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UWAGA

 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 wypadku powstawania niedopuszczalnych si³ spowodowanych zbyt


wysokim ciœnieniem powietrza zasilaj¹cego si³ownik nale¿y zastosowaæ
odpowiedni¹ stacjê redukcyjn¹.
Wymagany odpowiedni transport i sk³adowanie urz¹dzeñ.

EB 8380-1 PL
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Zmiany w oprogramowaniu

Zmiany w oprogramowaniu ustawnika pozycyjnego w stosunku do poprzednich wersji
Poprzednia wersja

Nowa wersja
bli¿sze szczegó³y zastosowanych parametrów w rozdz. 8

Oprogramowanie
realizuj¹ce algorytm
regulacji R 1.41
Parametr:
Kierunek dzia³ania

R 2.01
Kierunek ruchu
Sygna³owi steruj¹cemu (w) nie jest ju¿ przyporz¹dkowany sygna³
wyjœciowy – ciœnienie steruj¹ce (y), lecz skok / k¹t obrotu (x)
>> wprost, przy wzroœcie sygna³u steruj¹cego zawór otwiera
<> odwrotny, przy wzroœcie sygna³u steruj¹cego zawór zamyka

Minimalny czas
przestawienia
(napowietrzenie /
odpowietrzenie
si³ownika)

Minimalny czas przestawienia dla otwierania / zamykania
zaworu

Wymagany czas
przestawienia
(napowietrzenie /
odpowietrzenie
si³ownika)

Wymagany czas przestawienia dla otwierania / zamykania
zaworu

Wspó³czynnik czasu
trwania cyklu
K_IS

brak

Inicjalizacja

Inicjalizacja dla maksymalnego zakresu: od wersji R 2.02 przy
uchybie wiêkszym ni¿ 10% wysy³any jest sygna³ ostrzegawczy.
U¿ytkownik sam decyduje, czy bêdzie tolerowa³ uchyb.

Tolerowana wartoœæ
przeregulowania

Jeœli wartoœæ przeregulowania i strefa nieczu³oœci regulatora
zostan¹ przekroczone przez uchyb regulacji, nastêpuje
dopasowanie impulsu.

Pole tekstowe

Mo¿liwoœæ zapisania dowolnej informacji tekstowej
w urz¹dzeniu obiektowym
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Mierzony czas nie odnosi siê ju¿ do napowietrzania
i odpowietrzania si³ownika, lecz do otwierania i zamykania
zaworu

Czas nastawiania nie odnosi siê ju¿ do napowietrzania
i odpowietrzania si³ownika, lecz do otwierania i zamykania
zaworu

Zmiany w oprogramowaniu

Poprzednia wersja

Nowa wersja

Oprogramowanie
realizuj¹ce algorytm
regulacji R 2.02

R 2.11

Parametr:
Minimalny impuls
dla napowietrzania /
odpowietrzania

Minimalne impulsy dla napowietrzania i odpowietrzania s¹
wyznaczane równolegle do regulacji dla zakresu skoku 0 do 20%,
20 do 80% i 80 do 100%. Impulsy minimalne nie s¹ ju¿ ustalane
podczas inicjalizacji.

Wspó³czynnik
proporcjonalnoœci
KP_Y1 i KP_Y2

Wspó³czynniki s¹ dopasowywane do wybranego rodzaju
si³ownika i mierzonych czasów przestawienia.

Wspó³czynnik
wzmocnienia KD
Inicjalizacja

Napis "Nieszczelnoœæ w uk³adzie pneumatycznym" pojawia siê jako ostrze¿enie,
nie prowadzi ju¿ jednak do przerwania inicjalizacji. Inicjalizacja w zakresie nominalnym
przeprowadzana jest 100% skoku (bez skoku > 100%).
Komunikat "B³êdnie dobrane prze³o¿enie lub skok/k¹t nominalny" pojawia siê
jako ostrze¿enie, nie prowadzi ju¿ jednak do przerwania inicjalizacji.

Oprogramowanie
realizuj¹ce algorytm
regulacji 2.11

R 2.21

Rodzaj si³ownika

Prze³¹czanie rodzaju si³ownika z si³ownika skokowego na obrotowy
rodzaj inicjalizacji ...............odnoœnie do zakresu maksymalnego
kod prze³o¿enia...................S90
k¹t nominalny......................90°
pozycja krañcowa przy w <....1%
pozycja krañcowa przy w >....99%
zakres k¹ta obrotu, pocz¹tek ...0°
zakres k¹ta obrotu, koniec.......90°

Prze³¹czanie rodzaju si³ownika z si³ownika obrotowego na skokowy
zabudowa ..........................zintegrowany wed³ug NAMUR
rodzaj inicjalizacji ...............odnoœnie do zakresu nomin. ....odnoœnie do zakresu nomin.
pozycja zabudowy ..............strza³ka w kier. si³ownika ......strza³ka od si³ownika
kod prze³o¿enia...................D1 ................ –
pozycja trzpienia .................– .................. A
skok nominalny....................15 mm .......... 15 mm
pozycja krañcowa przy w <....1%................ 1%
pozycja krañcowa przy w >....125%............ 125%
zakres skoku, pocz¹tek.........0 mm ............ 0 mm
zakres skoku, koniec.............15 mm .......... 15 mm
d³ugoœæ dŸwigni ..................– .................. 42 mm
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Zmiany w oprogramowaniu

Pozycja krañcowa
przy w </>

Zmiana rodzaju inicjalizacji z "zakres maksymalny"
na "zakres nominalny" powoduje:
po³o¿enie krañcowe przy < 1% po³o¿enie krañcowe przy < 125%
Zmiana rodzaju inicjalizacji z "zakres nominalny"
na "zakres maksymalny" powoduje:
po³o¿enie krañcowe przy < 1% po³o¿enie krañcowe przy < 99%

Rozszerzona
diagnostyka zaworu

Realizowana przez TROVIS Expert od wersji 1.0

Wymagany czas
przestawienia
(otwarte / zamkniête)

Zakres nastawiania wymaganego czasu przestawienia zosta³
ograniczony do 75 sek. Pe³na funkcjonalnoœæ mo¿e byæ
zagwarantowana tylko do tej wartoœci granicznej.

Inicjalizacja

W czasie inicjalizacji ustalane s¹ minimalne sygna³y steruj¹ce
dla przedzia³u od 20% do 80% zakresu sterowania. Ich wartoœæ
zostaje zachowana w pamiêci EEPROM.

Wspó³czynnik
proporcjonalnoœci
KP_Y1 i KP_Y2

Wspó³czynniki te s¹ dopasowane do wybranego rodzaju
si³ownika i zmierzonego czasu przestawienia.

Poprzednia wersja

Nowa wersja

Oprogramowanie
do komunikacji K 1.00 K 2.01
Typ charakterystyki

Dowolny tekst informacyjny opisuj¹cy zapisan¹ w urz¹dzeniu,
zdefiniowan¹ przez u¿ytkownika charakterystykê mo¿e byæ
przechowywany w urz¹dzeniu obiektowym.
Przy wyborze ch-ki: [sta³oprocentowa] lub [sta³oprocentowa
odwrotna] tekst opisuj¹cy rodzaj ch-ki jest od wersji K 2.02
automatycznie ustawiany zgodnie z wybran¹ charakterystyk¹.

Oprogramowanie
do komunikacji K 2.02 K 2.11
Realizuje wszystkie funkcje R 2.11
Initialisierungsart

Od K 2.11 wartoœæ standardowa = zakres maksymalny

Endlage bei w >

Od K 2.11 wartoœæ standardowa = 99%
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Zmiany w oprogramowaniu

Poprzednia wersja

Nowa wersja

Oprogramowanie
do komunikacji K 2.13

K 2.21
Realizuje wszystkie funkcje R 2.21 i TROVIS Expert od wersji 1.0.

Ustawniki od modelu o indeksie 3780-x...x. 01 – wyposa¿one zosta³y w zabezpieczenie przed
zapisem. Przestawienie prze³¹cznika w po³o¿enie 1 zabezpiecza przed zmian¹ nastaw za
pomoc¹ komunikacji HART.
Prze³¹cznik ochrony zapisu - patrz rozdz. 4.1.
Ustawniki od modelu o indeksie 3780-x...x. 03 – mo¿liwa rozszerzona diagnostyka przy
pomocy oprogramowania TROVIS Expert.

EB 8380-1 PL
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Dane techniczne

Ustawnik pozycyjny
Skok nominalny
(nastawialny)

monta¿ zintegrowany od 5 do 30 mm
monta¿ wed³ug norm DIN/IEC 5347, od 5 do 255 mm lub 30 do 120°

Sygna³ steruj¹cy

pod³¹czenie za pomoc¹ przewodu dwu¿y³owego, zakres sygnalu 4...20 mA,
szerokoœæ zakresu 4...16 mA, minimalny pr¹d 3,6 mA,
napiêcie obci¹¿enia wtórnego £ 10,8 V (odpowiada 540 W przy 20 mA),
granica zniszczenia 500 mA

Ciœnienie zasilaj¹ce

1,4 do 6 bar (20 do 90 psi)

Ciœnienie steruj¹ce (wyjœcie)

0 bar do wielkoœci ciœnienia powietrza zasilaj¹cego

Charakterystyka

nastawialna: liniowa, sta³oprocentowa, sta³oprocentowa odwrotna,
zadawana przez u¿ytkownika; odchy³ka £ 1%

Strefa nieczu³oœci

zmienna od 0,1 do 10%, nastawa fabryczna 0,5%

Rozdzielczoœæ

£ 0,05%

Czas przestawienia

do 75 s, nastawialny osobno dla napowietrzania i odpowietrzania si³ownika

Kierunek ruchu

mo¿liwoœæ zmiany kierunku na drodze programowej

Zu¿ycie powietrza

niezale¿ne od ciœnienia zasilaj¹cego <90 ln/h

Wydatek powietrza

napowietrzanie si³ownika: przy Dp = 6 bar 9,3 mn3/h, przy Dp = 1,4 bar 3,5 mn3/h
odpowietrzenie si³ownika: przy Dp = 6 bar 15,5 mn3/h, przy Dp = 1,4 bar 5,8 mn3/h

Dopuszczalna temperatura
otoczenia

–20 do 60°C
rozszerzony zakres temperatury na ¿yczenie, dla urz¹dzeñ iskrobezpiecznych
zob. zaœwiadczenie o zgodnoœci w za³¹czniku

Wp³yw warunków zewn.

temperatury: £0,15 %/10 K, zasilania: brak wp³ywu, drgañ: brak do 250 Hz i 4 g

Ochrona przeciwwybuchowa EEx ia IIC T6 zob. atest konstrukcji
Stopieñ ochrony

IP 54, (IP 65 wykonanie specjalne)

Zgodnoœæ
elektromagnetyczna

wymagania spe³nione zgodnie z norm¹ EN 50081 / EN 50082

Wyjœcie komunikatu
o zak³óceniu

przy³¹czenie do wzmacniacza przekaŸnikowego wed³ug norm EN 50227
granica zniszczenia 16 V

Wymuszone odpowietrzenie
(od modelu o indeksie .03)

w³¹czane / wy³¹czane przy pomocy wewnêtrznego w³¹cznika
wejœcie: 6...24 V DC, Ri ok. 6 kW, punkt w³¹czenia ok. 3 V, wartoœæ Kv = 0,17
granica zniszczenia 45 V

Komunikacja
Wymagania sprzêtowe

programowy IBIS: komputer typu PC kompatybilny z XT lub AT od MS DOS 3.2
z modemem typu FSK
(wolna pamiêæ operacyjna 580 k bajtów lub terminal rêczny np. typ 275 Rosemount)

Transmisja danych

protokó³ komunikacyjny z urz¹dzeniami obiektowymi HART
impedancja w zakresie czêstotliwoœci HART: odbiór 350 do 450 W ; nadawanie ok. 115 W

Wymagania programowe

dla komputerów PC np. pakiet programowy IBIS
dla terminalu rêcznego: Device Description dla typu 3780

8
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Wykonania

Wyposa¿enie dodatkowe
Indukcyjne wy³¹czniki
krañcowe

dwa wy³¹czniki szczelinowe typu SJ 2 SN do pod³¹czenia przekaŸnika separuj¹cego
zgodnie z norm¹ EN 50227

Programowe wy³¹czniki
krañcowe

dwie konfigurowane wartoœci graniczne, pod³¹czenie do przekaŸnika separuj¹cego
wed³ug normy EN 50227; granica zniszczenia 16 V

Analogowy sygnalizator
po³o¿enia

dwu¿y³owy przetwornik pomiarowy, wyjœcie 4 do 20 mA,
zasilanie 12 do 35 V DC, granica zniszczenia 40 V
mo¿liwoœæ zmiany kier. dzia³ania, charakterystyka liniowa, zakres pracy: –10% do +114%
maksymalne falowanie sygna³u pr¹du sta³ego: 0,6% przy 28 Hz/IEC 381 T1
rozdzielczoœæ: £0,05 %
wp³yw wysokich czêstotliwoœci < 2% przy f = 50 do 80 MHz
wp³yw energii zasilaj¹cej: brak, wp³yw temperatury: jak dla ustawnika pozycyjnego

Wymuszone odpowietrzenie
(do modelu o indeksie .02)

wejœcie: 6...24 V DC, Ri ok. 6 kW,
punkt za³¹czenia ok. 3 V, wartoœæ Kv = 0,17; granica zniszczenia 45 V

Materia³y
Obudowa

aluminiowy odlew ciœnieniowy, chromianowany i powleczony tworzywem sztucznym
czêœci zewnêtrzne ze stali odpornej na korozjê WN 1.4571 i WN 1.4301

Ciê¿ar

ok. 1,3 kg

Wykonania ustawnika pozycyjnego
Model
Wykonanie Ex

3780 bez
z (EEx ia IIC)
CSA/FM
wy³¹czniki
krañcowe

Wyposa¿enie dodatkowe
wymuszone
odpowietrzenie
sygnalizator
po³o¿enia
Przy³¹cza pneumatyczne

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

Przy³¹cza elektryczne

M20 x 1,5 niebieski
M20 x 1,5 czarny

X

X

X

0

X

X

0
1
3
bez
2 indukcyjne
2 programowe
bez
z
bez
4...20 mA

0
2
3
0
1
0
1
1
2
1
2
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Budowa i sposób dzia³ania

1. Budowa i sposób dzia³ania
Ustawnik pozycyjny sk³ada siê z bezstykowego, indukcyjnego przetwornika po³o¿enia
cz³onu regulacyjnego, bloku zaworów elektromagnetycznych oraz modu³u elektroniki
z dwoma mikroprocesorami, s³u¿¹cymi do
komunikacji i realizacji algorytmu regulacji.
Przetworzony sygna³ skoku grzyba zaworu
(lub innego elementu d³awi¹cego) porównywany jest w mikroprocesorze (2) z wartoœci¹
zadan¹. W zale¿noœci od uchybu regulacji
mikroprocesor wysy³a sygna³ steruj¹cy
o modulowanej szerokoœci impulsu do
jednego z dwóch zaworów elektromagnetycznych. Jeden z zaworów powoduje
napowietrzanie, drugi odpowietrzanie
si³ownika pneumatycznego.
Zawór napowietrzaj¹cy (3) doprowadza
ciœnienie zasilaj¹ce (7) wynosz¹ce od 1,4
do 6 bar do si³ownika, zawór odpowietrzaj¹cy (4) ³¹czy si³ownik z otoczeniem.
Z tego wynikaj¹ stany – stale otwarte, stale
zamkniête lub pojedyncze impulsy o zmiennej
szerokoœci. Wysterowanie obydwu zaworów
powoduje, ¿e grzyb zaworu regulacyjnego
przyjmuje pozycjê odpowiadaj¹c¹ wartoœci
sygna³u steruj¹cego. W stanie ustalonym
zawory napowietrzaj¹cy i odpowietrzaj¹cy
s¹ zamkniête.
Ustawnik wyposa¿ony jest standardowo
w wyjœcie sygnalizacji zak³óceñ (wyjœcie
binarne wed³ug normy EN 50227), które
w razie zak³ócenia nadaje sygna³ do systemu
nadrzêdnego.
Uaktywniony prze³¹cznik ochrony zapisu
zapobiega zmianom i skasowaniu danych
nastawczych ustawnika za poœrednictwem
protoko³u HART.

