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1 RYCHLÝ START
Rychlý start obsahuje ve zkrácené formě nejdůležitější informace 
a  upozornění pro používání přístroje. Podrobný popis naleznete 
v návodu k obsluze pro typ 8692/8693.
Tento návod pro rychlý start uchovávejte tak, aby byl každému 
uživateli dobře přístupný a byl opět k disposici každému novému 
majiteli přístroje.

Důležité	bezpečnostní	informace!
Pečlivě si přečtěte návod pro rychlý start. Pozornost věnujte 
zejména kapitole „Základní bezpečnostní pokyny“ a „Použití 
k určenému účelu“.

 ▶ Rychlý start je nutné si přečíst a porozumět mu.

Návod k obsluze naleznete na internetové adrese:  
www.burkert.cz

1.1 Definice pojmu „přístroj“
Pojem „přístroj“, který je používán v tomto návodu, platí pro kom-
paktní polohovací zařízení typ 8692, 8693 REV.2.

Typ 8692, 8693 REV.2
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Použití k určenému účelu

1.2 Zobrazovací prostředky

NEBEZPEČÍ

Varuje	před	bezprostředním	nebezpečím.
 ▶ Nedodržení způsobí smrt nebo těžké poranění.

VAROVÁNÍ

Varuje	před	možnou	nebezpečnou	situací.
 ▶ Nedodržení může mít za následek těžké poranění nebo smrt. 

POZOR

Varuje	před	možným	ohrožením.
 ▶ Nedodržení může mít za následek středně těžké nebo lehké 
poranění. 

UPOZORNĚNÍ

Varuje	před	věcnými	škodami.

Důležité tipy a doporučení.

odkazuje na informace v tomto návodu k obsluze nebo 
v jiné dokumentaci.

 ▶ označuje pokyn k vyhýbání se nebezpečím.
 → označuje pracovní krok, který musíte provést.
 označuje výsledek.

2 POUŽITÍ K URČENÉMU ÚČELU
Přístroj je možné použít jen v souladu s předepsaným účelem 
použití. Při použití v rozporu s určeným účelem mohou vzniknout 
rizika pro osoby, zařízení v  okolí a  pro životní prostředí. 
Přístroj je koncipován pro montáž na pneumatické pohony pro-
cesních ventilů pro ovládání médií.

 ▶ V prostředí s nebezpečím výbuchu se smí typ 8692 a 8693 
používat pouze v souladu se specifikací, která je uvedena na 
samostatném typovém štítku pro výbušné prostředí. Při použití 
musí být dodržován přiložený návod ATEX s bezpečnostními 
pokyny pro oblast s nebezpečím výbuchu.

 ▶ Přístroje bez samostatného typového štítku pro výbušné pro-
středí se nesmí v prostředí s nebezpečím výbuchu používat. 

 ▶ Přístroj nesmí být vystaven přímému slunečnímu záření.
 ▶ Jako provozní napětí se nesmí používat pulzující stejnosměrné 
napětí (usměrněné střídavé napětí bez vyhlazení).

 ▶ Pro použití ve smluvních dokumentech a v návodu k obsluze 
dbejte na specifická povolená data a podmínky provozu 
a použití. Tyto jsou popsány v kapitole „6 Technické údaje“.

 ▶ Přístroj používejte pouze ve spojení s jinými zařízeními a kom-
ponentami doporučenými nebo schválenými firmou Bürkert.

 ▶ Vzhledem k velkému počtu možností nasazení a použití je nutné 
před montáží prověřit a v případě potřeby otestovat, zda je 
přístroj vhodný pro konkrétní případ použití.

 ▶ Předpoklady pro bezpečný a bezchybný provoz jsou správná 
doprava, správné uskladnění a instalace, stejně jako pečlivá 
obsluha a údržba.

 ▶ Typy  8692 a  8693 používejte pouze v  souladu s  určeným 
účelem.

Typ 8692, 8693 REV.2
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Základní bezpečnostní pokyny

3 ZÁKLADNÍ BEZPEČNOSTNÍ POKYNY
Tyto bezpečnostní pokyny nezohledňují náhody a události vysky-
tující se při instalaci, provozu a preventivní údržbě.
Provozovatel odpovídá za to, že budou dodržena bezpečnostní 
ustanovení vztahující se k danému místu, a to i s ohledem na 
personál.

Nebezpečí	zranění	vlivem	vysokého	tlaku	v zařízení/přístroji.
 ▶ Než začnete pracovat se systémem nebo přístrojem, vypněte 
tlak a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.

Nebezpečí	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení ho odpojte od 
napětí a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

Obecné	rizikové	situace.
Na ochranu před zraněním dbejte na tyto body:

 ▶ Aby zařízení nemohl neúmyslně někdo zapnout.
 ▶ Přístroj se smí používat pouze v bezvadném stavu a v sou-
ladu s návodem k obsluze.

 ▶ Instalační a údržbové práce smí provádět jen oprávněný 
odborný personál pomocí vhodného nářadí.

 ▶ Po přerušení elektrického nebo pneumatického napájení je 
třeba zajistit definované nebo kontrolované opětovné spuš-
tění procesu.

 ▶ Při plánování použití a provozu přístroje dodržujte obecná 
pravidla techniky.

Na ochranu před hmotnými škodami dodržujte následující 
body:

 ▶ Při odšroubování a našroubování pláště tělesa (s průhled-
ným krytem) nepřidržujte přístroj za pohon, nýbrž za těleso 
elektrické přípojky typu 8692/8693.

 ▶ Přípojka řídicího vzduchu se nesmí napájet agresivními nebo 
hořlavými médii a kapalinami.

 ▶ Těleso mechanicky nezatěžujte (např. odkládáním předmětů 
nebo jako pomůcku k výstupu).

 ▶ Na tělesech přístrojů se nesmí provádět žádné vnější změny. 
Části tělesa a šrouby se nesmí lakovat.

UPOZORNĚNÍ 

Elektrostaticky	ohrožené	konstrukční	prvky/moduly.
Přístroj obsahuje elektronické konstrukční prvky, které citlivě 
reagují na elektrostatický výboj (ESD). Dotyk osob nebo 
předmětů nabitých elektrostatickým nábojem tyto konstrukční 
prvky ohrožuje. V nejhorším případě dojde k jejich okamžitému 
zničení nebo výpadku po uvedení do provozu.
 • Dodržujte požadavky podle DIN EN 61340-5-1, aby se 

minimalizovala nebo předešla možnost poškození rázovým 
elektrostatickým výbojem.

 • Je zakázáno dotýkat se elektronických konstrukčních prvků, 
do kterých je přivedeno provozní napětí.
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Popis produktu

4 VŠEOBECNÉ POKYNY

4.1 Kontaktní adresa
Česká republika

Burkert Austria GmbH – odštěpný závod 
Londýnské nám. 886/4 
639 00 Brno – Štýřice 
Tel.: +420 543-25 25 05 
email: obchod@burkert.cz

Mezinárodní adresa 
Kontaktní adresy nejdete na posledních stranách tištěného 
návodu k obsluze. Kromě toho i na internetu na adrese:
www.burkert.com

4.2 Záruka
Předpokladem pro záruku je použití přístroje v souladu s určeným 
účelem typu 8692/8693, a to při zohlednění specifických podmínek 
použití. 

4.3 Informace na internetu
Návody k obsluze a datové listy k  typu 8692/8693 naleznete na 
internetu na adrese:
www.burkert.cz

5 POPIS PRODUKTU

Polohovací zařízení nebo procesní 
regulátor

(pneumatický)  
pohon

Těleso ventilu

Procesní ventil 
(řídicí ventil)

Obrázek 1: Konstrukce, typ 8692/8693 s procesním ventilem

Polohovací zařízení typ 8692 a procesní regulátor 8693 je digitální, 
elektropneumatické polohovací zařízení pro pneumaticky ovládané 
řídicí ventily s jednočinným nebo dvojčinným pohonem.
Polohovací zařízení a procesní regulátor tvoří spolu s pneumatickým 
pohonem vizuální a funkční jednotku.
Systémy regulačních ventilů mohou být používány pro rozmanité 
regulační úkoly ve fluidní technice a v závislosti na podmínkách 
použití mohou být s  polohovacím zařízením nebo procesním 
regulátorem kombinovány různé procesní ventily z programu firmy 
Bürkert. Vhodné jsou regulační ventily se šikmým i přímým sedlem, 
membránové nebo kulové ventily.
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Popis produktu

Přípojka řídicího 
vzduchu
(popis: 1)

Přípojka odpadního 
vzduchu
(popis: 3)

Těleso elektrické přípojky
(varianta připojení s kulatým 

konektorem)

Průhledný kryt 
(pod ním ovládací modul  

s displejem a tlačítky)

Plášť tělesa

Dodatečná přípojka odpadního vzduchu 
(popis: 3.1) 
pouze u typu 23xx a 2103 se stavěcím systémem ovládaným 
přes servo pro velký vzduchový výkon od velikosti pohonu 
ø 125/130
Filtr přívodního vzduchu

Omezovací ventil

Těleso elektrické přípojky 
(varianta připojení 
s připojovacími svorkami)

Obrázek 2: Konstrukce typ 8692/8693

5.1 Funkce

Typ 8692 – polohovací zařízení (polohovací zařízení)
Poloha pohonu (zdvih) se reguluje podle požadované polohy. 
Požadovanou hodnotu polohy je možné zadat pomocí externího 
standardního signálu (popř. pomocí sběrnice Fieldbus).

