KARTA CHARAKTERYSTYKI

Typ 3285

2/2-drogowy zawór proporcjonalny
z siłownikiem
• Napęd nie ma kontaktu z medium
• Doskonały zakres regulacji i szybki czas reakcji
• Niski pobór mocy elektrycznej
• DN od 8 do 25
• Warianty: standardowy, pozycjoner lub regulator procesowy

Warianty produktów opisane w karcie charakterystyki mogą różnić się od prezentacji i opisu produktu.

Łączony z:

Opis typu
Typ 8006
Przepływomierze
masowe (MFM)



Typ 8008
Przepływomierz do
gazów




Typ 8746
Regulator przepływu masowego
(MFC) / Przepływomierz
masowy (MFM) do
gazów

Typ 8611
eCONTROL – regulator
uniwersalny

Standard | PL | pl | 202209 | 18
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzeżone

Zawór silnikowy bezpośredniego działania typu 3285 jest odpowiedni do
dozowania cieczy i gazów w zamkniętych lub otwartych układach regulacji.
Zawór napędzany jest silnikiem krokowym. Zintegrowana elektronika znacznie
ułatwia integrację procesu; dodatkowe moduły sterujące nie są wymagane.
Silnik nie wymaga żadnej energii do utrzymania określonego otwarcia zaworu.
Ta właściwość może drastycznie zmniejszyć zapotrzebowanie systemu na
energię, a tym samym uczynić go bardziej wydajnym. Typ 3285 jest dostępny
jako standardowy zawór ON/OFF lub zawór proporcjonalny, w wariancie ze
zintegrowanym pozycjonerem oraz w wariancie ze zintegrowanym regulatorem procesowym.
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Typ 3285

1.

Ogólne dane techniczne

1.1. Informacje ogólne
Właściwości produktu
Wymiary
Tworzywo
Obudowa cieczy
Obudowa zaworu
Uszczelka

Uszczelka gniazda zaworu
Waga
Wyświetlanie statusu
Dane dotyczące wydajności
Nominalny tryb pracy
Typowe wartości zachowania nastawczego1.)
Histereza
Czułość progowa
Zakres nastawczy
Powtarzalność
Zakres ciśnienia2.)
Czas zamknięcia
Dane elektryczne
Napięcie robocze
Pobór mocy
Dane medium
Medium robocze
Temperatura medium
Lepkość (maks.)
Przyłącze rurowe i komunikacja
Rozmiary przyłączy rurowych
Środowisko i instalacja
Pozycja montażowa
Temperatura otoczenia
Stopień ochrony

Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale„3. Wymiary” na stronie 5.
Mosiądz lub stal szlachetna
PC (poliwęglan), PPS (polisiarczek fenylenu)
NBR do cieczy
EPDM do cieczy i gazów specjalnych (np. amoniaku, acetylenu)
FKM do gazów neutralnych
Ceramika techniczna
~ 800 g (DN8) – 1500 g (DN25)
LED (szczegółowe informacje w instrukcji obsługi)
Do 100% (w zależności od medium i temperatury otoczenia)

< 5% v. E.
< 1% v. E.
1:100
< ±2%
od 0 do 6 bar (patrz „5.2. Zakres ciśnienia” na stronie 9)
wariant próżniowy (do -0,9 bara)
Ok. 4 s
24 V DC ±10 % (maks. tętnienie szczątkowe 10%)
< 1 W moc trzymania
Maks. 12 W (zależnie od sterowania silnikiem)
Gazy neutralne, ciecze
EPDM (materiał uszczelniający): od - 30°C do +70°C
FKM, NBR (materiał uszczelniający): od 0°C do +70°C
80 mm²/s (cSt)
G ½, G ¾, G 1, NPT ½, NPT ¾, NPT 1
Dowolna, preferowana to napęd do góry
od -10°C do +60°C
IP50