10
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1.1 Opcje wyposa¿enia /
wymuszone odpowietrzenie
Podstawowe funkcje urz¹dzenia mog¹ zostaæ
rozszerzone o nastêpuj¹ce mo¿liwoœci
(mo¿liwa jest rozbudowa ju¿ zamontowanego
ustawnika):
Ustawnik pozycyjny z wy³¹cznikami
krañcowymi:
Do sygnalizacji po³o¿enia mog¹ byæ zastosowane dwa programowe wy³¹czniki krañcowe
lub dwa wy³¹czniki indukcyjne (szczelinowe).
Ustawnik pozycyjny z wymuszonym
odpowietrzeniem:
Doprowadzony do ustawnika sygna³ napiêciowy (6 do 24 V–) sprawia, ¿e ciœnienie
steruj¹ce jest doprowadzane do si³ownika
pneumatycznego. Zanik napiêcia powoduje
odciêcie tego ciœnienia i odpowietrzenie
si³ownika. Zawór regulacyjny jest przestawiany przez wbudowane w si³owniku
sprê¿yny w po³o¿enie bezpieczeñstwa.
Od modelu o indeksie .03 wymuszone
odpowietrzenie jest wbudowane na sta³e
i mo¿e byæ aktywowane lub dezaktywowane
przy pomocy prze³¹cznika, zob. rozdz. 4.2.
Sygnalizator po³o¿enia
Sygnalizator po³o¿enia jest iskrobezpiecznym,
dwu¿y³owym przetwornikiem pomiarowym,
sterowanym przez mikroprocesor ustawnika
pozycyjnego i s³u¿y do przyporz¹dkowania
po³o¿enia grzyba zaworu do sygna³u pr¹dowego 4 do 20 mA. Sygnalizator po³o¿enia
sygnalizuje zarówno stany krañcowe "armatura zamkniêta", lub "armatura w pe³ni otwarta", jak i pozycje poœrednie. Poniewa¿ sygnalizacja po³o¿enia odbywa siê niezale¿nie od
sygna³u wejœciowego ustawnika pozycyjnego
(zwróciæ uwagê na pr¹d minimalny), istnieje
mo¿liwoœæ kontroli rzeczywistego po³o¿enia
grzyba zaworu.

Budowa i sposób dzia³ania

1.2 Komunikacja
Dla umo¿liwienia komunikacji jest przewidziany ustawnik pozycyjny z interfejsem
dla protoko³u HART (Highway Adressable
Remote Transducer). Transmisja danych jest
realizowana przez na³o¿enie cyfrowego
sygna³u zmodulowanego czêstotliwoœciowo
na sygna³ steruj¹cy 4 do 20 mA
(FSK = Frequency Shift Keying).
Komunikacja i obs³uga ustawnika pozycyjnego mo¿e przebiegaæ albo przez odpowiedni terminal rêczny, zgodny z protoko-

³em HART lub te¿ przez komputer typu PC
z modemem typu FSK przez z³¹cze standardowe RS 232.
Po mechanicznej nastawie zera ustawnik
umo¿liwia przeprowadzenie automatycznej
inicjalizacji. Nastêpuje wówczas nastawa
zera i sprawdzenie zadanego zakresu.
Ustawnik pozycyjny dostarczany jest wraz
ze standardow¹ konfiguracj¹ do zabudowy
zintegrowanej na zaworze o skoku 15 mm.
Indywidualna konfiguracja w celu dopasowania do innych si³owników mo¿e nast¹piæ
jedynie za poœrednictwem terminalu rêcznego

12

mC

11

10

2
G

8

1

G

FSK

7

mC

5

1

e
p

3
e
p

4

6

1 indukcyjny przetwornik po³o¿enia
2 mikroprocesor
3 zawór steruj¹cy napowietrzaniem
si³ownika
4 zawór steruj¹cy odpowietrzeniem
si³ownika
5 mikroprocesor
6 regulator ciœnienia
7 przy³¹cze ciœnienia zasilaj¹cego
1,4 do 6 bar
8 sygna³ steruj¹cy 4 do 20 mA
z na³o¿onym sygna³em FSK
10 trzpieñ si³ownika
11 dŸwignia
12 jarzmo zaciskowe

Rys. 2 · Schemat dzia³ania
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albo komputera typu PC z modemem typu
FSK przez protokó³ HART.
Podczas konfiguracji mog¹ byæ wprowadzone takie parametry jak: charakterystyka,
kierunek ruchu, ograniczenia skoku, czas
przestawienia, zakres skoku oraz komunikat
o zak³óceniach.
Uwaga!
Konfiguracja z poziomu komputera za poœrednictwem modemu FSK jest realizowana
przy pomocy programu IBIS (Intelligentes
Bedien- und Informationssystem = Inteligentny
Program Obs³ugowy i Informacyjny).
Jej przebieg opisano w instrukcji obs³ugi
EB 8380-2.
Konfiguracja za poœrednictwem terminalu
rêcznego opisana jest w instrukcji obs³ugi
EB 8380-3.

2. Monta¿ na zaworze
regulacyjnym
Ustawnik pozycyjny montowany jest na si³owniku typu 3277 produkcji firmy SAMSON
lub zgodnie z zaleceniami NAMUR
(DIN IEC 534) na zaworach regulacyjnych
w wykonaniu z jarzmem lub na zaworach
w wykonaniu z kolumn¹ wspieraj¹c¹.
Po zamontowaniu elementu poœrednicz¹cego
ustawnik mo¿e byæ montowany na si³ownikach obrotowych.
Przy szybkich zaworach regulacyjnych o ma³ej
objêtoœci komory si³ownika (czas przestawienia < 0,6 s) mo¿e okazaæ siê konieczna wymiana sita na wyjœciu ciœnienia steruj¹cego
(output/wyjœcie 36) na d³awik (patrz tabela
na stronie 15, wyposa¿enie dodatkowe)
w celu polepszenia w³aœciwoœci regulacyjnych.
Ustawnik pozycyjny dostarczany jest bez
osprzêtu. Wymagane dodatkowe elementy
wyposa¿enia oraz ich numery katalogowe
mo¿na odszukaæ w tabelach zamieszczonych w niniejszej instrukcji.
Uwaga:
Ustawnik pozycyjny nie posiada w³asnego
korka odpowietrzaj¹cego. Powietrze
odprowadzane jest na zewn¹trz przez
korek odpowietrzaj¹cy w osprzêcie
(patrz rys. 3, 4 i 5).

2.1 Monta¿ zintegrowany
na si³owniku typu 3277
Monta¿u ustawnika dokonuje siê po lewej
stronie si³ownika, patrz¹c na przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego b¹dŸ te¿ na p³ytkê prze³¹czaj¹c¹ (patrz rys. 3). Strza³ka na czarnym
pokryciu obudowy wskazuje przy tym na
komorê membrany (patrz rys. 11).

12
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si³ownik o dzia³aniu "do wewn¹trz"

si³ownik o dzia³aniu "na zewn¹trz"

pod³¹czenie ciœnienia
steruj¹cego przez przewody
ciœnieniowe

wewnêtrzne pod³¹czenie
ciœnienia steruj¹cego

blok przy³¹czeniowy

jarzmo zaciskowe
dŸwignia
dŸwignia
p³yta dystansowa
pokrywa

SUPPY

1.2
D1
D2
15
16

rzut boczny bloku
przy³¹czeniowego
z p³ytk¹ prze³¹czaj¹c¹

15

odpowietrzenie

1.2

symbol si³ownika
o dzia³aniu "na zewn¹trz"

D2

znacznik
symbol si³ownika o dzia³aniu "do wewn¹trz"

D1
16

p³ytka
prze³¹czaj¹ca

wejœcie
ciœnienia steruj¹cego

wejœcie ciœnienia
steruj¹cego
w razie potrzeby
z d³awikiem
mosiê¿nym

15

1.2

znacznik

16

trzpieñ
si³ownika

dzia³anie
"na zewn¹trz" "do wewn¹trz"

otwór
ciœnienia steruj¹cego

p³ytka
prze³¹czaj¹ca

Rys. 3 · Monta¿ i przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego dla si³owników typu 3277 (na górze)
i 3277-5 z membran¹ o powierzchni roboczej 120 cm2 (na dole)
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Wyj¹tek:
zawory regulacyjne, których zamykanie nastêpuje w wyniku wci¹gania trzpienia si³ownika.
W tym wypadku monta¿ przebiega z prawej
strony, a strza³ka skierowana jest w kierunku
przeciwnym ni¿ komora membrany.
1. przykrêciæ jarzmo zaciskowe (1.2.)
do trzpienia si³ownika, tak aby œruba
mocuj¹ca znajdowa³a siê we wpuœcie
trzpienia si³ownika.
2. zamocowaæ odpowiednie d¿wignie D1
lub D2 na dŸwigni przenoszenia ustawnika pozycyjnego
3. zamocowaæ p³ytê dystansow¹ (15)
z uszczelk¹ na jarzmie si³ownika
4. ustawnik pozycyjny umieœciæ w taki
sposób, ¿eby dŸwignia D1 lub D2 przechodzi³a przez œrodek trzpienia jarzma
zaciskowego (1.2), a nastêpnie przymocowaæ do p³yty dystansowej (15).
5. zamontowaæ pokrywê (16)
Si³owniki z membran¹ o powierzchni
roboczej 240 do 700 cm2
6. Boczn¹ p³ytkê prze³¹czaj¹c¹ znajduj¹c¹ siê na bloku przy³¹czeniowym nale¿y ustawiæ w taki sposób w stosunku do
strza³ki na bloku, ¿eby symbol si³ownika o kierunku dzia³ania "na zewn¹trz"
lub "do wewn¹trz" by³ zgodny z wykonaniem si³ownika.
W razie potrzeby wykrêciæ obie œruby
mocuj¹ce, obróciæ p³ytkê o 180° i ponownie zamontowaæ.
7. umieœciæ blok przy³¹czeniowy wraz
z pierœcieniami uszczelniaj¹cymi na
ustawniku pozycyjnym i jarzmie si³ownika i dokrêciæ œrubê mocuj¹c¹.
W wypadku si³ownika o kierunku dzia³ania "do wewn¹trz" nale¿y dodatkowo zamontowaæ przewód impulsowy.

14
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Si³ownik z membran¹ o powierzchni
roboczej 120 cm2
W wypadku si³ownika typu 3277-5 z membran¹ o powierzchni roboczej 120 cm2 ciœnienie
steruj¹ce doprowadzane jest do komory membrany przez p³ytkê prze³¹czaj¹c¹.
Uwaga!
W wypadku skoku nominalnego 7,5 mm
nale¿y wcisn¹æ mosiê¿ny d³awik (patrz
tabela osprzêtu na stronie 15) w w¹¿
uszczelniaj¹cy wejœcia ciœnienia steruj¹cego
na jarzmie si³ownika.
W wypadku skoku nominalnego 15 mm
postêpowanie takie jest konieczne jedynie
wtedy, kiedy ciœnienie powietrza zasilaj¹cego
przekracza 4 bar.
Ponadto w wypadku szybkich zaworów
regulacyjnych (czas przestawienia < 0,6 s)
mo¿e zachodziæ koniecznoœæ wymiany sita
na wyjœciu ciœnienia steruj¹cego (output/
wyjœcie 36) na d³awik (patrz tabela osprzêtu
na str. 13) w celu polepszenia w³aœciwoœci
regulacyjnych.
6. wymontowaæ œrubê zamykaj¹c¹ znajduj¹c¹ siê na tylnej œciance ustawnika pozycyjnego i zamkn¹æ boczne wyjœcie ciœnienia steruj¹cego "output" (36) za pomoc¹ korka zaœlepiaj¹cego bêd¹cego
elementem wyposa¿enia dodatkowego.
7. ustawnik pozycyjny zamontowaæ w taki
sposób, aby otwór w p³ytce dystansowej (15) pokrywa³ siê z wê¿em uszczelniaj¹cym w otworze jarzma si³ownika.
8. p³ytkê prze³¹czaj¹c¹ z odpowiednim
dla monta¿u symbolem skierowaæ w lewo
w kierunku znacznika i zamontowaæ na
jarzmie si³ownika.

Monta¿ na zaworze regulacyjnym

Uwaga!
Je¿eli w wypadku si³ownika z membran¹
o powierzchni roboczej 120 cm2 oprócz
ustawnika pozycyjnego dodatkowo montowany jest zawór elektromagnetyczny lub
podobne urz¹dzenie, nie wolno wykrêcaæ
znajduj¹cej siê na tylnej œciance œruby zamykaj¹cej M3. W takim wypadku ciœnienie
steruj¹ce musi byæ doprowadzone do si³ownika z wyjœcia ciœnienia "output" poprzez
niezbêdn¹ p³ytkê przy³¹czeniow¹ (patrz
tabela 2). Wówczas nie jest potrzebna
czarna p³ytka prze³¹czaj¹ca.

Przewietrzanie
W razie potrzeby przewietrzenia komory
sprê¿yn si³ownika 3277 za pomoc¹ powietrza odprowadzanego z ustawnika pozycyjnego, ustawnik (z si³ownikiem o dzia³aniu
"na zewn¹trz") mo¿na po³¹czyæ z blokiem
przy³¹czeniowym za pomoc¹ przewodu
(tabela 3). Przedtem nale¿y wykrêciæ z bloku
korek zaœlepiaj¹cy.
W wypadku si³ownika typu 3277-5 o dzia³aniu "do wewn¹trz" przewietrzanie komory
sprê¿yn zapewnia wywiercony wewn¹trz
otwór.
Si³ownik z membran¹
o powierzchni
cm2

Zestaw monta¿owy

D1 (d³ugoœæ 33 mm z jarzmem zaciskowym o wysokoœci 17 mm)

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

1400-6790
1400-6791

D1 (d³ugoœæ 33 mm z jarzmem zaciskowym o wysokoœci 17 mm)

240 i 350

1400-6370

D2 (d³ugoœæ 44 mm z jarzmem zaciskowym o wysokoœci 13 mm)

700

1400-6371

Tabela 1
Wymagana dŸwignia z odpowiednim jarzmem zaciskowym i p³yt¹
dystansow¹

Nr katalogowy

Bestell-Nr.

Tabela 2
Wymagana p³ytka prze³¹czaj¹ca dla si³ownika z membran¹
o powierzchni roboczej 120 cm2 lub p³yta przy³¹czeniowa
w wypadku monta¿u np. zaworu elektromagnetycznego
Wymagany blok przy³¹czeniowy dla si³owników o powierzchni
membrany 240, 350 i 700 cm2

G 1/8
NPT 1/8

1400-6819
1400-6820
1400-6821

gwint G

1400-6955

gwint NPT

1400-6956

si³ownik z membran¹
o powierzchni [cm2]

Materia³

Nr katalogowy

Wymagane przewody ciœnieniowe
ze z³¹czkami

240

stal

1400-6444

240

stal nierdzewna

1400-6445

dla si³ownika:
trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz
lub
w wypadku napowietrzania górnej komory
membrany

350

stal

1400-6446

350

stal nierdzewna

1400-6447

700

stal

1400-6448

700

stal nierdzewna

1400-6449

stal nierdzewna/
mosi¹dz: 1400-6957

stal nierdzewna/stal
nierdzewna: 1400-6958

Tabela 3

Osprzêt

manometry ciœnienia zasilaj¹cego i steruj¹cego

d³awiki ciœnienia steruj¹cego (d³awik wkrêcany i mosiê¿ny)

1400-6964

EB 8380-1 PL
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2.2 Monta¿ wg norm DIN IEC 534
(NAMUR)
Monta¿ przeprowadzany jest (rys. 4) przy
wykorzystaniu ³¹cznika. W tym wypadku
skok zaworu regulacyjnego przenoszony
jest najpierw na k¹townik (28) ³¹cznika
poprzez dŸwigniê (18) i wa³ek (25), a nastêpnie na trzpieñ (27a) znajduj¹cy siê na
dŸwigni ustawnika pozycyjnego.
Do zamontowania ustawnika pozycyjnego
niezbêdne s¹ elementy wymienione w tabeli 4.
Skok nominalny zaworu regulacyjnego
decyduje o wyborze dŸwigni.
Monta¿ ustawnika pozycyjnego na ³¹czniku
musi przebiegaæ w taki sposób, aby strza³ka
na czarnym pokryciu obudowy skierowana
by³a w dó³ przeciwnie do si³ownika pneumatycznego.
Wyj¹tek: zawory regulacyjne, których
zamkniêcie nastêpuje w wyniku wci¹gania
trzpienia si³ownika. W tym wypadku strza³ka
musi byæ skierowana w kierunku si³ownika.