Typ 8693 – procesní regulátor
Procesní regulátor je zapojen do regulačního obvodu. Z poža-
dované a skutečné hodnoty procesu se prostřednictvím regu-
lačních parametrů (PID regulátor) vypočte požadovaná hodnota 
polohy ventilu. Požadovanou hodnotu procesu je možné zadat 
pomocí externího signálu.
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Technické údaje

6 TECHNICKÉ ÚDAJE

6.1 Shoda
Typ 8692/8693 je v souladu se směrnicemi EU podle EU pro-
hlášení o shodě (pokud lze aplikovat).

6.2 Normy
Použité normy, jimiž se prokazuje shoda se směrnicemi EU, jsou 
uvedeny v certifikátu EU přezkoušení typu a/nebo v prohlášení 
o shodě EU (pokud lze aplikovat).

6.3 Povolení/certifikáty
Produkt je podle směrnice ATEX 2014/34/EU kategorie 3GD 
schválen pro použití v zóně 2 a 22.

Dodržujte pokyny pro použití v oblasti s nebezpečím 
výbuchu.  
Viz dodatečný návod ATEX.

Produkt má certifikát cULus. Pokyny pro použití v prostředí UL 
viz kapitola „6.8 Elektrotechnické údaje“.

6.4 Provozní podmínky

VAROVÁNÍ!

Působení	slunečních	paprsků	a teplotní	výkyvy	mohou	způ-
sobit	nesprávnou	funkci	přístroje	nebo	netěsnosti.

 ▶ Při použití v exteriéru se nechráněný přístroj nesmí vystavo-
vat působení povětrnostních podmínek.

 ▶ Nesmí být překročena nebo podkročena přípustná teplota 
okolního prostředí.

Teplota prostředí     přípustný teplotní rozsah je uveden 
na typovém štítku přístroje.

Druh krytí 
 posouzen  
 výrobcem     IP65/IP67 podle EN 605291)

 posouzen UL    UL typ 4x rating, jen interiér1)

Výška použití     do 2000 m n. m.

Relativní vlhkost vzduchu  max. 90 % při 55 °C (nekondenzující)

1 )   Pouze při správně připojeném kabelu, popř. konektoru a zdířkách a při 
dodržení koncepce odpadního vzduchu (viz kapitola „10.5 Pneuma-
tické připojení“ na straně 20).
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Technické údaje

6.5 Typový štítek 

Příklad:

8692 -E3-…-0          PU02 
Single act Pilot 3.0   24 V 
Pmax 7 bar 
Tamb  -10 – +55 °C  REV.2 
S/N 1001 
00123456D

-7
46

53
 In

ge
lfi

ng
en

Ident. č.;  
datum výroby (zakódované) 

Typ; vlastnosti typového klíče, platící pro UL 
a ATEX

Maximální provozní tlak

Ovládací funkce; řídicí ventil

Napájecí napětí řídicí 
ventil

Čárový kód

Sériové číslo / značka CE

Max. teplota prostředí, revize 
hardware

W15 MA

Obrázek 3: Typový štítek (příklad)

6.5.1 Dodatkový štítek UL

Type 4X enclosure

NEC Class 2 only

Supply voltage: 24 V  Napájecí napětí přístroje

Proudový obvod s omezeným výkonem

Druh krytí

Obrázek 4: Dodatkový štítek UL (příklad)

6.6 Mechanické údaje
Rozměry     viz technický list

Materiál tělesa    vnější: PPS, PC, VA,  
vnitřní: PA 6; ABS

Těsnící materiál    NBR/EPDM

Rozsah zdvihu  
vřetena ventilu  3…45 mm

6.7 Pneumatické údaje
Řídicí médium   neutrální plyny, vzduch 

třídy kvality podle ISO 8573-1

 Obsah prachu   třída kvality 7,  
max. velikost částic 40 µm,  
max. hustota částic 10 mg/m³ 

   Obsah vody   třída kvality 3,  
max. bod tání pod tlakem -20 °C nebo 
min. 10 °C pod nejnižší provozní teplotou

 Obsah oleje  třída kvality X,  max. 25 mg/m³ 

Teplotní rozsah  
řídicí médium   0…+50 °C

Tlakový rozsah  
řídicí médium   3…7 bar 

Vzduchový výkon  
řídicí ventil     7 lN/min (pro větrání a odvětrávání) 

(hodnota QNn podle definice při poklesu 
tlaku z 7 na 6 bar absolutně) 
 volitelně: 130 lN/min (pro větrání 
a odvětrávání) (pouze jednočinný)

Přípojky     hadicová násuvná spojka ø 6 mm / 1/4" 
závitová přípojka G1/8

Typ 8692, 8693 REV.2
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Technické údaje

6.8 Elektrotechnické údaje

VAROVÁNÍ!

U komponent, které mají certifikaci UL, se smí používat pouze 
proudové obvody s omezeným výkonem podle „NEC Class 2“.

Třída ochrany   III podle DIN EN 61140 (VDE 0140-1)

Přípojky     Kabelové šroubení M16 x 1,5, SW22  
(rozsah svorky 5…10 mm)  
s připojovacími svorkami pro průřezy vedení 
0,14…1,5 mm²  (24 V DC) nebo 
kulatý konektor (M12 x 1) (24 V DC, PRO-
FIBUS DP, DeviceNet 
EtherNet IP, PROFINET I/O, Modbus TCP)

Provozní napětí   24 V DC ± 10 % – max. zbytkové zvlnění 
10 %

Příkon < 5 W

Vstupní data pro signál skutečných hodnot  
 4… 20 mA:    Vstupní odpor 70 Ω 

Rozlišení    12 bit

 Frekvence:     Rozsah měření  0…1000 Hz  
Vstupní odpor  20 kΩ 
Rozlišení    1 ‰ z naměřené hodnoty 
Vstupní signál  > 300 mVss 
Tvar signálu   sinus, obdélník,  
     trojúhelník

 Pt 100:     Rozsah měření  -20…+220 °C 
Rozlišení    < 0,1 °C 
Měřicí proud   < 1 mA

Vstupní data pro signál požadované hodnoty  
 0/4…20 mA:   Vstupní odpor  70 Ω 

Rozlišení    12 bit

 0…5 / 10 V:   Vstupní odpor  22 kΩ 
Rozlišení     12 bit  

(při 0…5 V pouze 11 bit)

Analogová zpětná vazba   
 max. proud    10 mA  

(pro napěťový výstup 0…5 / 10 V)

 Zátěž     0…560 Ω  
(pro proudový výstup 0/4…20 mA)

Digitální výstupy  galvanicky oddělené, PNP 
 Omezení proudu  100 mA, výstup je při přetížení taktován

Digitální vstup   PNP 
0…5 V = log „0“, 10…30 V = log „1“ 
invertovaný vstup příslušně obráceně 
(vstupní proud < 6 mA)

Komunikační 
rozhraní     Připojení na PC přes rozhraní USB-büS

Komunikační 
software    Bürkert Communicator

Typ 8692, 8693 REV.2
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7 OBSLUHA

7.1 Popis ovládacích a indikačních prvků

Ovládací	prvky:

Stručné označení zobrazované 
procesní hodnoty

Procesní hodnota2)

Jednotka zobrazované procesní 
hodnoty

Název funkce tlačítek

Pravé tlačítko výběru 
Tlačítko s šipkou , šipka dolů

Tlačítko s šipkou , šipka nahoru
Levé tlačítko výběru 

Indikační	prvky	procesní	úrovně:
Symbol pro regulaci polohy

Symbol pro regulaci procesu

Symbol pro provozní režim AUTOMATIKA

Další symboly se zobrazují v závislosti na aktivovaných funkcích. 
Viz návod k obsluze pro typ 8692/8693 rev. 2

Obrázek 5: Indikační prvky procesní úrovně; ovládací prvky

1)  To, které procesní hodnoty se mohou zobrazovat v provozním režimu 
AUTOMATIKA, je závislé na typu. 
Podrobný popis k tomu najdete v návodu na obsluhu pro typ 
8692/8693 rev. 2.