1.) Charakterystyczne wartości zachowania nastawczego zależą również od warunków pracy.
2.) Parametry ciśnienia [bar]: Nadciśnienie w stronę ciśnienia atmosferycznego
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1.2. Wersja standardowa, pozycjoner lub regulator procesowy
Dane techniczne

Wariant urządzenia
Standardowy
Pozycjoner
Regulator procesowy
Otw./Zam.
Zawór
analogowy
Cyfrowy
analogowy
Cyfrowy
regulacyjny
(Fieldbus)
(Fieldbus)
Podłączenie do Wtyczka M12,
Wtyczka M12,
Wtyczka M12,
Wtyczka M12,
Wtyczka M12,
Wtyczka M12,
zasilania elektyp A, 8-stykowa typ A, 8-stykowa typ A, 8-stykowa typ A, 5-stykowa typ A, 8-stykowa i typ A, 5-stykowa
trycznego
gniazdo M12,
i gniazdo M12,
typ A, 5-stykowe typ A, 5-stykowe
4–20 mA,
–
4–20 mA,
–
Sygnał wejścio- Wejście cyfrowe: 4–20 mA,
wy (wartość
od 0 do 5 V
0–10 V,
0–20 mA,
0–20 mA,
0–10 V,
zadana)
(log. 0, zalub
0–10 V,
PWM (800 Hz)
lub 0–5 V
lub 0–5 V
wór zam.) lub
min.: 10 V | typ.:
10–30 V
(log. 1, zawór
24 V | maks.:
otwarty)
30 V)
Sygnał wejścio- –
–
–
–
4–20 mA,
4–20 mA,
wy (wartość
0–20 mA,
0–20 mA,
rzeczywista z
0–10 V,
0–10 V,
0–5 V
0–5 V,
czujnika zelub częstotliwość
wnętrznego)
(5–2 000 Hz)
22 kΩ
60 Ω (prąd),
60 Ω (prąd),
–
60 Ω (prąd),
60 Ω (prąd),
Impedancja
wejściowa dla
22 kΩ (napięcie) 22 kΩ (napięcie)
22 kΩ (napięcie)
22 kΩ (napięcie)
wejścia analogowego
Sygnał wyjścio- Wyjście cyfrowe: Wyjście cyfrowe: od 0/4 do 20 mA –
od 0/4 do 20 mA –
wy (wartość
PNP, maks.
PNP, maks.
(maks. obciąże(maks. obciążerzeczywista)
ograniczenie
ograniczenie
nie: 560 Ω), od 0
nie: 560 Ω), od 0
prądu 100 mA,
prądu 100 mA,
do 5/10 V
do 5/10 V
funkcja sprzęfunkcja sprzę(maks. prąd:
(maks. prąd:
żenia zwrotnego żenia zwrotnego 10 mA)
10 mA)
(sygnał wyjścio- (sygnał wyjściowy aktywny,
wy aktywny,
gdy zawór jest
gdy zawór jest
zamknięty)
zamknięty)
Interfejs
–
–
–
büS/CANopen
–
büS/CANopen
Fieldbus
Narzędzie do
–
–
Bürkert
Bürkert
Bürkert
Bürkert
parametryzacji
Communicator
Communicator
Communicator
Communicator
(połączenie przez (połączenie przez (połączenie przez (połączenie przez
pendrive büS)
pendrive büS)
pendrive büS)
pendrive büS)

2.

Materiały

2.1. Tabela odporności – Bürkert resistApp
Bürkert resistApp – tabela odporności
Chcesz zapewnić niezawodność i trwałość tworzywa w danym indywidualnym zastosowaniu? Sprawdź kombinację mediów i tworzyw na naszej stronie internetowej lub
w naszej aplikacji resistApp.
Sprawdź odporność chemiczną
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2.2. Specyfikacja tworzywa

1
2
9

3

8
7
6

4

3.