2.2.1 Kolejnoœæ monta¿u
Niezbêdne elementy podano w tabelach 4 i 5.
Uwaga!
Przed zamontowaniem wszystkich elementów
nale¿y doprowadziæ do si³ownika takie
ciœnienie steruj¹ce, aby zawór znajdowa³
siê w pozycji 50% skoku. Tylko w ten sposób
mo¿na dok³adnie ustawiæ dŸwigniê (18)
i k¹townik (28).

16
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Zawór regulacyjny w wykonaniu z jarzmem
1. p³ytê (20) przykrêciæ za pomoc¹ wkrêtów
z ³bem sto¿kowym p³askim do sprzêg³a
trzpienia si³ownika i grzyba. W wypadku
si³owników z membran¹ o powierzchni
roboczej 2100 i 2800 cm2 pos³u¿yæ siê
dodatkowym k¹townikiem (32).
2. usun¹æ uszczelkê z ³¹cznika i zamocowaæ
go za pomoc¹ œruby z ³bem szeœciok¹tnym do jarzma.
Zawór regulacyjny w wykonaniu z kolumn¹
wspieraj¹c¹
1. p³ytê (20) przykrêciæ do jarzma
na sprzêgle.
2. œruby dwustronne (29) wkrêciæ w ³¹cznik.
3. ³¹cznik z p³yt¹ mocuj¹c¹ (30) przy³o¿yæ
po lewej lub prawej stronie kolumny
zaworu i przykrêciæ za pomoc¹ nakrêtek (31). Wysokoœæ dobraæ tak, ¿eby
dŸwignia (18) po zamontowaniu znajdowa³a siê w poziomie.
4. trzpieñ (19) wkrêciæ i zakontrowaæ
w otworach w p³ycie (20) w taki sposób,
¿eby znajdowa³ siê on mniej wiêcej
nad odpowiednim znacznikiem po³o¿enia dŸwigni skoku (1 do 2), zgodnie
z tabel¹. W wypadku poœrednich wartoœci skoku nale¿y odpowiednio interpolowaæ. Obejmê (21) przesun¹æ przedtem
w taki sposób, ¿eby obejmowa³a
trzpieñ.
5. wymierzyæ odleg³oœæ od œrodka wa³ka
(25) do œrodka trzpienia (19). Ta wartoœæ
musi byæ potem wprowadzona przy
konfiguracji ustawnika pozycyjnego.

Monta¿ na zaworze regulacyjnym

27b

pozycja monta¿owa

A

26

B

monta¿ na jarzmie
wykonanym zgodnie
z zaleceniami NAMUR

27a 28

1

24 25

22 23 19

2

1,5

21 20

18

32

monta¿ na kolumnach
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27a
27b
28
29
30
31
32

dŸwignia N1, N2
trzpieñ
p³yta
obejma
p³ytka zaciskowa
œruba
wskaŸnik
wa³ek
dŸwignia ustawnika
trzpieñ przeniesienia ruchu
nakrêtka kontruj¹ca
k¹townik
œruby dwustronne
p³yta
nakrêtki
k¹townik monta¿owy

31
29
30

20

19

Rys. 4 · Monta¿ wed³ug norm DIN IEC 534 (NAMUR)
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2.2.2 Wstêpna nastawa skoku
1. wa³ek (25) umieœciæ w obudowie ³¹cznika w taki sposób, ¿eby czarny
wskaŸnik (24) wskazywa³ na wykonany
w odlewie znacznik na ³¹czniku.
2. w tej pozycji dokrêciæ p³ytê zaciskow¹
(22) za pomoc¹ œruby (23).
3. trzpieñ przeniesienia ruchu (27) wkrêciæ
do boku wt³aczanej nakrêtki dŸwigni
ustawnika pozycyjnego (26) i na przeciwnej stronie zakontrowaæ za pomoc¹
szeœciok¹tnej nakrêtki. Zwracaæ przy
tym uwagê na pozycjê monta¿ow¹ A
lub B podan¹ w tabeli 5 i na rys. 4

Tabela 4 · Monta¿ wed³ug zaleceñ
NAMUR

W tym celu od przedniej strony w³o¿yæ
w otwór widoczny na pokrywie pod
otworem pod³u¿nym 2,5 milimetrowy
klucz ampulowy lub œrubokrêt i doprowadziæ w ten sposób dŸwigniê ustawnika
pozycyjnego do ¿¹danej pozycji.
5. ustawnik pozycyjny przykrêciæ do obudowy ³¹cznika.
6. od³¹czyæ ciœnienie od si³ownika

Zawór regulacyjny

zawór
w wykonaniu
z kolumn¹
wspieraj¹c¹ o
œrednicy
kolumny
w mm

D³ugoœæ
skoku w mm

blok przy³¹czeniowy manometrów
komplet manometrów

N1 (125mm)

1400-6787

N2 (212 mm)

1400-6789

20 do 25

N1

1400-6436

20 do 25

N2

1400-6437

25 do 30

N1

1400-6438

25 do 30

N2

1400-6439

30 do 35

N1

1400-6440

N2

1400-6441

G 1/4:

1400-7106

NPT 1/4:

1400-7107

stal nierdzewna/
mosi¹dz:

1400-6957

stal nierdzewna/
stal nierdzewna:

1400-6958

d³awiki ciœnienia steruj¹cego (d³awik wkrêcany i mosiê¿ny)
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Numer
katalogowy

7,5 do 60

30 do 35
Osprzêt

z dŸwigni¹

30 do 120

zawór w wykonaniu
z jarzmem

Zestaw monta¿owy NAMUR
Elementy sk³adowe patrz rys. 4

4. ustawnik pozycyjny umieœciæ na ³¹czniku
w taki sposób, ¿eby trzpieñ przeniesienia ruchu (27) przylega³ do ramienia
k¹townika (28)

1400-6964

Monta¿ na zaworze regulacyjnym

Tabela 5 · Monta¿ wed³ug zaleceñ NAMUR
D³ugoœæ skoku w mm *)

7,5

15

15

30

30

60

30

60

60

120

Trzpieñ na znaczniku *)

1

1

2

1

2

1

2

1

2

Odpowiednia odleg³oœæ miêdzy
trzpieniem a punktem obrotu dŸwigni

42

42

84

42

84

84

168

84

168

z dŸwigni¹

N1 (d³ugoœæ 125 mm)

Trzpieñ przeniesienia ruchu (27)
w po³o¿eniu

A

A

N2 (d³ugoœæ 212 mm)
B

A

B

*) w wypadku poœrednich wartoœci skoku nale¿y odpowiednio interpolowaæ

Tabela 6 · Si³owniki obrotowe
Si³ownik typu 3278 firmy SAMSON
Powierzchnia membrany
si³ownika

Si³ownik wed³ug VDI/VDE3845

160 cm2

320 cm2

Nr katalogowy
Komplet elementów
monta¿owych (bez krzywki)

1400-7103

Nr katalogowy

1400-7104

Osprzêt
Wzmacniacz dwukierunkowy przy zasilanych dwustronnie si³ownikach
bezsprê¿ynowych

1400-7105
Nr katalogowy
gwint G:
1079-1118

Krzywka tarczowa z osprzêtem,
zakres obrotu k¹townika 0 do 90° i 0 do 120°
Blok przy³¹czeniowy manometrów
Komplet manometrów

D³awiki ciœnienia steruj¹cego (d³awik wkrêcany i mosiê¿ny)

gwint NPT:
1079-1119
1400-6959

G 1/4:
1400-7106

NPT 1/4:
1400-7107

stal nierdzewna/
Ms:
1400-6957

stal nierdzewna/
stal nierdzewna:
1400-6958

1400-6964
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2.3 Monta¿ na si³owniku
obrotowym

2.3.2 Monta¿ elementu
poœrednicz¹cego

Maj¹c do dyspozycji czêœci wymienione
w tabeli 6 ustawnik pozycyjny mo¿na zamontowaæ zgodnie z VDI/VDE 3845 tak¿e na
si³ownikach obrotowych. Ruch obrotowy si³ownika jest przekszta³cany za pomoc¹ krzywki
tarczowej wa³ka si³ownika i rolkê odczytow¹
dŸwigni ustawnika pozycyjnego na odpowiedni ruch posuwisty indukcyjnego przetwornika po³o¿enia. Dla zakresów k¹ta obrotu
k¹townika od 0 do 90° i od 0 do 120° stosuje
siê tê sam¹ krzywkê tarczow¹ (patrz tabela 6).

Si³ownik firmy SAMSON typ 3278

W wypadku bezsprê¿ynowych si³owników
obrotowych zasilanych dwustronnie trzeba
zamontowaæ po stronie przy³¹cza obudowy
ustawnika pozycyjnego wzmacniacz
dwukierunkowy.
W wypadku si³owników obrotowych firmy
SAMSON typu 3278 wnêtrze si³ownika
i tylna strona membrany s¹ przewietrzane
powietrzem z ustawnika pozycyjnego bez
stosowania dodatkowych przewodów.
Je¿eli ustawnik pozycyjny jest montowany
do si³owników innych producentów, przewietrzanie tylnej strony membrany mo¿e siê
odbywaæ poprzez przewód z trójnikiem
umieszczony miêdzy si³ownikiem a przy³¹czem
powietrza odprowadzanego znajduj¹cym
siê na elemencie poœrednicz¹cym.

2.3.1 Monta¿ dŸwigni rolki
odczytowej
1. DŸwigniê rolki odczytowej (35) umieœciæ
na dŸwigni przenoszenia ruchu (37)
i przykrêciæ za pomoc¹ dostarczonych
œrub i podk³adek (38).
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1. przykrêciæ dwoma œrubami ³¹cznik (36)
do wolnego koñca wa³ka si³ownika
obrotowego.
2. przykrêciæ dwoma œrubami element
poœrednicz¹cy (34) do obudowy
si³ownika. Element poœrednicz¹cy musi
byæ przy tym zamocowany w taki sposób,
¿eby przy³¹cza powietrza ustawnika
pozycyjnego skierowane by³y w stronê
obudowy membrany.
Si³owniki wed³ug VDI/VDE 3845
1. kompletny element poœrednicz¹cy
(34, 42, i 44) przymocowaæ do konsoli
monta¿owej VDI/VDE 3845.
2. krzywkê tarczow¹ (40) i skalê ustawiæ
i przymocowaæ wed³ug wskazówek
z rozdz. 2.3.3.
W wypadku si³owników bezsprê¿ynowych
do boku obudowy ustawnika pozycyjnego
nale¿y przykrêciæ wzmacniacz dwukierunkowy (45)
1. w otworach przy³¹czaj¹cych ustawnika
pozycyjnego wkrêciæ dostarczone wraz
z urz¹dzeniem nakrêtki z podwójnym
gwintem.
2. wzmacniacz dwukierunkowy nale¿y
przykrêciæ za pomoc¹ wydr¹¿onych
œrub i uszczelki do ustawnika pozycyjnego w taki sposób, ¿eby otwór s³u¿¹cy
do przewietrzania by³ przykryty przez
element poœrednicz¹cy.
3. komory si³ownika po³¹czyæ w zale¿noœci
od kierunku obrotu z wyjœciami A1 i A2.

Monta¿ na zaworze regulacyjnym

monta¿ na si³owniku firmy SAMSON
typ 3278

monta¿ wed³ug VDI/VDE 3845
(NAMUR)

33
38
37
35
34

42
44
36

41 40 39

43

odpowietrzenie
0˚

Rys. 5 · Monta¿ na si³ownikach obrotowych

monta¿
ze wzmacniaczem
dwukierunkowym

33 ustawnik pozycyjny
34 element poœrednicz¹cy
35 dŸwignia z rolk¹
odczytow¹
36 ³¹cznik
37 dŸwignia przenoszenia
ruchu
38 œruby
39 skala
40 krzywka tarczowa
41 wa³ek si³ownika
42 podk³adka
43 jarzmo
(obrócone o 90°)
44 sprzêg³o
45 wzmacniacz
dwukierunkowy
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2.3.3 Regulacja i monta¿ krzywki
tarczowej
W wypadku sprê¿ynowego si³ownika obrotowego o po³o¿eniu bezpieczeñstwa i kierunku obrotu zaworu regulacyjnego, w prawo
lub w lewo, decyduj¹ wbudowane sprê¿yny
si³ownika.
W wypadku bezsprê¿ynowego si³ownika
o ruchu obrotowym zasilanym dwustronnie
kierunek ruchu zale¿y od zastosowanego
si³ownika i wykonania zaworu. W po³o¿eniu wyjœciowym zawór jest zamkniêty.
Sposób pracy ustawnika pozycyjnego decyduj¹cy o tym, czy wzrost sygna³u steruj¹cego
ma powodowaæ otwieranie, czy zamykanie
zaworu musi byæ okreœlony na drodze programowej (kierunek dzia³ania wprost lub
odwrotny).
1. na³o¿yæ krzywkê tarczow¹ ze skal¹ na
³¹cznik (36) lub sprzêg³o (34), œrubê
mocuj¹c¹ wkrêciæ najpierw luŸno.
Krzywka tarczowa ma dwa odcinki robocze,
których punkty pocz¹tkowe zaznaczone s¹
ma³ymi otworami.
Uwaga!
W pozycji zamkniêcia zaworu regulacyjnego punkt pocz¹tkowy krzywki (otwór) musi
byæ tak ustawiony, aby punkt obrotu krzywki
tarczowej, pozycja 0° na skali i strza³ka
znajduj¹ca siê na przezroczystej pokrywie
znajdowa³y siê w jednej linii.
Gdy zawór znajduje siê w pozycji zamkniêtej, punkt pocz¹tkowy nie mo¿e w ¿adnym
wypadku znajdowaæ siê poni¿ej pozycji 0°.

W wypadku si³owników o po³o¿eniu bezpieczeñstwa "zawór regulacyjny otwarty"
przed regulacj¹ krzywki tarczowej do si³ownika musi zostaæ doprowadzone maksymalne
ciœnienie steruj¹ce.
W wypadku si³owników bezsprê¿ynowych
nale¿y pod³¹czyæ powietrze zasilaj¹ce.
2. Podczas ustawiania krzywki tarczowej
dwustronn¹ pokrywê ze skal¹ nastawiæ
tak, aby wartoœæ na skali zgadza³a siê
z kierunkiem obrotu zaworu regulacyjnego. Dopiero w takiej pozycji krzywki
tarczowej dokrêciæ œrubê mocuj¹c¹.
Zabezpieczenie wyregulowanej krzywki
tarczowej
Je¿eli krzywka tarczowa ma byæ dodatkowo
zabezpieczona przed przestawieniem,
to nale¿y postêpowaæ nastêpuj¹co:
Na krzywce tarczowej rozmieszczone zosta³y
cztery otwory centrycznie w stosunku do
œrodkowego otworu. Przez jeden z nich
nale¿y wywierciæ otwór w ³¹czniku (36) lub
sprzêgle (44), aby zamontowaæ w nim
ko³ek rozprê¿ny o d³. 2 mm.
3. ustawnik pozycyjny tak umieœciæ na
elemencie poœrednicz¹cym (34), aby
dŸwignia rolki odczytowej (35) przylega³a do krzywki tarczowej.
W tym celu od przedniej strony w³o¿yæ
w otwór widoczny na p³ycie pokrywaj¹cej pod otworem pod³u¿nym 2,5 milimetrowy klucz ampulowy lub œrubokrêt
i doprowadziæ w ten sposób dŸwigniê
ustawnika pozycyjnego do ¿¹danej
pozycji.
4. ustawnik pozycyjny przykrêciæ mocno
do elementu poœrednicz¹cego.
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2.4 Po³o¿enie bezpieczeñstwa
si³ownika
Uwaga!
Jeœli w trakcie u¿ytkowania instalacji zostanie
zmienione po³o¿enie bezpieczeñstwa si³ownika przez przebudowê sprê¿yn z pozycji
"trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz"
na pozycjê "trzpieñ si³ownika wci¹gany do
wewn¹trz", nale¿y ponownie dokonaæ
nastawy punktu zerowego i przeprowadziæ
inicjalizacjê.

rolka odczytowa
punkt pocz¹tkowy
otwory zabezpieczaj¹ce
krzywkê tarczow¹

wsun¹æ i docisn¹æ klipsy mocuj¹ce

otwieranie
zaworu regulacyjnego
przy obrocie w lewo

otwieranie
zaworu regulacyjnego
przy obrocie w prawo

Rys. 6 · Regulacja krzywki tarczowej
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3. Przy³¹cza
3.1 Przy³¹cza pneumatyczne
Przy³¹cza powietrza mog¹ byæ wykonane
jako otwory z gwintem NPT 1/4 lub G 1/4.
Mo¿na stosowaæ typowe wkrêcane z³¹czki
do rur metalowych i miedzianych lub przewodów z tworzywa sztucznego.
Uwaga!
Doprowadzane powietrze musi byæ suche,
nie mo¿e zawieraæ oleju i kurzu. Nale¿y
przestrzegaæ przepisów serwisowych dotycz¹cych reduktorów pod³¹czanych przed urz¹dzeniem. Przed pod³¹czeniem nale¿y sprawdziæ dro¿noœæ przewodów ciœnieniowych.
Przy³¹cze ciœnienia steruj¹cego w przypadku
monta¿u zintegrowanego do si³ownika typu
3277 jest sta³e. W przypadku monta¿u wg
zaleceñ NAMUR przy³¹cze jest doprowadzane
do dolnej lub górnej strony si³ownika w zale¿noœci od po³o¿enia bezpieczeñstwa "trzpieñ
si³ownika wci¹gany do wewn¹trz" lub
"trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz".
Powietrze odprowadzane: przy³¹cze s³u¿¹ce
odprowadzaniu powietrza z ustawnika pozycyj-

2...3 mm

nakrêtka
sito (0550-0650)
d³awik (1790-6121)
Rys. 7 · Monta¿ manometru
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nego znajduje siê w osprzêcie monta¿owym.
W wypadku monta¿u zintegrowanego korek
odpowietrzaj¹cy znajduje siê na pokrywie
si³ownika wykonanej z tworzywa sztucznego,
w wypadku monta¿u wed³ug NAMUR znajduje siê on na obudowie ³¹cznika, a w przypadku monta¿u na si³owniku obrotowym na elemencie poœrednicz¹cym lub na wzmacniaczu
dwukierunkowym.

