæ œrubami (6).

EB 6111 PL
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1
2
3
4
5
6
7

manometr
zatyczka
przy³¹cze G 1/4
pierœcienie uszczelniaj¹ce
³¹cznik
œruba M4x8
przy³¹cze gwintowane
dla sygna³u wyjœciowego G 1/8
7.1 podk³adka uszczelniaj¹ca
8
œruba z ³bem walcowym M4 x 16
9
uszczelka o przekroju okr¹g³ym
10
przy³¹cze wtykowe lub przy³¹cze
pneumatyczne dla ciœnienia
zasilaj¹cego G 1/4
10.1 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
11
kurek odcinaj¹cy
11.1 pierœcieñ uszczelniaj¹cy
12
œruba z pierœcieniem
uszczelniaj¹cym

15
16

Rys. 4 · Wymiana p³ytki przy³¹czeniowej

otwór monta¿owy

1

18

15
11.1

11

12
9
2
3

4

10

10.1

3

7.1

4
6

8

6

7

5 4

4

Rys. 5 · Przetwornik i/p z rozdzielaczem ciœnienia zasilaj¹cego
8

EB 6111 PL

6. Œwiadectwa zgodnoœci
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7. Wymiary w mm

83

118

12

113

OUTPUT
36

otwory Ø 5,5
dla monta¿u naœciennego

20

DF 04/00

35

SUPPLY
9
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