Nr
1
2
3

Element
Wrzeciono
Uszczelnienie wrzeciona
Górna obudowa cieczy

4
5
6

Podkładka kontrolna
Stała podkładka kontrolna
Obudowa cieczy

7
8
9

O-ring
O-ring
Sprężyna

Tworzywo
Stal szlachetna
FKM/EPDM/NBR
Siarczek polifenylenu
PPS
Ceramika techniczna
Ceramika techniczna
Mosiądz lub stal szlachetna
FKM/EPDM/NBR
FKM/EPDM/NBR
Stal szlachetna

5

Wymiary

3.1. Korpus gwintowany
Wskazówka:
Wymiary w mm

F

20

D

77

E

X

A
B
C

A
8,2
–
8,6
–
10,2
–

B
13,7
–
14
–
16,8
–

C
–
14
–
16
–
18

H

X
G

D
NPT ½
G½
NPT ¾
G¾
NPT 1
G1

36,2
92,5

E
97
97
103,5
103,5
108,5
108,5
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F
138
138
147
147
156,5
156,5

G
31
31
43
43
49
49

H
58
58
80
80
95
95

H
26,6
26,6
32
32
41
41
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3.2. Pojemnościowy moduł buforowy
Wskazówka:
• Wymiary w mm
• Szczegółowe informacje można znaleźć w rozdziale„7.1. Dodatkowy pojemnościowy moduł buforowy” na stronie 12.

9

17

6,5

18

3

91

63,5

127

182

57
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4.

Opis przyłączeń

4.1. analogowy
Wskazówka:
Do parametryzacji oraz konfiguracji wersji pozycjonera i regulatora procesowego służy oprogramowanie Bürkert
Communicator, „7.2. Oprogramowanie Bürkert Communicator” na stronie 12.
Wtyczka okrągła M12, 8-stykowa
4

3

2
8

5
6

1
7

Przypisanie
1
2
3
4
5
6
7
8

pinów
24 V DC
Źródło zasilania GND
Użytek wewnętrzny1.)
Użytek wewnętrzny1.)
Użytek wewnętrzny1.)
Wejście sygnału +
Wyjście sygnału
Sygnał GND

Przeznaczony tylko dla wersji pozycjonera i regulatora procesowego, do podłączenia narzędzia parametryzującego: Bürkert Communicator. Połączenie odbywa się za pomocą pendrive’a büS. Pendrive büS można podłączyć za pomocą kabla adaptera (M12,
8-styk. na M12, 5-styk.) (patrz „8.4. Tabela zamówień – akcesoria” na stronie 14).

Oprócz wersji regulatora procesowego:
Gniazdo M12, 5-stykowe
Przypisanie
1
4
1
2
5
3

2

3
4
5

pinów
24 V DC zasilanie czujnika
Analogowe IN (0–20 mA, 4–20 mA, 0–5 V lub
0–10 V)
GND
GND (mostek wg GND styk 3)
Bez funkcji

4.2. Cyfrowy (Fieldbus)
Wskazówka:
Do parametryzacji oraz konfiguracji wersji pozycjonera i regulatora procesowego służy oprogramowanie Bürkert
Communicator, „7.2. Oprogramowanie Bürkert Communicator” na stronie 12.
Wtyczka okrągła M12, 5-stykowa
3

2

5
4

1

Przypisanie
1
2
3
4
5

Oprócz wersji regulatora procesowego:
Gniazdo M12, 5-stykowe
Przypisanie
1
4
1
2
5
3
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2

3
4
5

pinów
Ekran
24 V DC
GND
CAN high
CAN low

pinów
24 V DC zasilanie czujnika
Analogowe IN (0–20 mA, 4–20 mA, 0–5 V lub
0–10 V)
GND
GND (mostek wg GND styk 3)
Bez funkcji
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5.