3.1.1 Manometry ciœnienia
zasilaj¹cego i steruj¹cego
W celu kontroli ustawnika pozycyjnego zaleca
siê zamontowanie zespo³u manometrów
wskazuj¹cych wartoœæ ciœnienia zasilaj¹cego
i steruj¹cego. Odpowiednie elementy wyposa¿enia dodatkowego wymienione zosta³y
w tabelach 3, 4 i 6.

3.1.2 Ciœnienie powietrza
zasilaj¹cego
Wymagane ciœnienie powietrza zasilaj¹cego
zale¿y od zakresu sygna³u nominalnego i kierunku dzia³ania (po³o¿enia bezpieczeñstwa)
si³ownika. Zakres sygna³u nominalnego naniesiony jest na tabliczce znamionowej jako
zakres napiêcia sprê¿yny lub zakres ciœnienia
steruj¹cego.
trzpieñ si³ownika wysuwany dziêki sile
sprê¿yn na zewn¹trz (FA):
wymagane ciœnienie zasilaj¹ce = wartoœæ
koñcowa zakresu sygna³u nomin. + 0,2 bar,
przynajmniej 1,4 bar.
trzpieñ si³ownika wci¹gany dziêki sile
sprê¿yn do wewn¹trz (FE):
Wymagane ciœnienie zasilaj¹ce przy zamykaj¹cym siê szczelnie zaworze jest wyznaczane w przybli¿eniu z maksymalnego ciœnienia steruj¹cego pstmax.

Przy³¹cza

pstmax = F +

d2 b 5 b p
4bA

d

= œrednica gniazda [cm]
Dp = ró¿nica ciœnieñ na zaworze [bar]
A = powierzchnia membrany si³ownika [cm2]
F = zakres sygna³u nominalnego –
– wartoœæ koñcowa zakresu sprê¿yny
si³ownika [bar]

[bar]

przy braku powy¿szych danych nale¿y
skorzystaæ z poni¿szego wzoru:
wymagane ciœnienie zasilaj¹ce = wartoœæ
koñcowa zakresu sygna³u nomin. + 1 bar

3.2 Przy³¹cza elektryczne
Przewody sygna³u steruj¹cego nale¿y doprowadziæ, zwracaj¹c uwagê na biegunowoœæ,
do zacisków o numerach 11 i 12. Zastosowane napiêcie nie mo¿e przekraczaæ 15V.

Podczas monta¿u przewodów elektrycznych
nale¿y obowi¹zkowo przestrzegaæ przepisów wykonawczych dla instalacji energetycznych.
W wypadku stosowania urz¹dzenia w instalacjach zagro¿onych wybuchem nale¿y
przestrzegaæ odpowiednich przepisów
obowi¹zuj¹cych w kraju przeznaczenia
(w Niemczech s¹ to przepisy EN 60079-14:
1997; VDE 0165 czêœæ 1/8.98).
Przy pod³¹czaniu iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych obowi¹zuj¹ dane
z zaœwiadczenia o zgodnoœci wykonania
z aktualnymi wymogami.
Zamiana przy³¹czy elektrycznych mo¿e
prowadziæ do zniesienia ochrony przeciwwybuchowej!
Nie wolno luzowaæ polakierowanych
œrub znajduj¹cych siê w lub na obudowie.

Uwaga! W razie pomylenia biegunów
wystarcza ju¿ 1,4V, aby osi¹gn¹æ granicê
zniszczenia 500 mA.
Gniazda wtyczkowe oznaczone jako + i –
umo¿liwiaj¹ pod³¹czenie urz¹dzenia do
komunikacji bezpoœrednio do si³ownika.
W zasadzie nie jest konieczne pod³¹czenie
przewodu wyrównawczego (0). Jeœli jednak
zaistnieje taka potrzeba, to przewód wyrównania potencja³ów mo¿na pod³¹czyæ zarówno wewn¹trz jak i na zewn¹trz urz¹dzenia.
G

i

i

0

PE

komunikacja

–12 +11

GW2

GW1

–52 +51

–42 +41

–84 +83

–82 +81

–32 +31

–
+

przekaŸnik separuj¹cy
wed³ug normy EN 50 227

6 do 24 V DC
US

wymuszone
–
+
odpowietrzenie napiêcie zasilaj¹ce
dla sygnalizatora
po³o¿enia
Rys, 8 · Przy³¹cza elektryczne (oznaczenie przy³¹czy wed³ug normy DIN 45140)
sygna³ steruj¹cy "i"
mA

wy³¹czniki
krañcowe

sygnalizacja
zak³óceñ
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Przy instalacjach iskrobezpiecznych nale¿y
przestrzegaæ ustêpu 5.3.3 przepisów
VDE 0165.
W zale¿noœci od wykonania ustawnik pozycyjny wyposa¿ony jest w indukcyjny nadajnik
stanów granicznych, programowe wy³¹czniki
krañcowe i/lub wymuszone odpowietrzenie.
Wszystkie obwody elektryczne s¹ od siebie
odseparowane galwanicznie.
W wykonaniach z sygnalizatorem po³o¿enia
wbudowany przetwornik pomiarowy pracuje
w technice dwuprzewodowej. Napiêcie bezpoœrednio na zaciskach przy³¹czeniowych
sygnalizatora po³o¿enia, uwzglêdniaj¹c
opory przewodów pod³¹czeniowych, powinno
zawieraæ siê w przedziale 12...35 V DC.
Przyporz¹dkowanie zacisków przedstawiono na rys. 8 oraz na pokrywie obudowy.
Wskazówka dotycz¹ca doboru kabli
i przewodów:
w wypadku budowy kilku iskrobezpiecznych
obwodów pr¹dowych za pomoc¹ kabli wielo¿y³owych nale¿y przestrzegaæ zaleceñ
zamieszczonych w ustêpie 12 normy
EN 60079-14; VDE 0165/8.98
Promieniowa gruboœæ izolacji przewodu wykonanej z powszechnie stosowanych materia³ów izolacyjnych, jak np. polietylen, musi
wynosiæ przynajmniej 0,2 mm. Œrednica pojedynczego drutu przewodu elastycznego nie
mo¿e byæ mniejsza ni¿ 0,1 mm. Koñcówki
przewodu powinny byæ zabezpieczone przed
rozwidleniem np. za pomoc¹ koszulki.
W wypadku pod³¹czania ustawnika za pomoc¹ dwóch osobnych kabli mo¿na zamontowaæ dodatkowo zacisk kablowy.
Nie u¿ywane wyprowadzenia przewodów
musz¹ byæ zamkniête za pomoc¹ zaœlepki.
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Osprzêt:
urz¹dzenia do modelu o indeksie 3780-x...x. 01
Zacisk kablowy PG 13,5:
czarny
nr katalogowy 1400-6781
niebieski
nr katalogowy 1400-6782
Adapter PG 13,5 na 1/2" NPT:
metaliczny
nr katalogowy 1400-7109
lakierowany
na niebiesko
nr katalogowy 1400-7110
urz¹dzenia od modelu o indeksie 3780-x...x. 02
zacisk kablowy M20 x 1,5:
czarny
nr katalogowy 1400-6985
niebieski
nr katalogowy 1400-6986
Adapter M20 x 1,5 na 1/2" NPT:
aluminium powlekane
proszkowo
nr katalogowy 0310-2149

3.2.1 PrzekaŸnik separuj¹cy
W celu eksploatacji wy³¹czników krañcowych
nale¿y pod³¹czyæ do wyjœciowego obwodu
pr¹dowego przekaŸnik separuj¹cy wed³ug
zaleceñ normy EN 50 227. W wypadku monta¿u w instalacjach zagro¿onych wybuchem
nale¿y przestrzegaæ stosownych przepisów.

3.2.2 Po³¹czenia komunikacyjne
Po³¹czenie komunikacyjne pomiêdzy komputerem typu PC wyposa¿onym w modem FSK
lub terminalem rêcznym, w razie potrzeby
separatorem i ustawnikiem pozycyjnym
odbywa siê za pomoc¹ protoko³u HART.
Jeœli napiêcie obci¹¿enia wtórnego ustawnika
lub stacji nadrzêdnej nie jest wystarczaj¹ce,
musi zostaæ do³¹czony separator sygna³ów
pracuj¹cy jako przetwornik obci¹¿enia
(po³¹czenie jak dla urz¹dzeñ iskrobezpiecznych, patrz rys. 9 i 10)
Aby zastosowaæ ustawnik pozycyjny w instalacji zagro¿onej wybuchem nale¿y u¿yæ
separatora w wykonaniu iskrobezpiecznym.
Do przy³¹czenia do magistrali komunikacyjnej FSK konieczne jest zawsze zastosowanie
separatora np. typu TET 128 lub TET 128-Ex.

Przy³¹cza

Za pomoc¹ protoko³u HART mo¿na realizowaæ komunikacjê punkt-punkt, za poœrednictwem standardowej magistrali komunikacyjnej (Multidrop) lub magistrali FSK.
Komunikacja punkt-punkt:
Adres magistrali komunikacyjnej/adres wywo³ywania musi zawsze byæ ustawiony na
zero (0).
Standardowa magistrala komunikacyjna
(Multidrop):
W wypadku standardowej magistrali komunikacyjnej (Multidrop) ustawnik pozycyjny
dostosowuje siê tak jak i w przypadku po³¹czenia Punkt-Punkt, do analogowego pr¹du
sygna³u steruj¹cego.
Takie pod³¹czenie jest stosowane np. do
pracy z dzielonym zakresem (po³¹czenie
szeregowe). Adres magistrali komunikacyjnej / adres wywo³ywania musi zawieraæ
siê w zakresie od 1 do 15.
Magistrala komunikacyjna FSK
W tym przypadku do jednego komputera

pod³¹czenie standardowe

mo¿e byæ pod³¹czonych do 100 ustawników
pozycyjnych. Po³¹czenie takie umo¿liwia
ka¿dorazowo jeden separator TET 128
z opcj¹ dla magistrali komunikacyjnej FSK
w trybie pracy równoleg³ej. Liczba obwodów
pr¹dowych mo¿e byæ dodatkowo zwiêkszona
przez wzmacniacz magistrali komunikacyjnej.
Jako adres s³u¿y oznaczenie magistrali komunikacyjnej (nie jest ono identyczne z adresem
magistrali komunikacyjnej!).
Modem FSK jest pod³¹czany do portu szeregowego komputera. Jeœli komputer posiada
wiêcej interfejsów szeregowych to wybrany
interfejs musi zostaæ zdefiniowany w programie IBIS w menu: [2SWLRQHQ®.RPX
QLNDWLRQNRQILJXULHUHQ]; [RSFMH®
®NRQILJXUDFMDNRPXQLNDFML]
Jeœli ustawienie nie zosta³o zmienione, to
znajduje siê ono standardowo na COM 1.
Dwubiegunowe pod³¹czenie modemu musi
zostaæ wykonane równolegle do ustawnika
pozycyjnego.

terminal rêczny
lub drugi modem FSK

3780

4 do 20 mA
regulator / sterownik

modem FSK

PC RS 232
PC RS 232
pod³¹czenie iskrobezpieczne

obszar bezpieczny

obszar
iskrobezpieczny

modem FSK

3780–1
regulator / sterownik

separator w wykonaniu
iskrobezpiecznym

Rys. 9 · Pod³¹czenie pojedynczego urz¹dzenia

terminal rêczny
lub drugi modem FSK w wykonaniu iskrobezpiecznym
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Wskazówka:
Problemy z komunikacj¹: mog¹ mieæ miejsce, kiedy wyjœcie regulatora / sterownika
nie jest zgodne z protoko³em HART. W celu
dopasowania mo¿na umieœciæ pomiêdzy
wyjœciem i przy³¹czem komunikacyjnym
modu³ HART-Box, nr katalogowy 1170-1349.
Spadek napiêcia na module wynosi ok. 1 V
(³50 przy 20 mA).

Alternatywnie mo¿na pod³¹czyæ szeregowo
rezystor 250 i równolegle do wejœcia analogowego kondensator 222F. Nale¿y pamiêtaæ,
¿e wi¹¿e siê to ze wzrostem obci¹¿enia dla
wyjœcia regulatora.
250 W
22 µF
regulator / sterownik

pod³¹czenie iskrobezpieczne
(przy pracy ustawników w obszarze bezpiecznym nie trzeba stosowaæ separatorów w wykonaniu Ex)

PC RS 232
modem FSK

obszar
bezpieczny

3780–1
komunikacyjna FSK

regulator / sterownik

magistrala

4 do 20 mA

obszar
iskrobezpieczny

separator w wykonaniu
iskrobezpiecznym

3780–1

3780–1

Rys. 10 · Pod³¹czenie wiêkszej iloœci urz¹dzeñ (magistrala komunikacyjna FSK)
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Ostrze¿enie:
Przed uruchomieniem zawór regulacyjny nale¿y ostro¿nie przestawiæ
w pozycjê krañcow¹ przez zakrycie
palcem otworu oznaczonego symbolem [tu r¹czka] pod pokryw¹ ustawnika (nastawa rêczna, patrz rys.11)
sprawdzaj¹c, czy mechanika
dŸwigni dzia³a bez zarzutu.
Przekroczenie maksymalnego k¹ta
obrotu w wyniku nieprawid³owego
doboru lub instalacji mechaniki
dŸwigni, mo¿e doprowadziæ do
zniszczenia ustawnika pozycyjnego.

4.1 Zabezpieczenie przed zapisem
Na wewnêtrznej stronie pokrywy znajduje
siê prze³¹cznik suwakowy. Przestawienie

Zmian mo¿na dokonaæ dopiero po przestawieniu prze³¹cznika w pozycjê 0.

4.2 Aktywacja / dezaktywacja
wymuszonego odpowietrzania
Od modelu o indeksie .03.
1. Po odkrêceniu czterech œrub usun¹æ
pokrywê.
2. Wykrêciæ g³ówn¹ œrubê znajduj¹c¹ siê
ma p³ycie g³ównej. Nastêpnie odchyliæ
p³ytê do przodu
3. Ustawiæ prze³¹cznik, pozycje
prze³¹cznika:
1 ENABLED > funkcja aktywna
2 DISABLED > funkcja nieaktywna
prze³¹cznik zabezpieczenia przez zapisem

1

0

0

!

Initialisierung / Nullabgleich
Iintialization / Zero adjustm.
Initialistation / Tarage zéro
Inicialización / Puesta acero
Ventil wird verstellt
Vorsicht !
Valve actuates
Caution !
Attention ! Vanne en mouvement
La válvula actua
Atención

GW2

GW1

nastawa rêczna
chor¹giewki steruj¹ce
strza³ka po³o¿enia monta¿owego

prze³¹cznika w pozycjê 1 powoduje, ¿e
nastawy pozycjonera s¹ chronione przed
zapisem nowych wartoœci za poœrednictwem
protoko³u HART.