Podmenu

Název funkce tlačítek

Indikační	prvky	
nastavovací	úrovně:

Název menu

EXIT ENTER7

M A I N
INPUT

X.TUNE
BUS.COMM

ADD.FUNCTION

Indikační	prvky	nastavovací	úrovně:

Obrázek 6: Indikační prvky nastavovací úrovně

Zobrazení displeje se přizpůsobí nastaveným funkcím a úrovním 
obsluhy. 
Zásadně lze rozlišovat mezi náhledem displeje pro procesní 
úroveň a nastavovací úroveň. 
Po připojení provozního napětí zobrazuje displej procesní úroveň.

Typ 8692, 8693 REV.2

českyenglish

Type XXXXType XXXX

français

1.E
ntw

urf



13

Obsluha

7.2 Funkce tlačítek
Funkce 4 tlačítek v ovládacím panelu jsou různé v závislosti na 
provozním režimu (AUTOMATIKA nebo MANUÁLNÍ) a úrovni 
obsluhy (procesní nebo nastavovací úroveň).
Funkce tlačítek se zobrazuje v šedém textovém poli, které se 
nachází nad tlačítkem.

Funkce	tlačítek	v procesní	úrovni:

Tlačítko Funkce	
tlačítek Popis	funkce Provozní	režim	

Tlačítko 
s šipkou 

MENUOPN Ruční otevření pohonu MANUÁLNÍ

Změna zobrazené hodnoty 
(např. POS-CMD-TEMP-…)

AUTOMATIKA

Tlačítko 
s šipkou

MENUCLS Ruční zavření pohonu MANUÁLNÍ

Změna zobrazené hodnoty 
(např. POS-CMD-TEMP-…)

AUTOMATIKA

Tlačítko 
výběru

MENUMENU   Změna v nastavovací úrovni 
Upozornění: Tlačítko přidržet 
stisknuté po dobu cca 3 s.

AUTOMATIKA 
nebo MANUÁLNÍ 

Tlačítko 
výběru

MENUAUTO  Návrat do provozního režimu 
AUTOMATIKA MANUÁLNÍ

MENUHAND  Přepnutí do MANUÁLNÍHO 
provozního režimu

AUTOMATIKA

Funkce	tlačítek	v nastavovací	úrovni:

Tlačítko Funkce	tlačítek Popis	funkce

Tlačítko 
s šipkou 

Listování v menu směrem nahoru

MENU+  Zvětšení číselných hodnot

Tlačítko 
s šipkou

Listování v menu směrem dolů 

MENU–  Zmenšení číselných hodnot

MENU←  Změna o jedno místo doleva; při 
zadávání číselných hodnot

Tlačítko 
výběru

MENUEXIT Návrat do procesní úrovně

Návrat z položky podmenu po 
krocích

MENUESC   Opuštění menu

MENUSTOP   Zrušení postupu

Tlačítko 
výběru

MENUENTER  
MENUSELEC   
MENUOK    
MENUINPUT  

Výběr, aktivace nebo deaktivace 
položky menu

MENUEXIT Návrat z položky podmenu po 
krocích

MENURUN    Spuštění postupu

MENUSTOP   Zrušení postupu

Tab. 1: Funkce tlačítek
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Provozní režimy

8 PROVOZNÍ REŽIMY

Typ 8692/8693 má 2 provozní režimy:  
AUTOMATIKA a MANUÁLNÍ.

AUTOMATIKA

MENU CMD POS MANU

POS 0.0
V provozním režimu AUTOMATIKA 
probíhá normální regulační režim.
(Na displeji svítí symbol pro režim 
AUTOMATIKA  . Nahoře na okraji 
displeje běhá pruh).

MANUÁLNÍ

MENU OPN CLS AUTO

POS 0.0
V MANUÁLNÍM provozním režimu 
je možné ventil ručně pomocí tla-
čítek s šipkami   (funkce tlačítek 

OPN  a  CLS ) otevřít nebo zavřít. 
(Symbol pro režim AUTOMATIKA   
je zhasnutý. Nahoře na okraji displeje 
neběhá žádný pruh).

8.1 Změna provozního režimu

Přechod do MANUÁLNÍHO pro-
vozního režimu (k dispozici pouze 
při zobrazení procesních hodnot: 
POS, CMD, PV, SP)

MANU stisknout

Návrat do provozního režimu 
AUTOMATIKA

AUTO stisknout

8.2 Zobrazení provozního režimu 
AUTOMATIKA

Typ 8692 Popis	zobrazení Typ 8693

MENU CMD/POS CMD MANU

POS 0.0 Skutečná poloha pohonu 
ventilu  
(0… 100 %)

MENU SP/PV CMD MANU

POS 0.0

MENU POS TEMP MANU

CMD 0.0 Požadovaná poloha pohonu 
ventilu  
(0… 100 %)

MENU POS TEMP MANU

CMD 0.0

MENU CMD CMD/POS

TEMP 0.0C Vnitřní teplota v tělese 
typu 8692/8693 (°C)

MENU CMD PV

TEMP 0.0C

Procesní skutečná hodnota

MENU TEMP SP MANU

PV 0.0m3/min

Procesní požadovaná 
hodnota

MENU PV PV (t) INPUT

SP 0.0m3/min

Současné zobrazení poža-
dované polohy a skutečné 
polohy pohonu ventilu  
(0… 100 %) MENU CMD/POS POS MANU

0.0SP
PV 0.0

m3/min
m3/min

Typ 8692, 8693 REV.2
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Provozní režimy

Typ 8692 Popis	zobrazení Typ 8693

Grafické zobrazení SP a PV 
s časovou osou

MENU HOLDSP / PV (t)

MENU HOLDCMD / POS (t)

Grafické zobrazení POS 
a CMD s časovou osou

MENU HOLDCMD / POS (t)

MENU CMD/POS CLOCK

INPUT 4.0mA
Vstupní signál pro  
požadovanou polohu
(0… 5/10 V / 0/4… 20 mA)

MENU INPUT X.TUNE INPUT

12:0000
Thu.			01	.	09	.	11

CLOCK Čas, den v týdnu a datum

MENU POS (t) X.TUNE INPUT

12:0000
Thu.			01	.	09	.	11

CLOCK

MENU CLOCK CMD/POS RUN

X.TUNE Automatická úprava  poloho-
vacího zařízení (polohovacího 
zařízení)

MENU CLOCK P.TUNE RUN

X.TUNE

Automatická optimalizace 
parametrů procesního 
regulátoru

MENU X.TUNE P.LIN RUN

P.TUNE

Typ 8692 Popis	zobrazení Typ 8693

Automatická linearizace pro-
cesních charakteristik

MENU P.TUNE CMD/POS RUN

P.LIN

MENU X.TUNE POS MANU

0.0CMD
POS 0.0

Současné zobrazení poža-
dované polohy a skutečné 
polohy pohonu ventilu  
(0… 100 %) MENU P.LIN SP/PV MANU

0.0CMD
POS 0.0

8.3 Mastercode
Obsluhu přístroje lze zablokovat pomocí libovolně volitelného 
uživatelského kódu. Nezávisle na tom existuje nezměnitelný mas-
tercode, se kterým můžete na přístroji provádět všechny ovládací 
úkony.  
Tento 4místný mastercode naleznete na posledních stránkách 
tištěného stručného návodu, který je přiložen ke každému 
přístroji.
V případě potřeby tento kód vystřihněte a uschovejte jej 
odděleně od tohoto návodu k obsluze. 
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Úrovně obsluhy

9 ÚROVNĚ OBSLUHY

Pro obsluhu a nastavení typu 8692/8693 existuje procesní úroveň 
a nastavovací úroveň.
Procesní	úroveň: 
V této úrovni se zobrazuje a ovládá probíhající proces.
Provozní režim:  AUTOMATIKA  Zobrazení procesních dat 

MANUÁLNÍ    Manuální otevírání a zavírání 
ventilu 

Nastavovací	úroveň: 
V této úrovni se provádějí základní nastavení pro proces.

– Zadání provozních parametrů 
– Aktivace doplňkových funkcí

Jestliže je přístroj při přechodu na nastavovací úroveň v pro-
vozním režimu AUTOMATIKA, proces během nastavování 
pokračuje.

9.1 Přechod mezi úrovněmi obsluhy
Úroveň	nastavení	změníte	takto:

 →  Vyberte MENU a přidržte stisknuté po dobu 3 sekund.
 Nacházíte se v nastavovací úrovni.

Takto přejdete do procesní úrovně:

 →  Zvolte EXIT.
 Nacházíte se v procesní úrovni.

10 INSTALACE
Pouze pro polohovací zařízení a procesní regulátory bez 
předmontovaného procesního ventilu.

10.1 Instalace přístrojů pro oblast 
s nebezpečím výbuchu

Při instalaci v oblasti s nebezpečím výbuchu musí být dodržen 
přiložený návod pro přístroje v Ex-provedení „Návod ATEX pro 
použití v oblasti s nebezpečím výbuchu“.

10.2 Bezpečnostní pokyny
NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí	zranění	vlivem	vysokého	tlaku	v zařízení/přístroji.
 ▶ Než začnete pracovat se systémem nebo přístrojem, vypněte 
tlak a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.