Opisy działania

5.1. Schemat obniżania wartości znamionowych czasu włączenia
Wskazówka:
• Czas włączenia jest ważnym czynnikiem w zaworach silnikowych. Samoczynne nagrzewanie się silnika ogranicza maksymalny
czas włączenia. Wysokie temperatury otoczenia również zwiększają ryzyko uszkodzenia w wyniku przegrzania. Poniższy wykres
przedstawia zalecany maksymalny czas włączenia w funkcji temperatury otoczenia. W trybie oszczędzania energii (mniejsza siła
napędowa) możliwe są dłuższe czasy włączenia. Silnik jest zoptymalizowany pod kątem funkcji zaworu pod względem wielkości,
poboru mocy i kosztów.
• Czas włączenia nie oznacza czasu włączenia urządzenia, ale czas włączenia silnika. Włącza się tylko wtedy, gdy zawór ma się
poruszać. Częste zmiany wartości zadanej dramatycznie wydłużają czas włączenia silnika.
• Eksploatacja zaworu poza zalecanymi wartościami granicznymi w odniesieniu do czasu włączenia prowadzi do znacznego skrócenia żywotności zaworu.
Krzywa obniżająca do wersji z pozycjonerem lub
regulatorem procesowym

Normalna eksploatacja

Normalna eksploatacja

Funkcja oszczędzania energii

Funkcja oszczędzania energii

100

Czas włączenia [%]

Czas włączenia [%]

Krzywa obniżająca dla urządzenia domyślnego

90
80
70
60
50

100
90
80
70
60
50
40

40
30

30

20

20

10

10
5 10 15 20 25 30 35 40 45 50 55 60 65
maks. temperatura otoczenia [°C]
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5.2. Zakres ciśnienia
Wskazówka:
Proszę skorzystać z filtra produktów w naszym sklepie internetowym eShop na stronie firmy Bürkert, aby zamówić ze standardowego asortymentu. Alternatywnie można skorzystać z formularza na końcu karty charakterystyki.
Funkcja zaworu

DN
[mm]
Zawór nastawczy,
8
bez pozycji zabezpie- 10
czającej w przypadku 12
awarii zasilania
15
20
25

Przyłącze rurowe1.)
G½
G½
G¾
G¾
G1
G1

Współczynnik Kvs woda
[m³/h]2.)
1,8
2,5
3,9
5,4
8,1
9,6

Zakres ciśnienia3.)
[bar(ü)]
6
6
6
6
6
6

1.) Inne przyłącza rurowe (NPT, kołnierzowe) na zamówienie
2.) Współczynnik Kvs: wartość natężenia przepływu dla wody, pomiar przy +20°C i różnicy ciśnień 1 bar na całkowicie otwartym zaworze
3.) Gazy palne mogą się różnić

Inne wersje na życzenie
Analiza
Wersja tlenowa
części niezawierające oleju, smaru i silikonu

5.3. Charakterystyka przepływu
Określenie faktora KV
Wskazówka:
Gdy tylko współczynnik Kv wymagany dla zastosowania zostanie obliczony, można go porównać z wartościami współczynnika Kvs
z tabeli zamówień. Współczynnik Kvs musi być wyższy niż współczynnik Kv zastosowania, ale nie powinien być ani zbyt wysoki, ani
zbyt do niego zbliżony – jako zalecenie: o 10% wyższy.
Spadek ciśnienia

Wartość KV dla cieczy
[m3/h]

Podkrytyczne

p1
p2 >
2
Nadkrytyczne

p1
p2 <
2
KV Współczynnik Kv		

Wartość KV dla gazów
[m3/h]

=Q

ρ
1000 Δp

=

QN
514

=Q

ρ
1000 Δp

=

QN
257 p1

T1 ρN
p2 Δp

T1 ρN

[m3/h]1.)

QN Standardowe natężenie przepływu [mN3/h]2.)
p1		 Ciśnienie wejściowe		

[bar]3.)

p2		 Ciśnienie wyjściowe		

[bar]3.)