Schreibgeschützt
Write protected
Protégé en écriure

4. Obs³uga

dŸwignia punktu zerowego wskaŸnik
Rys. 11 · Widok wnêtrza

Œruby nastawcze wy³¹czników
krañcowych (opcja)

przycisk inicjalizacji
lub nastawy zera
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4.3 Nastawa wstêpna ustawnika

4.3.2 Inicjalizacja

Wszystkie zmienne s¹ ustawione na wartoœci
standardowe, mo¿liwe jest przeprowadzenie
inicjalizacji dla maksymalnego zakresu.
Ustawnik pozycyjny sam okreœla punkt zerowy
i zakres miêdzy po³o¿eniami krañcowymi.
Inne nastawy musz¹ byæ wprowadzone
za poœrednictwem komunikacji.

Po pod³¹czeniu ciœnienia zasilaj¹cego i sygna³u steruj¹cego nale¿y uruchomiæ inicjalizacjê podczas której ustawnik pozycyjny
dopasowuje swoje nastawy do warunków
tarcia i zapotrzebowania ciœnienia steruj¹cego
zaworu regulacyjnego. Wymagane zmiany
parametrów proporcjonalnoœci KP_Y1
i KP_Y2 zob. przegl¹d parametrów str. 42.

4.3.1 Nastawa mechanicznego
punktu zerowego

Ostrze¿enie!
Inicjalizacja trwa kilka minut, zawór
regulacyjny zmienia przy tym swoje
po³o¿enie, dlatego te¿ nie nale¿y
przeprowadzaæ inicjalizacji w trakcie
pracy urz¹dzenia w instalacji,
a jedynie w fazie uruchamiania, przy
zamkniêtych zaworach odcinaj¹cych
lub te¿ na stanowisku kontrolnym.

Uwaga!
Nastawa zera musi nast¹piæ przy zamkniêtym
zaworze (w wypadku zaworów trójdrogowych przy trzpieniu si³ownika wysuniêtym
na zewn¹trz)

 dŸwigniê punktu zerowego na pokrywie

ustawnika pozycyjnego przesun¹æ jeden
raz do oporu w kierunku strza³ki. ¯ó³ty
wskaŸnik znajdzie siê po tej operacji na
bia³ej linii.

W wypadku zaworów, które w po³o¿eniu
wyjœciowym maj¹ pozycjê otwart¹, np. przy
si³ownikach o po³o¿eniu bezpieczeñstwa
"trzpieñ wci¹gany do wewn¹trz", nale¿y
najpierw pod³¹czyæ do ustawnika ciœnienie
zasilaj¹ce. Gdy nastawa rêczna jest aktywna,
wzrasta ciœnienie steruj¹ce i zawór zamyka
siê. Teraz mo¿na przesun¹æ dŸwigniê
punktu zerowego.
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Inicjalizacja bezpoœrednio na ustawniku
pozycyjnym
Pierwsz¹ inicjalizacjê mo¿na przeprowadziæ
bezpoœrednio na ustawniku pozycyjnym
(wykonana ju¿ inicjalizacja mo¿e byæ jednak
uniewa¿niona za pomoc¹ komunikacji)
zapocz¹tkowaæ proces inicjalizacji naciskaj¹c odpowiednim narzêdziem przycisk oznaczony "inicjalizacja / nastawa
zera" – znajduj¹cy siê pod pokryw¹
ustawnika pozycyjnego.
Inicjalizacja jest zakoñczona, kiedy ustawnik
pozycyjny zajmie pozycjê wyznaczon¹
przez sygna³ steruj¹cy.



Obs³uga

Wskazówka!
Po prawid³owo przeprowadzonej inicjalizacji
naciœniêcie przycisku "inicjalizacja / nastawa zera" spowoduje jedynie now¹ nastawê
zera.Ponowna inicjalizacja mo¿e byæ przeprowadzona przy pod³¹czonej komunikacji.

Elektryczna nastawa zera
Jeœli podczas pracy zaworu nast¹pi³o przesuniêcie punktu zerowego, to ponown¹ nastawê zera przeprowadza siê naciskaj¹c
przycisk "inicjalizacja / nastawa zera",
znajduj¹cy siê na wewnêtrznej stronie
pokrywy (rys. 11).
Ostrze¿enie!!
Zawór regulacyjny przechodzi do
pozycji krañcowej.

 dŸwigniê punktu zerowego na pokrywie

ustawnika pozycyjnego przesun¹æ jeden
raz do oporu w kierunku strza³ki. ¯ó³ty
wskaŸnik znajdzie siê po tej operacji na
bia³ej linii.
ponownie nacisn¹æ przycisk "inicjalizacja"
w celu nastawy zera.
Po drugim naciœniêciu przycisk bêdzie
zablokowany przez ok. 20 s!
Elektryczne zerowanie jest zakoñczone,
kiedy ustawnik pozycyjny zajmie pozycjê
wyznaczon¹ przez sygna³ steruj¹cy.



4.4 Nastawa indukcyjnych
wy³¹czników krañcowych
W wypadku wykonania z indukcyjnymi
wy³¹cznikami krañcowymi na wa³ku znajduj¹
siê dwie regulowane chor¹giewki steruj¹ce
uruchamiaj¹ce odpowiednie wy³¹czniki
szczelinowe (50).
W celu umo¿liwienia eksploatacji wy³¹czników
indukcyjnych w obwód pr¹du wyjœciowego
nale¿y w³¹czyæ odpowiednie przekaŸniki
separuj¹ce (patrz rozdz. 3.2.1). Gdy chor¹giewka steruj¹ca znajduje siê w polu oddzia³ywania wy³¹cznika szczelinowego, staje
siê on wy³¹cznikiem wysokorezystancyjnym.
Gdy chor¹giewka steruj¹ca opuœci to pole,
wy³¹cznik staje siê wy³¹cznikiem niskorezystancyjnym.
Wy³¹czniki krañcowe sygnalizuj¹ zwykle
po³o¿enia koñcowe. Wy³¹czniki mo¿na
ustawiæ równie¿ w taki sposób, aby sygnalizowa³y po³o¿enia poœrednie.
Wymagan¹ funkcjê prze³¹czeniow¹, to
znaczy czy chor¹giewka w polu wy³¹cznika
ma za³¹czaæ czy te¿ wy³¹czaæ przekaŸnik,
mo¿na w razie potrzeby wybraæ w samym
przekaŸniku.
Nastawa punktu za³¹czenia:
Wy³¹czniki krañcowe zaznaczono na wewnêtrznej stronie pokrywy obudowy jako
GW1 i GW2. We wg³êbieniach le¿¹cych
poni¿ej widoczne s¹ ¿ó³te chor¹giewki steruj¹ce i odpowiednie œruby nastawcze
(rys. 11).
Ka¿da pozycja prze³¹czeniowa mo¿e byæ
zasygnalizowana przez zanurzenie b¹dŸ
wynurzenie chor¹giewki steruj¹cej.
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 zawór regulacyjny doprowadziæ do po-

zycji, w której ma nast¹piæ prze³¹czenie
i przez obrót œruby nastawczej tak ustawiæ chor¹giewkê steruj¹c¹ wy³¹cznika
krañcowego GW1 lub GW2, aby nast¹pi³o prze³¹czenie, co jest sygnalizowane
przez diodê œwiec¹c¹ na przekaŸniku
tranzystorowym.
Jeden brzeg ¿ó³tych chor¹giewek steruj¹cych zbiega siê przy tym z poziom¹ bia³¹
lini¹ na pokrywie obudowy. To pokazuje,
od której strony chor¹giewka steruj¹ca
zanurza siê we w³¹czniku szczelinowym.
W celu zapewnienia pewnoœci prze³¹czania
w po³o¿eniach krañcowych punkt prze³¹czania powinien byæ ustawiony na ok. 5%
przed mechanicznym ograniczeniem ruchu.
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5. Konserwacja
Urz¹dzenie nie wymaga konserwacji.
W przy³¹czu pneumatycznym 9/Supply
znajduje siê wk³adka z sitem o oczkach
wielkoœci 100 2m. W razie potrzeby
wk³adkê mo¿na wykrêciæ i oczyœciæ.
Nale¿y mieæ na uwadze przepisy dotycz¹ce
konserwacji ewentualnych reduktorów
powietrza zasilaj¹cego, pod³¹czonych
przed urz¹dzeniem.

Naprawa w wypadku urz¹dzeñ iskrobezpiecznych

6. Naprawa w wypadku
urz¹dzeñ iskrobezpiecznych
Jeœli naprawiana jest czêœæ ustawnika pozycyjnego od której zale¿y ochrona przeciwwybuchowa, to pozycjoner mo¿e byæ
ponownie uruchomiony jedynie wtedy,
kiedy rzeczoznawca sprawdzi urz¹dzenie
pod wzglêdem zgodnoœci z przepisami
ochrony przeciwwybuchowej, wystawi
stosowne zaœwiadczenie lub zaopatrzy
urz¹dzenie we w³asny znak kontroli.
Mo¿na zrezygnowaæ z kontroli przez
rzeczoznawcê, jeœli producent przed ponownym uruchomieniem podda urz¹dzenie kontroli i w wypadku jej pomyœlnego wyniku
zaopatrzy urz¹dzenie w odpowiedni znak.
Przy wymianie elementów iskorobezpiecznych
nale¿y stosowaæ tylko oryginalne czêœci producenta.
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7. Przegl¹d parametrów
W tym rozdziale przedstawiona jest lista
parametrów wed³ug g³ównego zastosowania ka¿dego z nich.
Zamieszczona w rozdziale 8 lista parametrów w porz¹dku alfabetycznym opisuje
wszystkie parametry ustawnika pozycyjnego
typu 3780, które s¹ przekazywane za poœrednictwem protoko³u HART i mog¹ byæ
przedstawione i modyfikowane na komputerze PC, terminalu rêcznym itp.
Identyfikacja urz¹dzenia
–
–
–
–
–
–
–

–
–
–
–
–
–
–
–
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numer MSR / oznaczenie magistrali
komunikacyjnej
producent
numer typu ustawnika
numer wyrobu
numer seryjny ustawnika
numer wersji podzespo³ów:
elektronika / mechanika
numer wersji oprogramowania:
do komunikacji / do realizacji
algorytmu regulacji
rewizja HART, rewizja urz¹dzeñ
obiektowych
liczba wymaganych preambu³
adres magistrali komunikacyjnej /
adres wywo³ywania
wiadomoœæ / oznaczenie punktu pomiarowego / numer punktu pomiarowego
opis / oznaczenie instalacji
data
rodzaj ochrony przeciwzap³onowej
identyfikacja opcji wymuszonego odpowietrzania, wy³¹czników krañcowych,
sygnalizatora po³o¿enia

EB 8380-1 PL

–
–
–

numer identyfikacyjny si³ownika
numer identyfikacyjny zaworu
pole tekstowe, swobodny dostêp

Uruchamianie
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

rodzaj si³ownika
monta¿
sposób budowy
po³o¿enie monta¿owe
skok nominalny / k¹t nominalny
prze³o¿enie: rodzaj / d³ugoœæ / pozycja
trzpienia
inicjalizacja dla zakresu nominalnego
/ maksymalnego
po³o¿enie bezpieczeñstwa
minimalny czas trwania impulsu
steruj¹cego
minimalny czas przestawienia przy
otwieraniu / zamykaniu
inicjalizacja

Nastawa urz¹dzenia
–
–
–
–
–
–
–
–
–

Konfiguracja
zakres sygna³u steruj¹cego
po³o¿enie krañcowe przy sygnale steruj¹cym mniejszym ni¿ zadana wartoœæ
po³o¿enie krañcowe przy sygnale steruj¹cym wiêkszym ni¿ zadana wartoœæ
zakres skoku / zakres k¹ta obrotu
ograniczenie skoku / ograniczenie k¹ta
obrotu
kierunek ruchu
wybór charakterystyk
zdefiniowana przez u¿ytkownika charakterystyka z 11 punktami za³amania
wymagany czas przestawienia przy
otwieraniu / zamykaniu

Przegl¹d parametrów

–
–
–
–

wartoœci graniczne dla programowych wy³¹czników krañcowych GW1/GW2
warunki za³¹czania wy³¹czników GW1/GW2
kierunek dzia³ania sygnalizatora po³o¿enia
zabezpieczenie przed zapisem
Parametry ustawnika

–
–
–
–

strefa nieczu³oœci Xtot
wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP_Y1/KP_Y2
wspó³czynnik wzmocnienia cz³onu ró¿niczkuj¹cego KD
zakres tolerancji przeregulowania

Praca
–
–
–
–
–
–
–
–
–

tryb pracy
analogowa wartoœæ zadana w_ analog
rêczna wartoœæ zadana w_ hand
wartoœæ zadana (sygna³ steruj¹cy) w
wielkoœæ regulowana x
uchyb regulacji e
stan wyjœcia sygnalizacji zak³óceñ
stan programowych wy³¹czników krañcowych GW1/GW2
wymuszone odpowietrzenie

Diagnostyka
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–
–

status urz¹dzenia (nadzór obwodu regulacji, nadzór punktu zerowego, itd.)
sumaryczny skok grzyba
wartoœæ graniczna sumarycznego skoku
kontrola przekroczenia zakresu tolerancji / czasu odpowiedzi
komunikat o zak³óceniach w komunikacji
komunikat o zak³óceniu podczas wykonywania funkcji specjalnej
komunikat o przekroczeniu wartoœci granicznej sumarycznego skoku
testowanie wyjœcia komunikatu o zak³óceniu
testowanie sygnalizatora po³o¿enia
testowanie programowych wy³¹czników krañcowych GW1/GW2
nastawa zera
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8. Lista parametrów
Adres magistrali
komunikacyjnej

Adres u¿ywany przez urz¹dzenie dokonuj¹ce odczytu do jednoznacznej identyfikacji
urz¹dzenia obiektowego, mo¿liwoœæ zmiany przez u¿ytkownika: 0 dla komunikacji
punkt-punkt, 1 do 15 dla magistrali Multidrop

Zakres:
Nastawa standardowa:

0 do 15
0
w przypadku innego programu ni¿ IBIS ® adres wywo³awczy

Adres wywo³awczy

Adres u¿ywany przez urz¹dzenie dokonuj¹ce odczytu do jednoznacznej identyfikacji
urz¹dzenia obiektowego, mo¿liwoœæ zmiany przez u¿ytkownika: 0 dla po³¹czenia
punkt-punkt, 1 do 15 dla magistrali Multidrop

Zakres:
Nastawa standardowa:

0 do 15
0
w wypadku IBIS ® adres magistrali komunikacyjnej

Analogowa wartoœæ
zadana w_ analog

Wejœcie skonfigurowane dla sygna³u pr¹dowego jako sygna³u steruj¹cego w trybie
automatycznym.

Budowa si³ownika

Si³ownik z albo bez sprê¿yn o dzia³aniu zwrotnym.

Nastawy:

zasilany jednostronnie ze sprê¿ynami zwrotnymi / zasilany dwustronnie bez sprê¿yn
zwrotnych
si³ownik ze sprê¿ynami

Nastawa standardowa:
Charakterystyka

Wybór charakterystyk do przyporz¹dkowania sygna³u steruj¹cego i zakresu skoku/k¹ta
obrotowego zaworu. W wypadku wyboru charakterystyki sta³oprocentowej jest ona
kopiowana do charakterystyki zdefiniowanej przez u¿ytkownika (wczeœniej zdefiniowana
przez u¿ytkownika charakterystyka zostaje przy tym zmieniona). Na czas transmisji
charakterystyki wstrzymywany jest na ok. 3 s proces regulacji.

Nastawy:

Charakterystyka zdefiniowana przez u¿ytkownika za pomoc¹ punktów za³amania,
wstêpnie ustawiona na sta³oprocentow¹ dla klapy regulacyjnej.
charakterystyka liniowa
charakterystyka sta³oprocentowa
charakterystyka sta³oprocentowa odwrotna
charakterystyka liniowa

Nastawa standardowa:
Data

W urz¹dzeniu polowym mo¿e byæ przechowywana data w formacie kalendarza
gregoriañskiego [DD.MM.RRRR]. Dowolne zastosowanie.

D³ugoœæ dŸwigni przy
si³owniku skokowym
(monta¿ wed³ug NAMUR)

D³ugoœæ dŸwigni, odstêp pomiêdzy punktem przeniesienia skoku i punktem obrotu
dŸwigni odczytu.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0 mm do 1023,0 mm
42,0 mm

Dolne ograniczenie
skoku / k¹ta obrotu

Dolne ograniczenie skoku / k¹ta obrotu do zadanej wartoœci, charakterystyka nie jest
dopasowywana.