Nebezpečí	zranění	vlivem	zásahu	elektrickým	proudem.
 ▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení  ho odpojte od 
napětí a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ!

Nebezpečí	zranění	při	nesprávné	instalaci.
 ▶ Instalaci smí provádět pouze autorizovaný odborný personál 
pomocí vhodného nástroje.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po instalaci zajistěte opětovné kontrolované spuštění.

Typ 8692, 8693 REV.2
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Instalace

10.3 Instalace na procesní ventily 
typu 2103, 2300 a 2301

UPOZORNĚNÍ! 

Při	instalaci	na	procesní	ventily	se	svařovací	přípojkou	
dodržujte	montážní	pokyny	v návodu	k obsluze	procesního	
ventilu.

Popis instalace řadicího vřetena a tvarového těsnění 
pro typ 8692/8693 je uveden v návodu k obsluze. Ten 
naleznete na internetových stránkách firmy Bürkert.

Typ 8692/8693

Pohon
Procesní ventil  
(příklad: typ 2103)

Těleso ventilu

Plášť tělesa

Těleso elektrické 
přípojky

Obrázek 7: Instalace na procesní ventil, příklad typu 2301

Při instalaci nesmí být namontovány objímky přípojek 
řídicího vzduchu na pohonu.

 → Vzájemně vyrovnat pohon a typ 8692/8693:
  1.  Přípojky řídicího vzduchu pohonu ke spojovacím hrdlům 

typu 8692/8693 (viz „Obrázek 8“). 

Spojovací hrdlo

Přípojky řídicího vzduchu

Upevňovací šrouby  
max. 1,5 Nm

Obrázek 8: Vyrovnání přípojek řídicího vzduchu

  2.  Puck pohonu k vodicí liště typu 8692/8693 (viz 
„Obrázek 9“). 
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Vodicí lišta

Puck

Obrázek 9: Vyrovnání pucku

UPOZORNĚNÍ

Poškození	vodicí	desky	nebo	výpadek	funkce!	
 ▶ Dbejte na to, aby puck dosedal rovně na vodící lištu.

 → Typ 8692/8693, aniž byste jím otáčeli, nasuňte na pohon tak, 
aby na tvarovém těsnění již nebyla viditelná žádná mezera.

UPOZORNĚNÍ

Pro	zajištění	druhu	krytí	IP65/IP67	se	nesmí	upevňovací	
šrouby	příliš	silně	utahovat.

 ▶ Maximální utahovací moment: 1,5 Nm. 

 → Typ  8692/8693 se na pohon upevní pomocí dvou bočních 
upevňovacích šroubů. Šrouby při tom utáhněte pouze lehce 
(max. utahovací moment: 1,5 Nm).

10.4 Instalace na procesní ventily řady 26xx 
a 27xx

Popis instalace řadicího vřetena je uveden v návodu 
k obsluze pro typ 8692/8693. Ten naleznete na interne-
tových stránkách firmy Bürkert.

 → Typ 8692/8693 umístěte na pohon. Puck pohonu vhodně 
vyrovnejte k vodicí liště typu 8692/8693 (viz „Obrázek 10“).

Vodicí lišta

Puck

Obrázek 10: Vyrovnání pucku

UPOZORNĚNÍ

Poškození	vodicí	desky	nebo	výpadek	funkce!	
 ▶ Dbejte na to, aby puck dosedal rovně na vodící lištu.

 → Typ 8692/8693 zcela stlačte až na pohon a otáčením jej nastavte 
do požadované polohy.
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Je nutné dbát na to, aby pneumatické přípojky 
typu 8692/8693 a pohonu ležely přednostně svisle nad 
sebou (viz „Obrázek 11“).

UPOZORNĚNÍ

Pro	zajištění	druhu	krytí	IP65/IP67	se	nesmí	upevňovací	
šrouby	příliš	silně	utahovat.

 ▶ Maximální utahovací moment: 1,5 Nm. 

 → Typ  8692/8693 se na pohon upevní pomocí dvou bočních 
upevňovacích šroubů. Šrouby při tom utáhněte pouze lehce 
(max. utahovací moment: 1,5 Nm).

Výstup řídicího vzduchu 21

Výstup řídicího vzduchu 22

Přípojka řídicího vzduchu 
nahoře

Přípojka řídicího vzduchu 
dole

Upevňovací šrouby  
max. 1,5 Nm

Typ
8692/ 
8693

Pohon

Obrázek 11: Instalace pneumatických spojů, řada 26xx a 27xx

 → Dbejte na pneumatický spoj, který se bude hodit k poža-
dované ovládací funkci. Viz „Tab. 2: Pneumatické spojení 
s pohonem“.

 → Vytvořit pneumatické spojení mezi typem 8692/8693 
a pohonem.

UPOZORNĚNÍ

Poškození	a výpadek	funkce	při	proniknutí	nečistot	
a vlhkosti!

 ▶ Pro dodržení druhu krytí IP65/IP67 propojit nepotřebný výstup 
řídicího vzduchu s volnou přípojkou řídicího vzduchu pohonu 
nebo jej uzavřít uzavírací zátkou. 

„V klidové poloze“ znamená, že řídicí ventily typu 8692/8693 
jsou bez proudu, popř. nejsou ovládány.

V případě, že je okolní vzduch vlhký, může být u ovládací 
funkce  A, popř. ovládací funkce B vytvořeno hadicové 
spojení mezi výstupem řídicího vzduchu 22 polohovacího 
zařízení / procesního regulátoru a nepřipojenou přípojkou 
řídicího vzduchu pohonu. 
Tak se komora pružiny pohonu zásobuje suchým vzduchem 
z odvětrávacího kanálu typu 8692/8693 .
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Ovládací	funkce Pneumatické	spojení	typ 8692,	8693	
s pohonem

Výstup	
řídicího	
vzduchu 
typ 8692	
a 8693

Přípojka	řídicího	vzduchu	
pohonu

A

Procesní ventil 
v klidové 
poloze uzavřen  
(silou pružiny)

21

dolní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

22

měla by být spojena s horní 
přípojkou řídicího vzduchu 
pohonu

B

Procesní ventil 
v klidové 
poloze otevřen  
(silou pružiny)

21

horní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

22

měla by být spojena s dolní 
přípojkou řídicího vzduchu 
pohonu

I

Procesní ventil 
v klidové 
poloze uzavřen

21

dolní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

22

horní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

Procesní ventil 
v klidové 
poloze otevřen

21

horní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

22

dolní přípojka řídicího 
vzduchu pohonu

Tab. 2: Pneumatické spojení s pohonem

10.5 Pneumatické připojení

NEBEZPEČÍ!

Nebezpečí	zranění	vlivem	vysokého	tlaku	v zařízení/přístroji.
 ▶ Než začnete pracovat se systémem nebo přístrojem, vypněte 
tlak a odvzdušněte/vyprázdněte potrubí.

Pro	bezchybné	fungování	přístroje	je	nutné	dodržet	
tyto	body:

 ▶ Instalace nesmí způsobit vznik zpětného tlaku.
 ▶ Pro připojení zvolte hadici s dostatečným průřezem.
 ▶ Odvádění vzduchu je nutné koncipovat tak, aby 
do přístroje nemohla přípojkou odpadního vzdu-
chu (3 nebo 3.1) proniknout žádná voda nebo jiná 
kapalina.

Koncepce	odpadního	vzduchu:	
 ▶ Pro dodržení druhu krytí IP67 musí být namontován 
odvod vzduchu do suchého prostoru.

 ▶ Ovládací tlak musí být minimálně o 0,5…1 bar vyšší, 
než tlak potřebný pro koncovou polohu pneumatic-
kého pohonu.  
Tím se zabrání tomu, aby příliš malý tlakový rozdíl 
negativně ovlivňoval regulační chování v horním roz-
sahu zdvihu.

 ▶ Výkyvy ovládacího tlaku je nutné během provozu udr-
žovat co nejnižší (max. ± 10 %).  
Při větších výkyvech nejsou parametry regulátoru 
zaměřené funkcí X.TUNE optimální.
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Elektrická instalace 24 V DC

Přípojka řídicího 
vzduchu  
Popis: 1

Přípojka odpadního 
vzduchu 
Popis: 3

Dodatečná přípojka 
odpadního vzduchu 

Popis: 3.1
(pouze u typu 23xx a 2103 se stavěcím systémem ovládaným přes 
servo pro vysoký vzduchový výkon od velikosti pohonu ø 125/130)

Obrázek 12: Pneumatické připojení

Postup:
 → Řídicí médium připojte na přípojku řídicího vzduchu (1)  

(3…7 bar; přístrojový vzduch, bez oleje, vody, prachu).
 → Odvod vzduchu nebo tlumič hluku namontujte na přípojku 

odpadního vzduchu (3) a pokud zde je, i na přípojku odpadního 
vzduchu (3.1).