∆p Ciśnienie różnicowe p1…p2

[bar]

ρ		 Gęstość			

[kg/m3]

ρN Gęstość standardowa		

[kg/m3]

T1 Temperatura medium		

[(273+t)K]

1.) Zmierzone dla wody, ∆p = 1 bar, powyżej wartości
2.) W warunkach odniesienia 1,013 bar i 0°C (273 K)
3.) Ciśnienie absolutne
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Przykładowa krzywa charakterystyki zaworu silnikowego
Wskazówka:
Rozmieszczenie średnicy znamionowej (DN) jest bardzo ważne w przypadku elektromotorycznych zaworów proporcjonalnych dla
prawidłowego działania w ramach zastosowania. Średnicę znamionową (DN) należy dobrać tak, aby z jednej strony osiągnąć żądany
zakres przepływu, a z drugiej strony – aby dostateczna część całkowitego spadku ciśnienia wystąpiła na zaworze, gdy zawór jest
całkowicie otwarty.

KV/KVS [%]

Wartość wskazana:
Wartość Δp zaworu > 25% całkowitego spadku ciśnienia – w przeciwnym razie idealna, liniowa krzywa charakterystyki zaworu zostanie odkształcona w krzywą charakterystyki systemu.
100
90
80
70
60
50
40
30
20
10
0
0

10

20

30

40

50

60

70

80

90

100

Suw [%]
Liniowa krzywa charakterystyki przepływu – współczynnik Kvs poszczególnych wartości nominalnych można znaleźć w rozdziale 5.2
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6.

Eksploatacja produktu

Standardowy zawór otwierania/zamykania
W przypadku wariantu ON/OFF zewnętrzny sygnał napięciowy jest digitalizowany i zawór jest odpowiednio całkowicie zamykany lub
otwierany. Dwa położenia końcowe zaworu są wskazywane przez diodę LED statusu. Dodatkowo, gdy osiągnięta zostanie pozycja
„zamknięta” zaworu, jest ona wyprowadzana przez wyjście cyfrowe.
Standardowy zawór regulacyjny
Zawór proporcjonalny w urządzeniu domyślnym przekształca zewnętrzny sygnał standardowy, wartość zadaną pozycji, na pozycję
zaworu. Dwa położenia końcowe zaworu są wskazywane przez diodę LED statusu. Dodatkowo, gdy osiągnięta zostanie pozycja
„zamknięta” zaworu, jest ona wyprowadzana przez wyjście cyfrowe.
Schemat procesu
Z1
CMD

Xd1
+ -

CTRL

POS

Pozycjoner Napęd
elektromotoryczny

Pozycja
zadana

Otwarcie
zaworu

Obudowa zaworu

POS
Pętla regulacji
pozycji

Przetwornik
przemieszczania

Z2
SP Xd2
+ Wartość
zadana
procesu

CMD Pętla

Regulator
procesowy

regulacji
pozycji

Otwarcie
zaworu
Proces

PV
Przekaźnik
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Funkcja procesu

Opis
Wersja pozycjonera
Zawór proporcjonalny w wersji pozycjonera przekształca
zewnętrzny sygnał standardowy, wartość zadaną pozycji, na
pozycję zaworu. Położenie napędu jest regulowane w zależności
od wartości zadanej pozycji. Bieżące położenie (POS) zaworu elektromotorycznego jest rejestrowane przez przetwornik
przemieszczania. Pozycjoner porównuje tę wartość rzeczywistą
pozycji z wartością zadaną (CMD) określoną jako sygnał standardowy. Jeżeli występuje różnica nastawcza (Xd1), sygnał sterujący
silnikiem jest wysyłany do siłownika jako wielkość nastawcza. Z1
oznacza wielkość zakłócającą.
Oba położenia końcowe zaworu są wskazywane przez diodę LED
statusu. Dodatkowo wartość rzeczywista położenia zarejestrowana przez przetwornik przemieszczania jest wyprowadzana przez
złącze okrągłe M12.
Wersja regulatora procesowego
Oprócz regulacji położenia rzeczywistego dodatkowo zaimplementowany regulator PID umożliwia również sterowanie procesem
w sensie sterowania kaskadowego.
Regulator procesowy jest włączony do układu regulacji.
Z wartości zadanej procesu oraz rzeczywistej wartości procesowej
wyliczana jest za pośrednictwem parametru regulacji (regulatora
PID) wartość zadana ustawienia zaworu. Wartość zadana procesu
może być wprowadzana za pośrednictwem zewnętrznego
sygnału.
W przypadku sterowania procesem wspomniana wyżej regulacja
położenia staje się podrzędną pomocniczą pętlą sterowania;
powstają wyniki kontroli kaskadowej. Regulator procesowy
w głównej pętli sterowania ma funkcję PID. Wartość zadana
procesu (SP) jest określana jako wartość zadana i porównywana
z wartością rzeczywistą (PV) regulowanej funkcji procesu.
Przetwornik przemieszczania rejestruje bieżące położenie (POS)
napędu elektromotorycznego. Pozycjoner porównuje tę wartość
rzeczywistą położenia z wartością zadaną (CMD) określoną przez
regulator procesowy. Jeśli występuje różnica regulacyjna (Xd2),
pozycja rzeczywista (POS), a tym samym otwarcie zaworu, są
zmieniane za pomocą wielkości nastawczej (CTRL). Z2 oznacza
wielkość zakłócającą.
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7.