Zakres:
Nastawa standardowa:

–20,0% do 99,9% skoku / k¹ta obrotu
0,0%
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Dopasowanie impulsów

Dopasowanie impulsów minimalnych do optymalizacji algorytmu regulacji systemu
ustawnik pozycyjny-si³ownik-zawór. Przy normalnej pracy parametr ten powinien byæ
ustawiony na automatyczne dopasowywanie. W wypadku optymalizacji parametrów
regulacyjnych nale¿y go przejœciowo wy³¹czyæ.
Od R 2.10 dopasowanie impulsów ustawione jest wewnêtrznie na "automatycznie".

Nastawy:
Nastawa standardowa:

wy³¹czony
automatyczne dopasowywanie
automatyczne dopasowywanie

Górne ograniczenie
skoku / k¹ta obrotu

Górne ograniczenie skoku / k¹ta obrotu do zadanej wartoœci, charakterystyka nie jest
dopasowywana.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0% do 120,0% skoku / k¹ta obrotu
100,0%

Indukcyjne wy³¹czniki
krañcowe

Uaktywnienie wy³¹czników indukcyjnych (w przypadku urz¹dzeñ z wy³¹cznikami
indukcyjnymi zamiast programowych).

Nastawy:
Nastawa standardowa:

nieaktywne (brak wy³¹czników) / aktywne
nieaktywne

Inicjalizacja
(funkcja specjalna)

Automatyczne uruchamianie. Warunek: wczeœniejsza jednokrotna mechaniczna nastawa
zera. Nale¿y podaæ obowi¹zuj¹ce wartoœci inicjalizacyjne.

Kierunek dzia³ania
sygnalizatora po³o¿enia

Okreœla kierunek dzia³ania sygnalizatora po³o¿enia

Nastawy:
Nastawa standardowa:

>> przy rosn¹cej wielkoœci regulowanej wzrasta sygna³ wyjœciowy
<> przy rosn¹cej wielkoœci regulowanej maleje sygna³ wyjœciowy
>>

Kierunek ruchu

Okreœla przyporz¹dkowanie skoku / k¹ta obrotu do sygna³u steruj¹cego

Nastawy:

>>, przy rosn¹cym sygnale steruj¹cym zawór otwiera (w wypadku zaworu trójdrogowego:
trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz)
<>, przy rosn¹cym sygnale steruj¹cym zawór zamyka (w wypadku zaworu trójdrogowego:
trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz)
>>

Nastawa standardowa:
Komunikat oprzekroczeniu
wartoœci granicznej
sumarycznego skoku

Komunikat o zak³óceniu przy przekroczeniu wartoœci granicznej sumarycznego skoku.

Nastawy:
Nastawa standardowa:

nie / tak
tak

Komunikat o zak³óceniu
podczas wykonywania
funkcji specjalnej

Komunikat o zak³óceniu podczas wykonywania funkcji specjalnej (nastawa zera,
inicjalizacja, funkcje testowe)

Nastawy:
Nastawa standardowa:

nie / tak
tak
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Komunikat o zak³óceniu
przy braku komunikacji

Komunikat o zak³óceniu w przypadku przerwy / zak³óceniach w pracy uk³adu
komunikacji ustawnika pozycyjnego.

Nastawy:
Nastawa standardowa:

nie / tak
tak

Liczba wymaganych
preambu³

Liczba wymaganych bajtów synchronizuj¹cych — wymagana przez urz¹dzenie
dokonuj¹ce odczytu liczba bajtów synchronizuj¹cych z urz¹dzenia obiektowego.

Monta¿

Definiuje monta¿ ustawnika pozycyjnego na zaworze regulacyjnym przy si³owniku
skokowym. W wypadku si³ownika obrotowego mo¿liwy jest jedynie monta¿ wed³ug
VDI/VDE 3845 (NAMUR).

Nastawy:

zintegrowany monta¿ na si³owniku 3277 firmy SAMSON
monta¿ wed³ug norm DIN/IEC 534 (NAMUR)
zintegrowany

Nastawa standardowa:
Minimalny czas
przestawienia dla
otwierania / zamykania
zaworu

Minimalny czas przestawienia w sekundach jest mierzony podczas inicjalizacji oddzielnie
dla otwierania i zamykania zaworu. Czas przestawienia oznacza czas w jakim element
d³awi¹cy zaworu wykonuje pe³ny skok / k¹t obrotu.

Minimalny czas trwania
impulsu

Najkrótszy czas trwania impulsu dla zaworów napowietrzaj¹cego i odpowietrzaj¹cego.
Impulsy wyznaczane s¹ osobno dla zakresów skoku 0 do 20 %, 20 do 80 % i 80 do 100 % !

Nastawy:

brak wyznaczenia impulsów
impuls dla zaworu odpowietrzaj¹cego
impuls dla zaworu napowietrzaj¹cego
impuls dla obu zaworów

Nastawa punktu zerowego
(funkcja specjalna)

Korekta punktu zerowego po wykonanej nastawie mechanicznej.

Nominalny k¹t obrotu

Zakres pracy nominalnej zaworu.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0° do 360,0°
60,0°

Numer dŸwigni przeniesienia obrotu przy si³owniku
obrotowym

Maksymalny k¹t obrotu wybranego segmentu wbudowanej krzywki tarczowej.

Nastawy:

segment S 90, 90° / segment S 120, 120°

Numer dŸwigni przeniesie- Ustalenie geometrii mechanizmu przeniesienia skoku przy monta¿u zintegrowanym.
nia skoku przy si³owniku
skokowym o zintegrowanym
sposobie budowy
Nastawy:
Nastawa standardowa:

D1 dla si³owników 120, 240 i 350 cm2 / D2 dla si³ownika 700 cm2
D1

Numer fabryczny
ustawnika

Numer fabryczny ustawnika pozycyjnego. Wielkoœæ: 16 znaków.
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Numer identyfikacyjny
si³ownika

Numer identyfikacyjny przynale¿nego do ustawnika pozycyjnego si³ownika, nadany
przez producenta.

Zakres:

0 do 999 999

Numer identyfikacyjny
zaworu

Numer identyfikacyjny przynale¿nego do ustawnika pozycyjnego zaworu, nadany przez
producenta.

Numer MSR

Oznaczenie tekstowe w po³¹czeniu z instalacj¹ urz¹dzenia obiektowego. Wykorzystanie
dowolne. Zalecane stosowanie do jednoznacznego oznaczenie urz¹dzenia obiektowego.
Wielkoœæ: 8 znaków.
w wypadku IBIS ® oznaczenie magistrali komunikacyjnej

Numer seryjny

Jednoznaczna identyfikacja urz¹dzenia obiektowego w po³¹czeniu z nazw¹ producenta
i typem urz¹dzenia.

Ochrona
przeciwzap³onowa
Nastawy:

brak / wystêpuje

Ochrona przed zapisem

Przy aktywnej ochronie przed zapisem dane urz¹dzenia mog¹ byæ odczytywane, ale nie
zmieniane. Uaktywnienie nastêpuje jedynie przez prze³¹cznik w ustawniku.

Nastawy:

aktywny / nieaktywny

Odstêp miêdzy odczytami

Czas pomiêdzy pocz¹tkiem dwóch odczytów ustawnika (tylko w wypadku IBIS).
1 do 3600 s.

Opis

Dowolny tekst przechowywany w urz¹dzeniu obiektowym. Wielkoœæ : 16 znaków
w wypadku IBIS ® oznaczenie instalacji

Opis charakterystyki

Dowolny tekst do opisu zdefiniowanej przez u¿ytkownika charakterystyki.
Wielkoœæ: 32 znaki

Ostrze¿enie
przy inicjalizacji

Zg³oszenie do inicjalizacji.

Nastawy:

nieokreœlony
OK
system pneumatyczny nieszczelny
skok nominalny lub prze³o¿enie Ÿle wybrane

Oznaczenie instalacji

Dowolny tekst przechowywany w polu tekstowym, wielkoœæ: 16 znaków
w przypadku programu innego ni¿ IBIS ® opis

Oznaczenie magistrali
komunikacyjnej

Dowolne zastosowanie. Zalecane zastosowanie to jednoznaczne oznaczenie urz¹dzenia
obiektowego. W wypadku magistrali komunikacyjnej FSK nale¿y ustaliæ oznaczenie
magistrali komunikacyjnej.
Wielkoœæ: 8 znaków.
w innym przypadku ni¿ IBIS ® numer MSR

Oznaczenie punktu
pomiarowego

Oznaczenie punktu pomiarowego. Wszystkie zapisy danych urz¹dzenia
przyporz¹dkowane s¹ do oznaczenia, dlatego nale¿y zachowaæ ich unikalnoœæ.
Wielkoœæ: 32 znaki.
W wypadku innym ni¿ IBIS ® wiadomoœæ
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Pole tekstowe

Dowolny tekst do przechowywania w urz¹dzeniu obiektowym.
4 linijki, ka¿da po 32 znaki

Po³o¿enie bezpieczeñstwa

Po³o¿enie bezpieczeñstwa si³ownika w wypadku braku ciœnienia zasilaj¹cego.
Wyznaczane jest automatycznie podczas inicjalizacji.

Nastawy:

nieznane .................................................. przy braku inicjalizacji
trzpieñ si³ownika wci¹gany do wewn¹trz .... z si³ownikiem skokowym
trzpieñ si³ownika wysuwany na zewn¹trz .... z si³ownikiem skokowym
otwieraj¹cy .............................................. z si³ownikiem obrotowym
zamykaj¹cy.............................................. z si³ownikiem obrotowym
brak......................................................... z si³ownikiem zasilanym dwustronnie
nieznane

Nastawa standardowa:
Po³o¿enie krañcowe
przy w <

Jeœli sygna³ steruj¹cy jest mniejszy od zadanej wartoœci, zawór przemieszcza siê w kierunku
po³o¿enia krañcowego, które odpowiada wartoœci 0% sygna³u steruj¹cego. Histereza 1%.
Przy wartoœci –2,5% funkcja dezaktywowana.

Zakres:
Nastawa standardowa:

–2,5% do 100,0%
1%
Uwaga: Poniewa¿ w wypadku funkcji "po³o¿enie krañcowe przy ..." si³ownik jest ca³kowicie
napowietrzany lub odpowietrzany, zawór regulacyjny przemieszcza siê do swoich absolutnych pozycji koñcowych. Nie maj¹ przy tym znaczenia ograniczenia wprowadzane p
rzez funkcje: "zakres skoku" i "ograniczenie skoku". W razie gdy przez ca³kowite
na- albo odpowietrzenie powstan¹ niedozwolone si³y nastawcze, nale¿y tê funkcjê
dezaktywowaæ.

Po³o¿enie krañcowe
przy w >

Jeœli sygna³ steruj¹cy jest mniejszy od zadanej wartoœci, zawór przemieszcza siê w kierunku
po³o¿enia krañcowego, które odpowiada wartoœci 100% sygna³u steruj¹cego. Histereza 1%.
Przy wartoœci 125% funkcja dezaktywowana.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0% do 125,0%
99%
Uwaga: Poniewa¿ w wypadku funkcji "po³o¿enie krañcowe przy ..." si³ownik jest ca³kowicie
napowietrzany lub odpowietrzany, zawór regulacyjny przemieszcza siê do swoich absolutnych pozycji koñcowych. Nie maj¹ przy tym znaczenia ograniczenia wprowadzane
przez funkcje: "zakres skoku" i "ograniczenie skoku". W razie gdy przez ca³kowite
na- albo odpowietrzenie powstan¹ niedozwolone si³y nastawcze, nale¿y tê funkcjê
dezaktywowaæ.

Po³o¿enie monta¿owe
(si³ownik skokowy)

Na pokrywie ustawnika pozycyjnego znajduje siê strza³ka s³u¿¹ca do ustawiania go
w stosunku do si³ownika. W wypadku monta¿u zintegrowanego strza³ka ta musi byæ
skierowana w kierunku do si³ownika, a w wypadku monta¿u wed³ug norm NAMUR
w kierunku od si³ownika.(Wyj¹tek: zawory regulacyjne, których zamkniêcie nastêpuje
w wyniku wci¹gniêcia trzpienia si³ownika. Wtedy strza³ka musi byæ skierowana w kierunku
od si³ownika zarówno w przypadku monta¿u zintegrowanego, jak i monta¿u wed³ug
norm NAMUR).
Przy si³ownikach obrotowych nie definiuje siê tego parametru.

Nastawy:
Nastawa standardowa:

strza³ka w kierunku do si³ownika / strza³ka w kierunku od si³ownika
monta¿ zintegrowany: strza³ka w kierunku do si³ownika
monta¿ wed³ug NAMUR: strza³ka w kierunku od si³ownika
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Pozycja trzpienia

Pozycja trzpienia na dŸwigni ustawnika pozycyjnego. Patrz znacznik na dŸwigni
ustawnika pozycyjnego.
Tylko przy si³owniku o monta¿u wed³ug NAMUR.

Nastawy:
Nastawa standardowa:

A/B
A

Producent

Jednoznaczne oznaczenie producenta.

Punkt koñcowy
zakresu k¹ta obrotu

Górna wartoœæ nastawcza rzeczywistego zakresu pracy, przy nieliniowej charakterystyce
nastêpuje dopasowanie siê charakterystyki do zredukowanego k¹ta obrotu.
Je¿eli nast¹pi³a inicjalizacja dla zakresu maksymalnego, zakres k¹ta obrotu jest zawsze
zale¿ny od wartoœci nominalnej k¹ta.
Zakres pracy nie mniejszy ni¿ 1/4 k¹ta nominalnego.
Wartoœæ maksymalna = k¹t nominalny

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0° do 120,0°
90,0°

Punkt pocz¹tkowy
zakresu k¹ta obrotu

Dolna wartoœæ nastawcza rzeczywistego zakresu pracy, przy nieliniowej charakterystyce
nastêpuje dopasowanie siê charakterystyki do zredukowanego k¹ta obrotu.
Je¿eli nast¹pi³a inicjalizacja dla zakresu maksymalnego, zakres k¹ta obrotu jest zawsze
zale¿ny od wartoœci nominalnej k¹ta.
Zakres pracy nie mniejszy ni¿ 1/4 k¹ta nominalnego.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0° do 120,0°
0,0°

Punkty za³amania
charakterystyki
x [0] /y [0] do
x [10] /y [10]

Pary punktów wyznaczaj¹ce zdefiniowan¹ przez u¿ytkownika zale¿noœæ miêdzy
sygna³em steruj¹cym i skokiem / k¹tem obrotu.
x[n] = sygna³ steruj¹cy w % zakresu
y[n] = skok / k¹t obrotu w % zakresu
Na czas transmisji charakterystyki proces regulacji zostaje wstrzymany na max. 15 s.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0% do 100%
charakterystyka sta³procentowa dla klapy regulacyjnej

Rewizja ogólna

Stan rewizyjny ogólnego opisu urz¹dzenia, któremu odpowiada urz¹dzenie obiektowe.

Rewizja opisu urz¹dzeñ
obiektowych

Stan rewizji opisu urz¹dzeñ obiektowych, któremu odpowiada ustawnik.

Rodzaj inicjalizacji

Rodzaj inicjalizacji w odniesieniu do zakresu nominalnego lub maksymalnego.
W wypadku inicjacji w zakresie nominalnym brany jest pod uwagê jedynie zakres zadany
nastaw¹ parametru skok / k¹t nominalny. (np. zawór przelotowy z jednostronnym
mechanicznym ograniczeniem ruchu).
W wypadku maksymalnego zakresu przekraczany jest najwy¿szy mo¿liwy zakres
nastawczy (np. zawór trójdrogowy z obustronnym mechanicznym ograniczeniem ruchu).

Nastawy:
Nastawa standardowa:

zakres nominalny / maksymalny
zakres maksymalny

Rodzaj si³ownika

—

Nastawy:
Nastawa standardowa:

si³ownik skokowy / si³ownik obrotowy
si³ownik skokowy
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Skok nominalny

Nominalny zakres pracy zaworu.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0 mm do 255,9 mm
15,0 mm

Stan komunikatu
o zak³óceniu

Stan ³¹czenia wyjœcia sygna³u zak³ócenia.