11 ELEKTRICKÁ INSTALACE 24 V DC

Pro typ 8692/8693 existují 2 varianty připojení:
• Multipól s kulatým konektorem
• Kabelové šroubení s připojovacími svorkami

Hodnoty	signálu
Provozní napětí:       24 V DC
Požadovaná hodnota  
(procesní regulátor/polohovací zařízení):  0…20 mA; 

4…20 mA 
0…5 V; 0…10 V

Skutečná hodnota  
(pouze procesní regulátor):     4…20 mA; 

frekvence; 
Pt 100

Typ 8692, 8693 REV.2

česky english
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Elektrická instalace 24 V DC

11.1 Bezpečnostní pokyny

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do systému napětí odpojte a zajistěte proti 
opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	zranění	při	nesprávné	instalaci.
 ▶ Instalaci smí provádět pouze oprávněný odborný personál za 
pomoci vhodného nářadí.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po instalaci zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

Použití vstupu požadované hodnoty 4…20 mA
Jestliže u sériového zapojení několika přístrojů typu 
8692/8693 vypadne elektrické napájení přístroje v tomto 
sériovém zapojení, vstup vypadlého přístroje má 
vysoký ohmický odpor. Standardní signál 4…20 mA tak 
vypadne. V tomto případě se prosím obraťte přímo na 
servis společnosti Bürkert.

Kabely na propojovací svorky sběrnice musí být dimenzované 
minimálně do 75 °C.

11.2  Elektrická instalace s kulatým 
konektorem

Postup:
 → Typ 8692/8693 připojte podle tabulek.

Po zapnutí provozního napětí je typ 8692/8693 v provozu.
 → U polohovacího zařízení/procesního regulátoru provádějte 

pouze potřebná základní nastavení a úpravy.  
Postup je popsán v kapitole „12.2 Uvedení do provozu 
typu 8692“ na straně 28.

Označení	kulatého	konektoru:

X6	–	kulatý	konektor M12,	
4pólový 
Provozní napětí

X1	–	kulatý	konektor M12,	
8pólový 
Vstupní signály řídicího místa
Výstupní signály řídicího 
místa (volitelně)

Spínač (pro obsluhu povolte 
šroubový spoj)

1

23

4

5
6

7

8

1

2

3

4

1

24

3 X5	–	kulatý	konektor	M8,	
4pólový	(pouze	typ 8693) 
Vstupní signály Skutečná 
hodnota procesu

Obrázek 13: Elektrická přípojka s kulatým konektorem 24 V DC

Typ 8692, 8693 REV.2
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Elektrická instalace 24 V DC

X1 – kulatý konektor M12, 8pólový

Pin Barva	žíly* Obsazení
Vstupní	signály	řídicího	místa	(např.	SPS)
1 bílá Digitální vstup +
7 modrá Požadovaná 

hodnota GND
8 červená Požadovaná 

hodnota +
(0/4…20 mA / 0…5/10 V)

Výstupní	signály	do	řídicího	místa	(např.	SPS)	–	(potřebné	pouze	
u	volitelné	možnosti	Analogový	výstup	a/nebo	Digitální	výstup)
2 hnědá Digitální výstupy GND
3 zelená Digitální výstup 2
4 žlutá Digitální výstup 1
5 šedá Analogové hlášení polohy GND
6 růžová Analogové hlášení polohy +
*  Uvedené barvy se vztahují na připojovací kabel, který lze zakoupit jako 

příslušenství (919061).

Tab. 3: X1 – kulatý konektor M12, 8pólový

X6 – kulatý konektor M12, 4pólový

Pin Barva	žíly* Obsazení
1 hnědá Provozní napětí + 24 V DC
2 neobsazeno
3 modrá Provozní napětí GND
4 neobsazeno
*  Uvedené barvy se vztahují na připojovací kabel, který lze zakoupit jako 

příslušenství (918038).

Tab. 4: X6 – kulatý konektor M12, 4pólový (provozní napětí)

X5 –  kulatý konektor M8, 4pólový – pouze typ 8693

Typ 
vstupu* Pin Obsazení Spínače**

4…20 mA 
– napájené 
interně

1 +24 V napájení vysílače

Spínač vlevo

2 Výstup z vysílače
3 GND (shodné s provozním 

napětím GND)
4 Můstek do GND (GND 3vodi-

čového vysílače)
4…20 mA 
– napájené 
externě

1 neobsazeno

Spínač vpravo

2 Proces skut. +
3 neobsazeno
4 Proces skut. –

Frekvence 
– napájení 
interně

1 +24 V napájení senzor

Spínač vlevo

2 Vstup taktu +
3 Vstup taktu – (GND)
4 neobsazeno

Frekvence 
– napájení 
externě

1 neobsazeno

Spínač vpravo

2 Vstup taktu +
3 Vstup taktu –
4 neobsazeno

Pt 100 
(viz upo-
zornění 
dole)

1 neobsazeno

Spínač vpravo

2 Proces skut. 1 (napájení 
proudem)

3 Proces skut. 3 (GND)
4 Proces skut. 2 (kompenzace)

*  Lze nastavit pomocí softwaru (viz návod k obsluze typ 8692/8693 
rev. 2) „Nastavení vstupního signálu“).

**  Poloha spínače „Obrázek 14: Připojení Kabelové šroubení“
Tab. 5: X5 – kulatý konektor M8 – 4pólový, vstupní signály – skutečná 

hodnota procesu 

Typ 8692, 8693 REV.2
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Elektrická instalace 24 V DC

  Senzor Pt 100, pro kompenzaci odporu vedení, připojit 
pomocí 3 vedení.  
Pin 3 a Pin 4 bezpodmínečně přemostit na senzoru.

11.2.1 Posuvný spínač Poloha

Napájeno Obsazení Posuvný	spínač	 
Poloha

Napájeno 
interně

GND Provozní napětí Posuvný spínač 
vlevo

Napájeno 
externě

GND je vůči provoznímu 
napětí odděleno galvanicky.

Posuvný spínač 
vpravo

Tab. 6: Posuvný spínač Poloha

Popis EtherNet/IP, POFINET a Modbus TCP a volitelná 
možnost büS naleznete v kapitole „13“ a „14“.

11.3  Elektrická instalace s kabelovým 
šroubením

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	zranění	při	nesprávné	instalaci.
 ▶ Instalaci smí provádět pouze oprávněný odborný personál za 
pomoci vhodného nářadí.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po instalaci zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do systému napětí odpojte a zajistěte proti 
opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

Postup:
 → Povolte 4 šrouby v připojovacím víku a víko odstraňte. Připo-

jovací svorky jsou nyní přístupné.
 → Kabel protáhněte kabelovým šroubením.
 → Přisvorkujte žíly.
 → Utáhnout převlečnou matici kabelového šroubení (utahovací 

moment cca 1,5 Nm).
 → Připojovací víko umístěte na těleso elektrické přípojky – musí 

být vloženo těsnění – a křížem utáhněte (utahovací moment 
max. 0,7 Nm).

Typ 8692, 8693 REV.2
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Elektrická instalace 24 V DC

UPOZORNĚNÍ

Poškození	a výpadek	funkce	při	proniknutí	nečistot	
a vlhkosti!
Aby byl zaručen druh krytí IP65/IP 67, je nutné dodržet tyto 
podmínky:

 ▶ Nepoužitá kabelová šroubení uzavřete záslepkou.
 ▶ Utáhněte převlečnou matici kabelového šroubení.  
Utahovací moment v závislosti na velikosti kabelu nebo 
záslepky cca 1,5 Nm.

 ▶ Připojovací víko našroubujte pouze tehdy, když je vloženo 
těsnění. Utahovací moment max. 0,7 Nm. 

Po zapnutí provozního napětí je typ 8692/8693 v provozu.
 → U polohovacího zařízení/procesního regulátoru provádějte 

pouze potřebná základní nastavení a úpravy. Popis viz 
kapitola „12 Uvedení do provozu“.