Akcesoria do produktu

7.1. Dodatkowy pojemnościowy moduł buforowy
Wskazówka:
• Wymiary patrz „3.2. Pojemnościowy moduł buforowy” na stronie 6.
• Informacje dotyczące składania zamówień patrz „Akcesoria Ogólne” na stronie 14.
Akcesoria
Zawór(-ory) silnikowy(-e) przyłącza

Opis
• Pojemnościowy moduł buforowy do zbliżania się do pozycji zabezpieczającej w przypadku
awarii zasilania
• Aby móc przemieścić się do pozycji zabezpieczającej zaworu w przypadku awarii zasilania,
zawór musi być zasilany napięciem poprzez pojemnościowy moduł buforowy. W przypadku
awarii zasilania moduł buforowy dostarcza napięcie wyjściowe 18 V DC przez kilka sekund.
Zmniejszone napięcie wejściowe jest wykrywane przez zawór i odpowiednio do niego dochodzi do pozycji zabezpieczającej. Do modułu buforowego można podłączyć maksymalnie
3 zawory typu 3280 lub 2 zawory typu 3285. Ustawienia fabryczne pozycji zabezpieczającej:
„Zawór zamknięty”

Źródło zasilania 24 V DC
Przykładowo: Podstawowy taktowany
Zasilacz sieciowy typu 1573

• W przypadku urządzenia domyślnego (funkcjonalność dostępna od wersji oprogramowania
A.08): Regulacja za pomocą przełącznika DIP (w przypadku zmiany kierunku działania pozycja
zabezpieczająca zmienia się na „zawór otwarty”)
• W przypadku wersji pozycjonera i regulatora procesowego (funkcjonalność dostępna od wersji
oprogramowania A.06): Regulacja za pomocą Bürkert Communicator (dowolnie definiowana
pozycja zabezpieczająca)

7.2. Oprogramowanie Bürkert Communicator
Wskazówka:
Aby zainstalować oprogramowanie, należy kliknąć tutaj.
Bürkert Communicator może ustawić zawór tylko w wersji z pozycjonerem lub regulatorem procesowym.
Bürkert Communicator jest częścią nowej platformy urządzeń EDIP (Efficient Device Integration Platform). To narzędzie programowe,
oparte na MS Windows, jest dostępne dla wszystkich klientów do bezpłatnego pobrania ze strony internetowej firmy Bürkert. Bürkert
Communicator może ustawić zawór tylko w wersji z pozycjonerem lub regulatorem procesowym. Narzędzie programowe umożliwia
użytkownikowi wygodną konfigurację systemu i parametryzację wszystkich podłączonych urządzeń polowych. Połączenie komputera
z urządzeniem odbywa się za pośrednictwem adaptera USB, tzw. pendrive’a büS. Ten produkt jest dostępny w ramach wyposażenia
dodatkowego (patrz „8.4. Tabela zamówień – akcesoria” na stronie 14) . Bürkert Communicator umożliwia:
• diagnostykę
• parametryzację
• rejestrację i przechowywanie danych procesowych
• graficzne monitorowanie danych procesowych
• aktualizację oprogramowania sprzętowego podłączonych urządzeń
• parametryzację zintegrowanego pozycjonera i (jeśli jest dostępny) regulatora procesowego