Nastawy:

wy³¹czony, ³3 mA
za³¹czony, £1 mA

Stan programowego
wy³¹cznika krañcowego
GW1/GW2

Stan programowego wy³¹cznika krañcowego GW1 lub GW2

Nastawy:

wy³¹czony,£1 mA
za³¹czony, ³3 mA

Stan wymuszonego
odpowietrzania

Jeœli opcja ta wystêpuje, to zanik sygna³u steruj¹cego powoduje przemieszczenie siê
grzyba zaworu w po³o¿enie bezpieczeñstwa

Nastawy:

wymuszone odpowietrzenie wy³¹czone przy sygnale steruj¹cym > 3 V
wymuszone odpowietrzenie za³¹czone (tzn. si³ownik odpowietrzony) przy sygnale
steruj¹cym < 3 V

Strefa nieczu³oœci Xtot

Maksymalna tolerowana ró¿nica miêdzy wartoœci¹ zadan¹ a rzeczywist¹ wyra¿ona w %
zakresu skoku.
Ma³a strefa nieczu³oœci charakterystyki regulacyjnej oznacza wysok¹ dok³adnoœæ regulacji.
Uzyskanie najmniejszej strefy nieczu³oœci charakterystyki regulacyjnej zale¿y od jakoœci
zaworu regulacyjnego. Wysokie tarcie i ma³a pojemnoœæ skokowa si³ownika mog¹
prowadziæ do niestabilnej pracy.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,01% do 10,00% skoku / k¹ta nominalnego
0,5%

Sumaryczny skok grzyba

Suma pe³nych skoków grzyba. Wartoœæ maksymalna: 16 500 000.

Sumaryczny skok grzyba

Zsumowany skok grzyba zaworu. Nastawa podwójnej wartoœci skoków grzyba, to znaczy
wyznaczony przy inicjalizacji skok x 2.

Sygnalizacja
przekroczenia czasu
odpowiedzi

Kryterium resetowania dla bie¿¹cej kontroli w obwodzie regulacji. Jeœli zadany czas
odpowiedzi zostanie przekroczony i uchyb regulacji nie le¿y w zakresie tolerancji,
sygnalizowane jest zak³ócenie w obwodzie regulacji.
Jest wyznaczany i dopasowywany z minimalnego czasu przestawienia podczas
inicjalizacji, jeœli wyznaczana wartoœæ jest wiêksza ni¿ wartoœæ uprzednio ustalona.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0 s do 240 s
10 s

Sygnalizacja
przekroczenia zakresu
tolerancji

Kryterium resetowania dla bie¿¹cej kontroli w obwodzie regulacji. Podanie dozwolonego
w tym wypadku uchybu regulacji. Patrz te¿ "czas odpowiedzi".

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,1% do 10,0% von Nennhub/-winkel
5%
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Sygnalizator po³o¿enia

Podaje, czy sygnalizator po³o¿enia jest zabudowany.

Nastawy:

brak / zabudowany

Test komunikatu
o zak³óceniu
(funkcja specjalna)

Sprawdzanie wyjœcia komunikatu o zak³óceniu przez trzykrotne za³¹czenie.

Test programowego
wy³¹cznika krañcowego
GW1 (funkcja specjalna)

Sprawdzanie funkcji programowego wy³¹cznika krañcowego GW1 przez trzykrotne
za³¹czenie (jedynie wtedy, gdy wystêpuje opcja wy³¹cznika).

Test programowego
wy³¹cznika krañcowego
GW2 (funkcja specjalna)

Sprawdzanie funkcji programowego wy³¹cznika krañcowego GW2 przez trzykrotne
za³¹czenie (jedynie wtedy, gdy wystêpuje opcja wy³¹cznika).

Test sygnalizatora
po³o¿enia
(funkcja specjalna)

Podanie wartoœci w % s³u¿¹cych do testu sygnalizatora po³o¿enia (jedynie wtedy, gdy
wystêpuje opcja sygnalizatora)

Tolerowana wartoœæ
przeregulowania

Jeœli uchyb regulacji e przekracza wartoœæ przeregulowania, to nastêpuje zmniejszenie
minimalnego czasu trwania impulsu dla kierunku ruchu, w którym wystêpuje
przeregulowanie.
Jeœli uchyb regulacji e przekracza strefê nieczu³oœci xtot ale nie wartoœæ przeregulowania,
to nastêpuje zmniejszenie minimalnego czasu trwania impulsu dla obu kierunków ruchu
ale dopiero po dwóch pe³nych okresach przebiegu sygna³u.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,01% do 10,00% skoku / k¹ta nominalnego
0,5%

Tryb pracy

Okreœla rodzaj sygna³u steruj¹cego: cyfrowy (komunikacja) lub analogowy (pr¹dowy).
Prze³¹czenie nastêpuje w sposób p³ynny.

Nastawy:

tryb automatyczny - pr¹dowy sygna³ steruj¹cy
tryb rêczny - sygna³ steruj¹cy z magistrali (w_hand)
po³o¿enie bezpieczeñstwa - zawór przyjmuje po³o¿enie bezpieczeñstwa
po³o¿enie bezpieczeñstwa

Nastawa standardowa:
Nastawa po rozruchu
awaryjnym:

tryb automatyczny

Typ ustawnika

Typ ustawnika pozycyjnego.

Uchyb regulacji e

Uchyb regulacji w %

Wartoœæ graniczna
Po przekroczeniu wartoœci granicznej pojawia siê komunikat o zak³óceniu.
ca³kowitego skoku grzyba
Zakres:
Nastawa standardowa:

0 do 16 500 000
1 000 000

Wartoœæ graniczna
wy³¹cznika GW1

Wartoœæ graniczna odniesiona do zakresu skoku / k¹ta obrotu, sterowana programowo
sygna³em z uk³adu pomiaru skoku (histereza 1%)

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0% do 120%
2,0%
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Wartoœæ graniczna
wy³¹cznika GW2

Wartoœæ graniczna odniesiona do zakresu skoku / k¹ta obrotu, sterowana programowo
sygna³em z uk³adu pomiaru skoku (histereza 1%).

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0% do 120%
98%

Wartoœæ koñcowa
sygna³u steruj¹cego

Wartoœæ koñcowa zakresu sygna³u steruj¹cego (odpowiada 100% w)
Mninmalna szerokoœæ zakresu wynosi 4.0 mA.

Zakres:
Nastawa standardowa:

4,00 mA do 20,00 mA
20,00 mA

Wartoœæ koñcowa
zakresu skoku

Nastawiana koñcowa wartoœæ rzeczywistego zakresu skoku, w wypadku charakterystyki
nieliniowej nastêpuje jej dopasowanie do zredukowanego skoku.
Wartoœæ maksymalna=skok nominalny.
Je¿eli nast¹pi³a inicjalizacja dla zakresu maksymalnego, zakres skoku jest zawsze zale¿ny
od wartoœci nominalnej skoku.
Nie wolno wybraæ mniejszego zakresu skoku ni¿ 1/4 skoku nominalnego.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0 mm do 255,9 mm
15,0 mm

Wartoœæ pocz¹tkowa
zakresu skoku

Nastawiana pocz¹tkowa wartoœæ rzeczywistego zakresu skoku, w wypadku charakterystyki
nieliniowej nastêpuje jej dopasowanie do zredukowanego skoku.
Je¿eli nast¹pi³a inicjalizacja dla zakresu maksymalnego, zakres skoku jest zawsze zale¿ny
od wartoœci nominalnej skoku.
Nie wolno wybraæ mniejszego zakresu skoku ni¿ 1/4 skoku nominalnego.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0 mm do 255,9 mm
0,0 mm

Wartoœæ pocz¹tkowa
sygna³u steruj¹cego

Wartoœæ pocz¹tkowa zakresu sygna³u steruj¹cego (odpowiada 0% w).
Minimalna szerokoœæ zakresu wynosi 4,0 mA.

Zakres:
Nastawa standardowa:

4,00 mA do 20,00 mA
4,00 mA

Wartoœæ zadana
(sygna³ steruj¹cy) w

Wartoœæ zadana w % z uwzglêdnieniem pocz¹tku i koñca zakresu.

Wartoœæ zadana
przekazywana magistral¹
w_hand

Wartoœæ zadana w mA, zadawana za pomoc¹ komunikacji, zmieniana w rêcznym trybie
pracy.

Zakres:

3,8 mA do 22 mA

Warunek za³¹czania
wy³¹cznika GW1

Ustawia stan za³¹czenia wy³¹cznika na £1 oder ³3 mA

Nastawy:
Nastawa standardowa:

³3 mA gdy skok (k¹t obrotu) poni¿ej / powy¿ej wartoœci granicznej
poni¿ej wartoœci granicznej

Warunek za³¹czania
wy³¹cznika GW2

Ustawia stan za³¹czenia wy³¹cznika na £1 lub ³3 mA

Nastawy:
Nastawa standardowa:

J3 mA gdy skok (k¹t obrotu) poni¿ej / powy¿ej wartoœci granicznej
poni¿ej wartoœci granicznej
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Wersja oprogramowania
ustawnika dla komunikacji
/ algorytmu regulacji

Wersja oprogramowania komunikacyjnego / realizuj¹cego algorytm regulacji,
znajduj¹cego siê w urz¹dzeniu obiektowym.

Wersja wykonania
uk³adu elektronicznego
/ mechanicznego

Wersja wykonania uk³adu elektronicznego / mechanicznego.

Wiadomoœæ

Dowolny tekst zapisany w urz¹dzeniu obiektowym.
Wielkoœæ 32 znaki.
w wypadku IBIS ® oznaczenie punktu pomiarowego

Wielkoœæ regulowana x

Wielkoœæ regulowana w % w odniesieniu do zakresu skoku / k¹ta obrotu.

Wspó³czynnik
proporcjonalnoœci
KP_Y1/ KP_Y2

Wspó³czynnik proporcjonalnoœci KP_Y1 dla powietrza zasilaj¹cego, KP_Y2 dla powietrza
odprowadzanego. Przy dopasowywaniu tej wartoœci zaleca siê krok 0.1. Zwiêkszenie
powoduje szybsze przybli¿anie siê do wartoœci zadanej.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,01 do 10,0
1,2
Wskazówka:
Podczas pierwszej inicjalizacji ustawnika pozycyjnego s¹ ustalane wspó³czynniki
proporcjonalnoœci KP_Y1 i KP_Y2.
¯eby osi¹gn¹æ optymalne w³aœciwoœci regulacyjne, zawarte w poni¿szej tabeli parametry
inicjalizacji musz¹ zostaæ dopasowane do ewentualnie zmienionych warunków pracy.

Rodzaj
skok/k¹t
si³ownika nominalny

si³ownik
obrotowy

czas przestawienia
min.

–

³ 60 mm

si³ownik
skokowy
< 60 mm

KD

KP_Y1
napowietrzanie

KP_Y2
odpowietrzenie

dzia³anie
sprê¿yny

otwarte

zamkniête

–

> 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,5

0,5

zamykanie

> 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,5

0,1

zamykanie

< 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,1

0,5

–

< 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,1

0,1

otwieranie

> 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,1

0,5

otwieranie

< 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,5

0,1

< 10 s

–

0,12

0,5

0,5

³ 10 s

–

0,12

3,0

4,0

< 10 s

³ 10 s

–

> 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,5

1,2

na zewn¹trz

> 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,5

0,8

na zewn¹trz

< 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,3

1,2

–

< 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,3

0,8

do wewn¹trz

> 0,7 s

< 0,7 s

0,12

0,3

1,2

do wewn¹trz

< 0,7 s

> 0,7 s

0,12

0,5

0,8

0,12

3,0

4,0

–
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Wspó³czynnik
wzmocnienia KD

Wspó³czynnik wzmocnienia cz³onu ró¿niczkuj¹cego. Przy dopasowywaniu tej wartoœci
zaleca siê krok 0.02. Zwiêkszenie powoduje wiêksze hamowanie przed wartoœci¹
zadan¹.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0,0 do 1,00
0,12

Wy³¹czniki krañcowe

Podaje jakie wy³¹czniki krañcowe zosta³y zabudowane.

Nastawy:

bez wy³¹czników
indukcyjne – indukcyjne wy³¹czniki krañcowe zamontowane na przetworniku po³o¿enia
programowe – sterowane programowo sygna³em z uk³adu pomiaru skoku

Wymagany czas
przestawienia dla
otwierania / zamykania
zaworu

Czas przestawienia oznacza czas w jakim element d³awi¹cy zaworu wykonuje pe³ny skok
/ k¹t obrotu. Rzeczywisty czas przestawienia przed³u¿any jest do zadanej wartoœci.
Jeœli ¿¹dany czas przestawienia jest mniejszy ni¿ wyznaczony podczas inicjalizacji,
to regulacja przebiega z wartoœci¹ wyznaczon¹. Czas przestawienia jest nastawiany
oddzielnie dla otwierania i zamykania zaworu.

Zakres:
Nastawa standardowa:

0 s do 75 s
0s

Wymuszone
odpowietrzenie

Podaje, czy opcja odpowietrzania przymusowego jest wbudowana.

Nastawy:

brak / wystêpuje
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9. Komunikaty i diagnostyka
9.1
9.1.1
9.1.2
9.1,3
9.1.4
9.1.5
9.1.6
9.1.7
9.1.8
9.1.9
9.1.10
9.2
9.2.1
9.2.2
9.2.3
9.2.4
9.2.5
9.2.6
9.2.7
9.2.8
9.2.9
9.2.10
9.2.11
9.2.12
9.2.13
9.2.14
9.2.15
9.2.16
9.2.17
9.2.18
9.3
9.3.1
9.3.2

Wskazówki/ostrze¿enia
Zmieniona nastawa urz¹dzenia
Sygna³ steruj¹cy poni¿ej zakresu
Rozruch awaryjny
Rozruch z przywróceniem wartoœci standardowych
Wybór rêcznego trybu pracy
B³êdny parametr
Przekroczona graniczna wartoœæ sumarycznego skoku
Przerwana nastawa zera
Przerwana inicjalizacja
Brak inicjalizacji
Komunikaty o b³êdach
Zak³ócenia w komunikacji
Zak³ócenia w obwodzie regulacji
Przesuniêcie punktu zerowego
B³êdny punkt zerowy, konieczna mechaniczna nastawa zera
B³êdna rejestracja danych pomiarowych
Wartoœæ sygna³u steruj¹cego poza zakresem
Po³o¿enie grzyba poza zakresem
Parametry poza zakresem
B³êdna charakterystyka
Charakterystyka z b³êdem monotonicznoœci
Charakterystyka z b³êdem nachylenia
B³¹d czasu
Nieaktualne dane o aplikacji
Uszkodzony obszar pamiêci parametrów regulacji
B³¹d sumy kontrolnej obszaru pamiêci parametrów regulacji
Uszkodzony obszar pamiêci parametrów komunikacji
B³¹d sumy kontrolnej obszaru pamiêci parametrów komunikacji
B³¹d w obszarze pamiêci parametrów ustawnika
Sygnalizacja b³êdów bez przerywania inicjalizacji
ïle wybrany skok nominalny lub prze³o¿enie
Nieszczelnoœæ w systemie pneumatycznym

9.4
9.4.1
9.4.2
9.4.3

Sygnalizacja b³êdów z przerwaniem inicjalizacji
Testy uk³adu wymuszonego odpowietrzania
Wyznaczanie mechanicznych ograniczeñ ruchu
Komunikaty przy wyznaczaniu czasu przestawienia
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Ustawnik pozycyjny typu HART 3780 najlepsze mo¿liwoœci diagnozowania oferuje w fazie
inicjalizacji. Wtedy to podczas automatycznego procesu przeprowadzane s¹ szczegó³owe
testy, które badaj¹ sytuacjê monta¿ow¹ i reakcjê zaworu regulacyjnego i oceniaj¹ j¹ z
uwzglêdnieniem podanych lub ustawionych wczeœniej danych.
W wypadku rutynowych badañ i niejasnych komunikatach o b³êdach w pracy nale¿y przeprowadziæ inicjalizacjê, aby móc lepiej oceniæ system steruj¹cy. Hierarchia oprogramowania typu
IBIS ró¿nicuje pomiêdzy wskazówkami/ostrze¿eniami (oznaczone na ¿ó³to), a b³êdami, które
sygnalizowane s¹ na czerwono.