Připojovací víko Připojovací svorky

Spínač

1 2 3

1611

87

10 12

4 6

149 13 15

5

Obrázek 14: Připojení Kabelové šroubení

11.3.1 Vstupní signály řídicího místa (např. SPS)

Svorka Obsazení
6 Digitální vstup +
7 Požadovaná hodnota GND
8 Požadovaná hodnota +  (0 / 4…20 mA nebo 0…5 / 10 V)

13 neobsazeno
14 Digitální vstup GND

Tab. 7: Připojení Kabelové šroubení

11.3.2 Výstupní signály do řídicího místa (např. 
SPS)

Svorka Obsazení
1 Analogové hlášení polohy GND
2 Analogové hlášení polohy +
3 GND
4 Digitální výstup 2
5 Digitální výstup 1

Tab. 8: Připojení Kabelové šroubení

Typ 8692, 8693 REV.2
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11.3.3 Vstup skutečné hodnoty procesu (pouze 
u typu 8693)

Typ 
vstupu* Svorka Obsazení Spínače**

4…20 mA 
– napájené 
interně

9 GND (shodné s provozním 
napětím GND)

 
Spínač 
dole

10 Můstek do GND (GND 
3vodičového vysílače)

11 Výstup z vysílače
12 +24 V napájení vysílače

4…20 mA 
– napájené 
externě

9 neobsazeno

 

Spínač 
nahoře

10 Proces skut. –
11 Proces skut. +
12 neobsazeno

Frekvence 
– napájení 
interně

9 Vstup taktu – (GND)

Spínač 
dole

10 neobsazeno
11 Vstup taktu +
12 +24 V napájení senzor

Frekvence 
– napájení 
externě

9 Vstup taktu –

 

Spínač 
nahoře

10 neobsazeno
11 Vstup taktu +
12 neobsazeno

Typ 
vstupu* Svorka Obsazení Spínače**

Pt 100 *** 
(viz 
upozornění)

9 Proces skut. 3 (GND)

 

Spínač 
nahoře

10 Proces skut. 2 
(kompenzace)

11 Proces skut. 1 (napájení 
proudem)

12 neobsazeno
*  Lze nastavit pomocí softwaru (viz návod k obsluze 

typ 8692/8693 rev. 2).
**  Spínač se nachází pod připojovacím víkem (viz „Obrázek 14: 

Připojení Kabelové šroubení“).

Tab. 9: Obsazení svorek; vstup skutečné hodnoty procesu (pouze u 
typu 8693)

***		Senzor Pt 100, pro kompenzaci odporu, připojte pomocí 
3 vedení. 
Svorku 3 a svorku 4 bezpodmínečně přemostěte na 
senzoru.

Typ 8692, 8693 REV.2
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11.3.4 Obsazení svorek: Provozní napětí

Svorka Obsazení Na	straně	
přístroje

Vnější	vybavení	
vodiči	/	hladina	
signálu

15 Provozní napětí GND 24 V DC ±10 % 
max. zbytkové 
zvlnění 10 %16 Provozní napětí 

+24 V

Tab. 10: Obsazení svorek; provozní napětí

Po zapnutí provozního napětí je typ 8692, 8693  v provozu.
 → U polohovacího zařízení/procesního regulátoru provádějte 

pouze potřebná základní nastavení a úpravy. Popis viz 
kapitola „12 Uvedení do provozu“.

11.3.5 Posuvný spínač Poloha

Napájeno Obsazení Posuvný	spínač	 
Poloha

Napájeno 
interně

GND Provozní napětí Posuvný spínač 
dole

Napájeno 
externě

GND je vůči provoznímu 
napětí odděleno galvanicky.

Posuvný spínač 
nahoře

Tab. 11: Posuvný spínač Poloha

Popis EtherNet/IP, POFINET a Modbus TCP a volitelná 
možnost büS naleznete v kapitole „13“ a „14“.

12 UVEDENÍ DO PROVOZU
Podrobný popis k uvedení do provozu a obsluze 
naleznete v návodu k obsluze pro typ 8692/8693 na 
našich internetových stránkách.

12.1 Bezpečnostní pokyny

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	zranění	při	nesprávném	provozu.
Nesprávné použití může vést ke zraněním a poškození přístroje 
a jeho okolí. 

 ▶ Před uvedením do provozu musí být zajištěno, že se perso-
nál obsluhy seznámil s obsahem návodu k obsluze a zcela 
jej pochopil.

 ▶ Je nutné dodržovat bezpečnostní pokyny a přístroj používat 
v souladu s určeným účelem použití.

 ▶ Zařízení/přístroj smí uvést do provozu pouze dostatečně 
vyškolený personál.

Typ 8692, 8693 REV.2
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Uvedení do provozu

12.2 Uvedení do provozu typu 8692

12.2.1 Určení základních nastavení

Základní nastavení se provádějí v nastavovací úrovni.  
Pro přechod z procesní do nastavovací úrovně je nutné 
asi na dobu 3 sekund stisknout tlačítko MENU  .

Pro uvedení do provozu je nutné provést následující základní 
nastavení:
• Nastavení vstupního signálu (INPUT)
• Automatická úprava polohovacího zařízení (X.TUNE)

Nastavení vstupního signálu (INPUT)

Při tomto nastavení se zvolí vstupní signál pro požadovanou 
hodnotu.

Vstupní signál se nastaví takto:

 →  Po dobu 3 sekund tisknout MENU. Přechod z pro-
cesní úrovně  na nastavovací úroveň.

 → Zvolte  /  INPUT .

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se možné vstupní signály pro 
INPUT.

 → Zvolte  /  vstupní signál (4…20 mA, 0…20 mA, …) .

 → Zvolte  SELECT. Vybraný vstupní signál se nyní označí 
plným kolečkem .

 → Zvolte  EXIT. 
Návrat do hlavního menu (MAIN).

 → Zvolte  EXIT. Přechod z nastavovací úrovně  na 
procesní úroveň.

 Zadali jste způsob fungování pohonu ventilu.

Automatická úprava polohovacího zařízení podle 
provozních podmínek (X.TUNE)

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	způsobené	změnou	polohy	ventilu	při	provádění	
funkce	X.TUNE.
Při provádění funkce X.TUNE za provozního tlaku hrozí akutní 
nebezpečí poranění.

 ▶ X.TUNE se nesmí nikdy provádět za běžícího procesu!
 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání!

UPOZORNĚNÍ

Nesprávný	vstupní	tlak	nebo	zapnutý	tlak	provozního	média	
může	způsobit	chybné	přizpůsobení	regulátoru!

 ▶ X.TUNE v každém	případě	provádějte se vstupním tlakem, 
který bude v pozdějším provozu k dispozici (= pneumatická 
pomocná energie).

 • Funkci X.TUNE přednostně provádějte bez tlaku provozního 
média, aby se vyloučily vlivy sil proudění. 

Typ 8692, 8693 REV.2
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Následující funkce se aktivují samočinně:
• Přizpůsobení signálu senzoru (fyzikálnímu) zdvihu použitého 

akčního členu.
• Zjištění parametrů signálů PWM pro ovládání magnetických 

ventilů, integrovaných v typu 8692/8693.
• Nastavení regulačních parametrů polohovacího zařízení. 

Optimalizace se provádí podle kritérií co možná nejkratší doby 
regulace při současné absenci překmitávání.

Aby bylo možné X.TUNE přerušit, stiskne se levé nebo 
pravé tlačítko výběru  STOP .

Polohovací zařízení automaticky přizpůsobíte takto:

 →  Po dobu 3 sekund tisknout MENU. Přechod z pro-
cesní úrovně  na nastavovací úroveň.

 → Zvolte  /  X.TUNE .

 → Přidržet stisknuté  RUN, dokud běží odpočítávání (5…).  
Během automatického přizpůsobování se na displeji zobrazují 
hlášení o pokroku X.TUNE (např. „TUNE #1…“). Po skončení 
automatického přizpůsobování se zobrazí hlášení „TUNE 
ready“ 1).

 → Stiskněte libovolné tlačítko. Návrat do hlavního menu (MAIN).

 → Zvolte  EXIT. Přechod z nastavovací úrovně  na 
procesní úroveň.

 Provedli jste automatické přizpůsobení polohovacího zařízení.

3)  „TUNE err/break“ při výskytu chyby.

Teprve při opuštění hlavního menu levým tlačítkem výběru 
EXIT  se změněná data uloží do paměti (EEPROM).

12.3 Uvedení do provozu typu 8693 
Abyste mohli polohovací zařízení používat jako procesní regulátor, 
musíte provést následující kroky:

1.		Seřízení	polohovacího	zařízení:  
popis viz „12.2.1 Určení základních nastavení“

2.		Seřízení	procesního	regulátoru:
 → Doplňkovou funkci P.CONTROL pomocí konfigurační nabidky 

(ADD.FUNCTION) převezměte do hlavního menu (MAIN).
Takto se aktivuje procesní regulátor:

 →  Po dobu 3 sekund tisknout MENU. Přechod z pro-
cesní úrovně  na nastavovací úroveň.

 → Zvolte  /  ADD.FUNCTION.

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se možné doplňkové funkce.

 → Zvolte  /  P.CONTROL.

 → Zvolte  ENTER. P.CONTROL je nyní označeno  
křížkem  .

 → Zvolte  EXIT. Potvrzení a současný návrat do hlavního 
menu (MAIN). P.CONTROL je nyní aktivováno a zahrnuto do 
hlavního menu. 

 Proběhla aktivace procesního regulátoru.
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Uvedení do provozu

12.3.1 Základní nastavení procesního regulátoru
 → V hlavním menu (MAIN) zvolte funkci P.CONTROL a proveďte 

základní nastavení
Procesní regulátor se nastaví následovně:

 →  Po dobu 3 sekund tisknout MENU. Přechod z pro-
cesní úrovně  na nastavovací úroveň.

 → Zvolte  /  P.CONTROL. Výběr v hlavní nabídce (MAIN).