Odwiedź stronę internetową produktu 
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połączenie typu 3285 z oprogramowaniem Bürkert Communicator
Interfejs do narzędzia programowego „Bürkert Communicator” jest oparty na CANopen. Konieczne jest odpowiednie terminowanie
magistrali. Dlatego w przypadku wersji z interfejsami z sygnałem standardowym należy aktywować przełączalny rezystor terminujący
na pendrive’ie büS. W wersjach z interfejsem komunikacyjnym büS/CANopen ten rezystor terminujący powinien być włączany, jeśli
urządzenie jest już zintegrowane w prawidłowo zaterminowanej sieci magistrali.
• Do podłączenia zaworu silnikowego do narzędzia programowego „Bürkert Communicator” potrzebny jest pendrive büS. Zestawy
pendrive’ów büS zawierają niezbędne akcesoria.
• W wersjach z interfejsem komunikacyjnym büS/CANopen podłączenie następuje bezpośrednio przez 5-stykową wtyczkę M12
(zestaw pendrive’a büS 1 zawiera niezbędne akcesoria).
• W przypadku wersji z interfejsami z sygnałem standardowym podłączenie odbywa się poprzez 8-stykową wtyczkę M12 na
urządzeniu (zestaw pendrive’a büS 1 + adapter büS; 8-stykowe gniazdo M12 na 5-stykowym złączu M12 zawiera niezbędne
akcesoria).

8.

Informacje dotyczące składania zamówień

8.1. eShop Bürkert – wygodne zamawianie i szybka dostawa
eShop Bürkert – wygodne zamawianie i szybka dostawa
Czy chcesz szybko znaleźć żądany produkt lub część zamienną firmy Bürkert i zamówić je bezpośrednio? Nasz sklep internetowy jest dostępny przez całą dobę. Zarejestruj się teraz i skorzystaj z jego zalet.
Kup teraz online

8.2. Zalecenie dotyczące wyboru produktu
Wskazówka:
• Rozmieszczenie średnicy znamionowej (DN) jest bardzo ważne w przypadku zaworów proporcjonalnych dla prawidłowego działania w aplikacji. Średnicę znamionową (DN) należy dobrać tak, aby z jednej strony osiągnąć żądany zakres przepływu, a z drugiej
strony – aby dostateczna część całkowitego spadku ciśnienia wystąpiła na zaworze, gdy zawór jest całkowicie otwarty.
• Wartość wskazana: spadek ciśnienia na zaworze > 25% całkowitego spadku ciśnienia
• Inżynierowie firmy Bürkert są gotowi służyć radą na etapie planowania!

8.3. Filtr produktów Bürkert
Filtr produktów Bürkert – umożliwia szybkie znalezienie odpowiedniego produktu
Pragniesz łatwo i wygodnie wybrać produkt w oparciu o swoje wymagania techniczne? Skorzystaj z filtra produktów Bürkert i znajdź odpowiedni produkt do swojego
zastosowania.
Filtruj produkty teraz

Odwiedź stronę internetową produktu 
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8.4. Tabela zamówień – akcesoria
Akcesoria Ogólne
Opis
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC klasa 2 (UL 131 0)
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 1 A
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 2 A
Zasilacz sieciowy typu 1573 na szynę standardową, 100–240 V AC/24 V DC, 4 A
Moduł buforowy typu 1573 do pozycji zabezpieczającej w przypadku awarii zasilania