9.1 Wskazówki / ostrze¿enia
9.1.1 Parametry urz¹dzenia zosta³y zmienione
Pojawia siê wtedy, kiedy zmieniono nastawy urz¹dzenia. Zapewnia w ten sposób kontrolê nad
niezamierzonymi / nieautoryzowanymi zmianami pierwotnie nastawionych wartoœci.
Odwo³anie komunikatu w menu [Gerätedaten ® Spezialist ® Gerät ®
"Geräteeinstellung geändert" zurücksetzen] [Dane urz¹dzenia ® Specjalista ® Urz¹dzenie ® Odwo³anie "parametry urz¹dzenia zosta³y
zmienione"].
9.1.2 Sygna³ steruj¹cy poni¿ej zakresu
Pojawia siê wtedy, kiedy sygna³ steruj¹cy £3,6 mA.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie, kiedy wartoœæ sygna³u pr¹dowego wzrasta powy¿ej 3,6 mA.
9.1.3 Rozruch awaryjny
Jest sygnalizowany, gdy wartoœæ sygna³u steruj¹cego £3,2 mA.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu.
9.1.4 Rozruch z przywróceniem wartoœci standardowych
Pojawia siê kiedy zresetowano ustawnik w menu [Gerätedaten ® Specialist ® Gerät
® rücksetzen] [Dane urz¹dzenia ® Funkcje specjalne ® Urz¹dzenie ®
Odwo³aæ] i nast¹pi³ ponowny start urz¹dzenia z wartoœciami standardowymi.
Musi nast¹piæ ponowna inicjalizacja, informacje takie jak np. oznaczenie punktu pomiarowego, oznaczenie magistrali komunikacyjnej czy te¿ oznaczenie instalacji zostaj¹ zachowane.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu.
9.1.5 Wybór rêcznego trybu pracy
Pojawia siê, gdy zmieniana jest rêczna wartoœæ zadana, ale urz¹dzenie nie znajduje siê w
trybie pracy rêcznej (HAND).
W wypadku IBIS b³¹d ten nie jest mo¿liwy.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po wys³aniu informacji.
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9.1.6 B³êdny parametr
Komunikat wysy³any przez ustawnik o otrzymaniu nieznanego parametru. Ten komunikat
mo¿e wyst¹piæ w pozycjonerach ze starsz¹ wersj¹ oprogramowania.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu.
9.1.7 Przekroczona wartoœæ graniczna sumarycznego skoku
Aktualna wartoœæ sumarycznego skoku zapisywana jest (w sposób zabezpieczony przed
zanikiem napiêcia) co ka¿de 1024 podwójne skoki grzyba. Jeœli parametr ten przekroczy
wartoœæ graniczn¹ zadan¹ lub ustawion¹ wczeœniej w menu [Gerätedaten ® Spezialist ® Erweiterung ® Konfigurierung] [Dane urz¹dzenia ® Funkcje specjalne ® Rozszerzenie ® Konfiguracja] generowany jest komunikat.
Jeœli ustawi siê wartoœæ graniczn¹ trochê poni¿ej wartoœci wyznaczonej doœwiadczalnie przez
u¿ytkownika jako granica uszkodzenia zaworu porównawczego, wtedy ustawnik pozycyjny
sam zg³asza zawór do naprawy, zanim nast¹pi mo¿liwa awaria.
Odwo³anie nastêpuje przez [Diagnose ® Gerätezustand] [Diagnoza ® Stan urz¹dzenia].
9.1.8 Przerwana nastawa zera
Nastawa zera zosta³a przerwana przez u¿ytkownika.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu.
Jeœli przeprowadzono ju¿ prawid³ow¹ nastawê zera, zostaje zachowany poprzedni punkt
zerowy.
Status inicjalizacji
9.1.9 Przerwana inicjalizacja
Inicjalizacja przerwana przez u¿ytkownika.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu.
Jeœli praca urz¹dzenia zosta³a poprzednio z powodzeniem zainicjalizowana i nie przywrócono nastaw standardowych, to dzia³anie regulacyjne urz¹dzenia podejmowane jest ponownie.
9.1.10 Brak inicjalizacji
Komunikat jest generowany, gdy nie przeprowadzono inicjalizacji ustawnika lub przywrócono
nastawy standardowe.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po zakoñczeniu inicjalizacji.
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9.2 Komunikaty o b³êdach
9.2.1 Zak³ócenia w komunikacji
Sygnalizowana jest przerwa w komunikacji.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

za niski poziom zasilania lub jego brak

–

Ÿle pod³¹czony modem FSK

–

Ÿle skonfigurowany port (np. COM1) [Optionen ® Kommunikation konfigurieren] [Opcje ® Konfigurowanie komunikacji]

–

próba stworzenia po³¹czenia z punktem menu [Verbindungsaufbau ®
Einzelgerät] [Tworzenie po³¹czenia ® Pojedyncze urz¹dzenie], chocia¿ ten znajduje siê w trybie pracy magistrali komunikacyjnej.

Odwo³anie nastêpuje przez usuniêcie b³êdu.
9.2.2 Zak³ócenia w obwodzie regulacji
Komunikat pojawia siê gdy w zadanym czasie odpowiedzi uchyb regulacji znajduje siê poza
zakresem tolerancji. Kryteria te nastawiane s¹ w menu [Gerätedaten ® Spezialist ®
Erweiterung ® Konfigurierung] [Dane urz¹dzenia ® Funkcje specjalne ®
Rozszerzenie ® Konfiguracja].
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

drgania z powodu zbyt szybkiego si³ownika (ma³a objêtoœæ komory si³ownika)

–

Œrodki zaradcze: zredukowaæ ciœnienie powietrza zasilaj¹cego wed³ug rozdz. 3.1.2 lub
wbudowaæ d³awik ciœnienia steruj¹cego (patrz rozdz. 2)

–

za niskie ciœnienie zasilaj¹ce lub jego brak

–

zatkany filtr

–

zaoliwione zawory elektromagnetyczne

–

pêkniêta membrana si³ownika

–

pêkniête sprê¿yny si³ownika

–

znaczny wzrost si³y tarcia w zaworze regulacyjnym

–

zablokowany zawór regulacyjny

Odwo³anie nastêpuje przez [Diagnose ® Gerätezustand] [Diagnostyka > Stan
urz¹dzenia].
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9.2.3 Przesuniêcie punktu zerowego
Sygnalizowane jest przesuniêcie punktu zerowego o wiêcej ni¿ Ð5%.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

zu¿ycie gniazda i / lub grzyba

–

zanieczyszczenie miêdzy gniazdem i grzybem

Odwo³anie nastêpuje po prawid³owej elektrycznej nastawie zera.
9.2.4 B³êdny punkt zerowy, konieczna mechaniczna nastawa zera
Wartoœæ wyznaczona podczas elektrycznej nastawy zera le¿y poza granic¹ tolerancji Ð5% od
wewnêtrznych wartoœci pomiarowych.
Odwo³anie nastêpuje poprzez przeprowadzenie najpierw mechanicznej a potem elektrycznej
nastawy zera.
9.2.5 B³êdna rejestracja danych pomiarowych
Wewnêtrzny przetwornik analogowo-cyfrowy nie realizuje swoich zadañ w przewidzianych
oknach czasowych lub te¿ wartoœci pomiarowe le¿¹ poza fizycznymi granicami zakresu
pomiarowego przetwornika. Jeœli nie mo¿na odwo³aæ tego komunikatu przez rozruch awaryjny, to konieczna jest naprawa.
9.2.6 Wartoœæ sygna³u steruj¹cego poza zakresem
Wartoœæ sygna³u steruj¹cego na wyjœciu przetwornika analogowo-cyfrowego znajduje siê
poza dopuszczalnym zakresem.
Mo¿liwe Ÿród³o b³êdu:
–

sygna³ steruj¹cy > 22,5 mA

Odwo³anie nastêpuje automatycznie po spadku wartoœci pr¹du poni¿ej 22,5 mA
9.2.7 Po³o¿enie grzyba poza zakresem
Sygna³ po³o¿enia grzyba zaworu na wyjœciu przetwornika analogowo-cyfrowego znajduje siê
poza dopuszczalnym zakresem.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

nieprawid³owa zabudowa

–

nieprawid³owe prze³o¿enie

–

w wypadku monta¿u wed³ug NAMUR: podana b³êdna pozycja trzpienia

–

bardzo du¿a nadwy¿ka skoku

Odwo³anie nastêpuje automatycznie po zlikwidowaniu b³êdu.
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9.2.8 Parametry poza zakresem
Komunikaty o b³êdnych danych.
Po wys³aniu danych do urz¹dzenia nastêpuje sygna³ zwrotny, ¿e wys³ana wartoœæ le¿y poza
dopuszczalnym zakresem.
Obowi¹zuje nadal poprzednia wartoœæ.
Odwo³anie nastêpuje po potwierdzeniu.
B³¹d charakterystyki
W wypadku wyst¹pienia b³êdu charakterystyki (patrz rozdz. 9.2.9. do 9.2.11) po wys³aniu
sygna³u do urz¹dzenia nastêpuje automatyczne prze³¹czenie z charakterystyki zdefiniowanej
przez u¿ytkownika na charakterystykê liniow¹.
9.2.9 B³êdna charakterystyka
Komunikat pojawia siê, jeœli rozpoznano b³êdy w trakcie transmisji charakterystyki do ustawnika. Odwo³anie nastêpuje automatycznie po przes³aniu poprawnej charakterystyki.
9.2.10 Charakterystyka z b³êdem monotonicznoœci
Pojawia siê, jeœli w przypadku charakterystyki zdefiniowanej przez u¿ytkownika wartoœci
wejœciowe nie s¹ podawane w porz¹dku rosn¹cym.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po przes³aniu poprawnej charakterystyki.
9.2.11 Charakterystyka z b³êdem nachylenia
Pojawia siê, jeœli w wypadku charakterystyki zdefiniowanej przez u¿ytkownika podane jest
nachylenie > 16.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po przes³aniu poprawnej charakterystyki.
9.2.12 B³¹d czasu
Pojawia siê, gdy w trakcie niektórych testów przekraczane s¹ okna czasowe.
Odwo³anie nastêpuje przez potwierdzenie.
9.2.13 Nieaktualne dane o aplikacji
Pojawia siê, jeœli wyst¹pi wewnêtrzny b³¹d komunikacji lub zak³ócenie w komunikacji HART.
Odwo³anie nastêpuje przez usuniêcie b³êdu.
9.2.14 Uszkodzony obszar pamiêci parametrów regulacji
Nieudane próby zapisania danych w pamiêci EEPROM.
Konieczna naprawa.
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9.2.15 B³¹d sumy kontrolnej obszaru pamiêci parametrów regulacji
Pojawia siê, jeœli podczas cyklicznych testów oka¿e siê, ¿e którykolwiek z zapamiêtanych
parametrów regulacji zosta³ zmieniony w sposób niekontrolowany.
Odwo³anie nastêpuje przez u¿ytkownika, który po skontrolowaniu wszystkich wartoœci dokona
przynajmniej jednego zapisu.
9.2.16 Uszkodzony obszar pamiêci parametrów komunikacji
Nieudane próby zapisania danych w pamiêci RAM / EEPROM.
Konieczna naprawa.
9.2.17 B³¹d sumy kontrolnej obszaru pamiêci parametrów komunikacji
Pojawia siê, jeœli podczas cyklicznych testów oka¿e siê, ¿e którykolwiek z zapamiêtanych
parametrów komunikacji zosta³ zmieniony w sposób niekontrolowany.
Odwo³anie nastêpuje automatycznie po potwierdzeniu, po³¹czone z przywróceniem nastaw
standardowych parametrom komunikacyjnym.
9.2.18 B³¹d w obszarze pamiêci parametrów ustawnika
Pojawia siê, jeœli podczas cyklicznych testów oka¿e siê, ¿e którykolwiek z zapamiêtanych
parametrów ustawnika zosta³ zmieniony w sposób niekontrolowany.
Odwo³anie nastêpuje przez u¿ytkownika, który po skontrolowaniu wszystkich wartoœci dokona
przynajmniej jednego zapisu.

9.3 Sygnalizacja b³êdów bez przerywania inicjalizacji
9.3.1 ïle wybrany skok nominalny lub prze³o¿enie
Maksymalny skok wyznaczony podczas inicjalizacji podawany jako wartoœæ w % skoku / k¹ta
nominalnego, jest mniejszy ni¿ wybrany skok / k¹t nominalny. Ten komunikat o b³êdzie
ukazuje siê jedynie w przypadku inicjalizacji dla zakresu nominalnego.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

nieprawid³owa zabudowa

–

nieprawid³owe prze³o¿enie

–

przy monta¿u wed³ug NAMUR: podana b³êdna pozycja trzpienia

– zablokowany zawór
Zbyt niskie ciœnienie zasilaj¹ce. Ciœnienie zasilaj¹ce musi byæ stabilne i wy¿sze co najmniej
o 0,4 bar od zakresu sprê¿yn si³ownika (patrz te¿ rozdz. 3.1.2.).
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9.3.2 Nieszczelnoœæ w systemie pneumatycznym
Przy wyznaczaniu minimalnego czasu trwania impulsów steruj¹cych si³ownik musi pozostawaæ
przez kilka sekund w stanie spoczynku. W tym czasie sprawdzana jest szczelnoœæ systemu
pneumatycznego. Jeœli grzyb zaworu regulacyjnego w ci¹gu 7 sekund opuœci swe po³o¿enie
spoczynkowe o wiêcej ni¿ 9,3%, to inicjalizacja zostaje przerwana i generowany jest komunikat o b³êdzie.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

nieszczelnoœæ w si³owniku

–

nieszczelne pod³¹czenie ciœnienia steruj¹cego

9.4 Sygnalizacja b³êdów z przerwaniem inicjalizacji
9.4.1 Testy uk³adu wymuszonego odpowietrzania
Brak mo¿liwoœci uruchomienia inicjalizacji przy aktywnej opcji wymuszonego odpowietrzania
Jeœli opcja odpowietrzania przymusowego jest aktywna, to inicjalizacja zostaje przerwana.
W celu jej przeprowadzenia do zacisków +81 i –82 nale¿y doprowadziæ napiêcie 6...24 V DC.
9.4.2 Wyznaczanie mechanicznych ograniczeñ ruchu
Przy wyznaczaniu mechanicznych ograniczeñ ruchu okreœlane jest dzia³anie sprê¿yn si³ownika i punkt zerowy. Odbywa siê to przez ca³kowite napowietrzanie i odpowietrzenie si³ownika.
Dodatkowo sprawdzane jest, czy ustawnik wykonuje 100% skoku / k¹ta nominalnego.
9.4.2.1 B³êdy w uk³adzie mechanicznym lub pneumatycznym przy wyznaczaniu
mechanicznych ograniczeñ ruchu
Podczas inicjalizacji stwierdzono brak lub ci¹g³e zmiany wartoœci pomiarowych wielkoœci
regulowanej skoku / k¹ta obrotu.
Mo¿liwe Ÿród³a b³êdu:
–

zbyt niskie lub niestabilne ciœnienie zasilaj¹ce

–

zbyt ma³y wydatek powietrza

–

nieprawid³owa zabudowa

–

b³êdnie zawieszona dŸwignia odczytu

–

przy monta¿u wed³ug NAMUR: nieprawid³owo umocowana dŸwignia na wa³ku obudowy
³¹cznika – wyci¹gniêty kabel ³¹cz¹cy p³ytkê obwodu logicznego i przetwornika po³o¿enia
grzyba
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9.4.2.2 B³êdna nastawa zera
Wartoœæ wyznaczona podczas elektrycznej nastawy zera le¿y poza granic¹ tolerancji Ð5% od
wewnêtrznych wartoœci pomiarowych.
Aby usun¹æ b³¹d, nale¿y przeprowadziæ mechaniczn¹ nastawê zera. Na koniec ¿ó³ty trzpieñ
pozycyjny przetwornika przemieszczenia musi mniej wiêcej zbiec siê ze znacznikiem na
pokrywie.
9.4.3 Komunikaty przy wyznaczaniu czasu przestawienia
Przy wyznaczaniu czasów przestawienia dokonywane s¹ pomiary czasów, których zawór
potrzebuje aby wykonaæ pe³ny skok w obu kierunkach.
9.4.3.1 Zak³ócenia w obwodzie regulacji
Jeœli zawór nie mo¿e wykonaæ pe³nego skoku / k¹ta nominalnego, to przyczyn¹ jest zbyt niska
wartoœæ ciœnienia zasilaj¹cego.
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78,5

198

przy³¹cza pneumatyczne
G 1/4 lub NPT 1/4

M20 x 1,5

monta¿ zintegrowany
30,5

28

150

58

monta¿ wed³ug norm DIN IEC 534
wyjœcie 1 (A1)
z ³¹cznikiem
28,5

28,5

56

56

N1=113
N2=200

punkt obrotu
wa³ka si³ownika
27

75

50

82
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39

78,5
14

50

35
45
39
46

monta¿ z elementem poœrednicz¹cym
dla si³owników obrotowych
164
50

86

wyjœcie (36)

zasilanie (9)

150

przekaŸnik
zmiany kierunku
(do wyboru)

58

14

27

86

40

164

wyjœcie 2 (A2)
zasilanie (Z)
pneumatyczne
przy³¹cze przekaŸnika zmiany kierunku
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