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se položky podmenu pro 
základní nastavení.

 → Zvolte  /  SETUP.

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se menu pro seřízení pro-
cesního regulátoru.  
Seřízení je popsáno v návodu k obsluze v kapitole  
„15.2 SETUP – Seřízení procesního regulátoru“.

 → Zvolte  EXIT. Návrat do P.CONTROL.

 Proběhlo seřízení procesního regulátoru.

Takto se parametrizuje procesní regulátor:

 →  Po dobu 3 sekund tisknout MENU. Přechod z pro-
cesní úrovně  na nastavovací úroveň.

 → Zvolte  /  P.CONTROL. Výběr v hlavní nabídce (MAIN).

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se položky podmenu pro 
základní nastavení.

 → Zvolte  /  PID.PARAMETER .

 → Zvolte  ENTER. Zobrazí se menu pro parametrizaci 
procesního regulátoru.  
Parametrizace je popsána v návodu k obsluze v kapitole 
„15.3 PID.PARAMETER – Parametrizace procesního 
regulátoru“.

 → Zvolte  EXIT. Návrat do P.CONTROL.

 → Zvolte  EXIT. Návrat do hlavního menu (MAIN). 

 → Zvolte  EXIT. Přechod z nastavovací úrovně  na 
procesní úroveň.

 Proběhla parametrizace procesního regulátoru.

Typ 8692, 8693 REV.2
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Uvedení do provozu

P.CONTROL	–	nastavení:

PID.PARAMETER  Parametrizace	procesního	regulátoru

DBND   0,1 % Oblast necitlivosti (necitlivé pásmo) pro-
cesního regulátoru PID

KP         0,00 Zesilovací faktor procesního regulátoru

TN           0,5 Integrační časová konstanta

TV           0,0 Derivační časová konstanta

X0       0,0 % Provozní bod

FILTER        0 Filtrování vstupu skutečné hodnoty procesu

SETUP Seřízení	procesního	regulátoru

PV-INPUT Uvedení druhu signálu pro skutečnou 
hodnotu procesu

PV-SCALE Škálování procesního regulátoru

SP-INPUT Druh předepsané požadované hodnoty 
(interně nebo externě)

SP-SCALE* Škálování polohovacího zařízení (pouze při 
externí předepsané požadované hodnotě)

P.CO-INIT Umožňuje přepínání mezi provozním režimem 
AUTOMATIKA a MANUÁLNÍ bez rázů 

Tab. 12: Základní nastavení procesního regulátoru

Automatické nastavení parametrů lze uskutečnit funkcí 
TUNE pro procesní regulátor (popis viz „Návod k obsluze 
pro typ 8692/8693“).

12.3.2 Ruční změna požadované hodnoty procesu
Postup:
1.		V	nastavovací	úrovni	nastavte	předepsanou	požadovanou	
hodnotu:

V hlavní nabídce (MAIN) zvolte funkci P.CONTROL

P.CONTROL  ENTER SETUP ENTER SP-INPUT interně
 

SELEC

 → tlačítkem  EXIT  (stisknout 4x) návrat do procesní úrovně.
2.		V	procesní	úrovni	ručně	změňte	požadovanou	hodnotu	
procesu:

 → Pomocí tlačítek s šipkou   zvolte zob-
razení pro požadovanou hodnotu procesu 
(SP).

MENU PV PV (t) INPUT

SP 30.0m3/min

 → Stiskněte tlačítko  INPUT .

 → Zadejte 
požadovanou 
hodnotu 
procesu (jak 
je popsáno 
na obrázku 
vpravo)

ESC + <- OK

SET VALUE

SP:
[m3/min]

70.0
+070.0 Převzít nastavenou 

hodnotu

Návrat 
beze 
změny

Změna o jedno místo doleva

Zvýšit číslici

Pozměnitelná číslice

Zadání	hodnot:

Obrázek 15: Zadání hodnot
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EtherNet/IP, PROFINET a Modbus TCP

13 ETHERNET/IP, PROFINET 
A MODBUS TCP

Rychlý start popisuje pouze elektrickou instalaci typu 8692, 8693 
a určení základních nastavení.

Nastavení komunikace sběrnice pomocí menu BUS.
COMM je popsáno v návodu k obsluze typu 8692, 8693.

13.1 Elektrická instalace
Postup:

 → Typ 8692/8693 připojte podle tabulek.
Pro připojení technického uzemnění se na tělese elektrické pří-
pojky nachází závitový kolík s maticí.

 → Závitový kolík spojte s vhodným zemnícím bodem. Pro 
zaručení elektromagnetické kompatibility (EMC) dbejte na to, 
aby byl kabel co nejkratší (max. 30 cm, Ø 1,5 mm2).

Po zapnutí provozního napětí je typ 8692, 8693 v provozu.
 → U polohovacího zařízení/procesního regulátoru provádějte 

pouze potřebná základní nastavení a úpravy. Viz kapitola  
„12 Uvedení do provozu“.

13.2 Náhled brána Fieldbus

X7	–	přípojka	
Fieldbus M12	 
(2 Port Ethernet 
Switch)

X6	–	kulatý	
konektor M12,	

4pólový 
(provozní 

napětí)

1

2

3

4
43

12

Obrázek 16: Přípojka Fieldbus

13.3 Technické údaje

Rychlost sítě 10/100 Mbps
Autonegociace Ano
Funkce switch Ano
Diagnostika sítě Ano, chybovým telegramem
MAC-ID Individuální identifikační číslo, 

uložené v modulu a na vnější straně 
přístroje (viz typový štítek)

Název přístroje Ethernet  
(tovární nastavení)

 
XXX (název lze změnit)
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EtherNet/IP, PROFINET a Modbus TCP

13.4 Elektrické připojení
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do systému napětí odpojte a zajistěte proti 
opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	zranění	při	nesprávné	instalaci.
 ▶ Instalaci smí provádět pouze oprávněný odborný personál za 
pomoci vhodného nářadí.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po instalaci zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

Přípojka pro EtherNet/IP se provádí kulatým konektorem M12, 
4pólovým, kódování D.

X7	–	přípojka	Fieldbus M12	kódování	D:

43

12

Pin 1 Transmit +

Pin 2 Receive + 

Pin 3 Transmit –

Pin 4 Receive –

Tab. 13: Elektrické obsazení EtherNet/IP

X6	–	kulatý	konektor M12,	4pólový:

Pin Barva	žíly* Obsazení
1 hnědá Provozní napětí + 24 V DC
2 neobsazeno
3 modrá Provozní napětí GND
4 neobsazeno
*  Uvedené barvy se vztahují na připojovací kabel, který lze zakoupit jako 

příslušenství (918038).

Tab. 14: X6 – kulatý konektor M12, 4pólový (provozní napětí)

UPOZORNĚNÍ

Pro zaručení elektromagnetické kompatibility (EMC) je nutné 
použít odstíněný ethernetový kabel. Stínění kabelu uzemněte z 
obou stran, tzn. na každém připojeném přístroji.
Pro uzemnění použijte krátké vedení (max. 1 m) s průřezem 
minimálně 1,5 mm2. 

Funkční uzemnění FE

Obrázek 17: Funkční uzemnění
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13.5 Ukazatel stavu sběrnice
Stav sběrnice je zobrazován na displeji přístroje.
Zobrazení	
displeje

(zobrazuje se 
vždy po cca 
3 sekundách)

Stav	
zařízení

Vysvětlení Odstranění	

problému

BUS no  
connection

Online,

Žádné 
spojení 
s masterem.

Přístroj je řádně při-
pojen ke sběrnici, 
procedura přístupu do 
sítě byla bezchybně 
uzavřena, ale není 
vytvořeno spojení 
s masterem.

Master vytvoří 
nové spojení.

BUS  
critical err

Kritická 
chyba 
sběrnice.

V síti je jiný přístroj se 
stejnou adresou.

BUS offline 
v důsledku komuni-
kačních problémů.

Změnit adresu 
přístroje a pří-
stroj znovu 
spustit.

Analýza chyb 
v síti s moni-
torem sběrnic.

Tab. 15: Zobrazení stavu sběrnice; EtherNet

13.5.1  BUS.COMM – nastavení na typu 8692, 8693
V menu BUS.COMM pro uvedení varianty EtherNet do provozu 
nastavit následující položky menu:

BUS FAIL Aktivovat	nebo	deaktivovat	najetí	bezpeč-
nostní	polohy

Výběr SafePos off    –  Pohon zůstane stát v  poloze, která 
odpovídá naposledy přenesené poža-
dované hodnotě (výchozí nastavení).

Výběr SafePos on     –  Chování pohonu při chybě v komunikaci 
sběrnice závisí na aktivaci doplňkové 
funkce SAFEPOS. Viz návod k obsluze 
v kapitole „16.1.13  SAFEPOS – Zadání 
bezpečnostní polohy“.

SAFEPOS aktivována: Pohon jede do bezpečnostní polohy, 
která je zadána v doplňkové funkci 
SAFEPOS.

SAFEPOS deaktivována: Pohon jede do bezpečnostní 
koncové polohy, kterou by zaujal při 
výpadku elektrické nebo pneuma-
tické pomocné energie.  
Viz návod k obsluze „10.9 Bezpeč-
nostní koncové polohy po výpadku 
elektrické nebo pneumatické 
pomocné energie“
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VOLITELNÁ MOŽNOST büS

14 VOLITELNÁ MOŽNOST BÜS

14.1 Elektrická instalace
Postup:

 → Typ 8692/8693 připojte podle tabulek.
Pro připojení technického uzemnění se na tělese elektrické pří-
pojky nachází závitový kolík s maticí.

 → Závitový kolík spojte s vhodným zemnícím bodem. Pro 
zaručení elektromagnetické kompatibility (EMC) dbejte na to, 
aby byl kabel co nejkratší (max. 30 cm, Ø 1,5 mm2).

Po zapnutí provozního napětí je typ 8692, 8693 v provozu.
 → U polohovacího zařízení/procesního regulátoru provádějte 

pouze potřebná základní nastavení a úpravy. Viz kapitola  
„12 Uvedení do provozu“.

14.2 Definice pojmů
büS je Fieldbus, vycházející z CANopen, s dodatečnou funkcí pro 
propojení několika přístrojů.

14.3 Elektrická instalace büS
NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do systému napětí odpojte a zajistěte proti 
opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

VAROVÁNÍ

Nebezpečí	zranění	při	nesprávné	instalaci.
 ▶ Instalaci smí provádět pouze oprávněný odborný personál za 
pomoci vhodného nářadí.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po instalaci zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

14.3.1 Elektrické připojení
X3	–	kulatý	konektor M12x1,	5pólový,	samec:
Pin Barva	žíly Obsazení
1 CAN-štítek /odstínění CAN-štítek /odstínění
2 neobsazeno
3 Černá Černá GND / CAN_GND
4 Bílá Bílá CAN_H
5 Modrá Modrá CAN_L

Tab. 16: Připojení kulatého konektoru
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Bezpečnostní koncové polohy

X6	–	kulatý	konektor M12,	4pólový:

Pin Barva	žíly* Obsazení
1 hnědá Provozní napětí + 24 V DC
2 neobsazeno
3 modrá Provozní napětí GND
4 neobsazeno
*  Uvedené barvy se vztahují na připojovací kabel, který lze zakoupit jako 

příslušenství (918038).

Tab. 17: X6 – kulatý konektor M12, 4pólový (provozní napětí)

Elektrická instalace se sítí/bez sítě büS:  
Aby bylo možné používat síť büS (rozhraní CAN), je nutné 
použít 5pólový kulatý konektor a odstíněný 5žílový kabel.

X3	–	5pólový	 
konektor M12

1 2

34

5

X6	–	kulatý	
konektor M12,	
4pólový 
(provozní 
napětí)

1

2

3

4

Obrázek 18: Připojení kulatého konektoru M12x1, 5pólového

15 BEZPEČNOSTNÍ KONCOVÉ POLOHY

Druh	pohonu Název

Bezpečnostní	koncové	polohy	po	
výpadku	pomocné	energie

elektricky pneumaticky

up

down

jednočinný
Řídicí 

funkce A
down

Stavěcí systém 
s vysokým vzduchovým 

výkonem (DN 2,5):
down

Stavěcí systém s malým 
vzduchovým výkonem 

(DN 0,6):
není definováno

up

down

jednočinný
Řídicí 

funkce B
up

Stavěcí systém 
s vysokým vzduchovým 

výkonem (DN 2,5):
up

Stavěcí systém s malým 
vzduchovým výkonem 

(DN 0,6):
není definováno

up

down

dvojčinný
Ovládací 
funkce I

down / up 
(podle 

připojení 
pneuma-
tického 
spoje)

není definováno

Tab. 18: Bezpečnostní koncové polohy
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Demontáž typu 8692/8693

16 DEMONTÁŽ TYPU 8692/8693
VAROVÁNÍ

Při	neodborné	demontáži	hrozí	nebezpečí	poranění.
 ▶ Demontáž smí být provedená jen autorizovaným odborným 
personálem s vhodným nástrojem.

Nebezpečí	zranění	neúmyslným	zapnutím	přístroje	a nekont-
rolovaným	opětovným	spuštěním.

 ▶ Zajistěte zařízení proti neúmyslnému ovládání.
 ▶ Po demontáži zajistěte kontrolované opětovné spuštění.

Pořadí:
1.  Demontovat pneumatické spoje.
2.  Odpojit elektrické spojení.
3.  Demontovat typ 8692/8693.

16.1 Odpojit pneumatické spoje

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	vlivem	vysokého	tlaku.	
 ▶ Před uvolněním vedení a ventilů vypněte tlak a vedení 
odvzdušněte.

Pneumatické přípojky 
Typ 8692/8693

Typ 8692/8693  
s procesním ventilem 
typ 2103, 2300 nebo 2301

Typ 8692/8693  
s procesním ventilem 
řady 26xx nebo 27xx

Pneumatické 
spoje

Pohon ventilu

Obrázek 19: Demontovat pneumatické spoje

 → Odpojit pneumatické přípojky k typu 8692/8693.

U	procesních	ventilů	řady	26xx	a 27xx:
 → Odpojit pneumatické spoje k pohonu.
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Demontáž typu 8692/8693

16.2 Odpojit elektrické spoje

NEBEZPEČÍ

Nebezpečí	zranění	v důsledku	elektrického	napětí.
 ▶ Před zásahem do přístroje nebo zařízení je odpojte od napětí 
a zajistěte proti opětovnému zapnutí.

 ▶ Dodržujte platná ustanovení BOZP a bezpečnostní předpisy 
pro elektrické přístroje.

Připojení s připojo-
vacími svorkami

Připojení s kulatým 
konektorem

Těleso elektrické 
přípojky

Kabelové 
šroubení

Připojovací víko

Obrázek 20: Odpojit elektrické spoje

Připojení	s kulatým	konektorem:
 → Kulatý konektor odstranit.

Připojení	s připojovacími	svorkami:
 → Povolit 4 šrouby připojovacího víka a sejmout víko.
 → Povolit připojovací svorky a vytáhnout kabel.

16.3 Demontovat typ 8692/8693

Typ 8692/8693

Typ 8692/8693  
s procesním ventilem typ  
2103, 2300 nebo 2301

Typ 8692/8693  
s procesním ventilem  
řady 26xx nebo 27xx

Upevňovací 
šrouby 

Upevňovací 
šrouby

Obrázek 21: Odpojit elektrické spoje

 → Povolit upevňovací šrouby.
 → Sejmout typ 8692 nebo typ 8693.
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Příslušenství

17 PŘÍSLUŠENSTVÍ

17.1 Komunikační software
PC software Bürkert Communicator je koncipováno pro komunikaci 
s přístroji firmy Bürkert.

Detailní popis instalace a obsluhy PC softwaru naleznete 
v příslušném návodu k obsluze.

Stažení softwaru na adrese: www.burkert.cz

17.2 USB rozhraní
Pro komunikaci s přístroji potřebuje PC rozhraní USB a rozhraní 
USB-büS, které lze zakoupit jako příslušenství.

Rozhraní	USB-büS

Standardní sada büS
(stick büS + 0,7 m kabel s konektorem M12)

Objednací číslo 
772551

Adaptér büS pro servisní rozhraní büS
(M12 na servisní micro-USB-rozhraní büS)

Objednací číslo
773254

Obrázek 22: Součásti rozhraní USB-büS

Přenos dat probíhá podle specifikace CANopen.

K typu 8692, 8693 naleznete na internetové adrese  
www.burkert.cz
 • Další příslušenství (v návodu k obsluze)

18 PŘEPRAVA, USKLADNĚNÍ, 
LIKVIDACE

UPOZORNĚNÍ

Poškození	při	přepravě.
Nedostatečně chráněné přístroje se mohou přepravou 
poškodit.

 ▶ Přístroj přepravujte v nárazuvzdorném obalu, chráněný před 
vlhkem a nečistotami. 

 ▶ Dodržujte povolené mezní hodnoty skladovací teploty.
Nesprávné	skladování	může	způsobit	škody	na	přístroji.

 ▶ Přístroj uchovávejte v suchém a neprašném prostředí.
 ▶ Skladovací teplota -20…+65 °C.        

18.1 Likvidace

UPOZORNĚNÍ

Škody	na	okolním	prostředí	způsobené	částmi	přístrojů,	
které	jsou	kontaminované	médii.

 ▶ Přístroj a balení zlikvidujte v souladu s ekologickými 
zásadami.

 ▶ Dodržujte předpisy k likvidaci a ustanovení k životnímu 
prostředí.

Dodržujte národní předpisy pro likvidaci odpadu.
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