Nr art.
772438
772361
772362
772363
773440

Akcesoria kable
Opis
Kabel przyłączeniowy gniazdo M12, 8-stykowe, zakończony fabrycznie kabel 2 m do sygnałów wejściowych i wyjściowych
Kabel przyłączeniowy gniazdo M12, 8-stykowe, zakończony fabrycznie kabel ekranowany 2 m do sygnałów
wejściowych i wyjściowych
Kabel przyłączeniowy, wtyk M12, 5-pinowy, 2 m, zakończony fabrycznie ekranowany kabel do sygnałów
wejściowych wartości rzeczywistej procesu (tylko w przypadku wariantu z regulatorem procesowym)

Nr art.
919061
918991
559177

Akcesoria Bürkert
Wskazówka:
• W kwestii podłączenia do sieci büS/CANopen, patrz Przewodnik okablowania . Szczegółowe tabele akcesoriów można znaleźć w przewodniku okablowania
• Do zastosowania wyłącznie do wariantu z pozycjonerem lub regulatorem procesowym
Opis
Oprogramowanie Bürkert Communicator1.)
Adapter büS; 8-stykowe gniazdo M12 na 5-stykowej wtyczce M12 (do podłączenia pendrive’a büS)1.)
Zestaw pendrive’a büS 1 (zawiera zasilacz sieciowy, pendrive büS, rezystor terminujący, rozdzielacz Y,
kabel, itd.)1.)
Zestaw pendrive’a büS 2 (zawiera pendrive büS, rezystor terminujący, rozdzielacz Y, kabel, itd.)1.)

Odwiedź stronę internetową produktu 

Nr art.
LINK 
773286
772426
772551
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Bürkert – Wszędzie blisko Ciebie

Wszystkie aktualne adresy
można znaleźć na stronie internetowej
www.burkert.com
Belgia
Dania
Polska
Finlandia
Francja
Wielka Brytania
Włochy
Holandia
Norwegia

Austria
Polska
Szwecja
Szwajcaria
Hiszpania
Czechy
Turcja

Rosja

Kanada
Stany Zjednoczone

Brazylia
Urugwaj

Zjednoczone
Emiraty
Arabskie
Republika Południowej Afryki

Chiny
Hongkong
Indie
Japonia
Korea
Malezja
Filipiny
Singapur
Tajwan

Australia
Nowa Zelandia

Redaktor, © i koncepcja: Christian Bürkert GmbH & Co. KG | Zdjęcia: Marc Eggimann Fotografie - 4051 Bazylea | Scanner GmbH - Werbeagentur Künzelsau 74653 Künzelsau

Formularz zapytania o produkt
zawory proporcjonalne

Formularz zapytania o produkt zawory proporcjonalne
Serdecznie dziękujemy za zainteresowanie naszymi produktami! Aby uzyskać fachową poradę, prosimy wypełnić poniższy formularz, a następnie
wysłać go do osoby kontaktowej w firmie Bürkert lub na adres e-mail buerkert@buerkert.pl. Wszystkie przekazywane informacje będą oczywiście
traktowane jako ściśle poufne.
Prosimy o wypełnienie pól obowiązkowych

!*

*Wskazówka: Funkcje interaktywne tego pliku PDF mogą być ograniczone w zależności od używanego czytnika PDF.

Dane osobowe
Osoba
kontaktowa

Firma
Nr klienta
Ulica

Dział
Kod pocztowy /
miejscowość

Nr telefonu

E-mail

Dostawa
Liczba sztuk				

Wymagana data dostarczenia

Dane eksploatacyjne
Zadanie
(Zadanie elektrozaworu w procesie / opisie
procesu)

Medium robocze
Stan medium

Ciecz			

Para wodna			

Gaz

		 V

Napięcie zasilające
Maks. temperatura otoczenia

tu maks. =

					

ºC		 /		

ºF

Dane fluidyczne
Zakres przepływu Qznam.
Ciśnienie wejściowe przy
Qznam.
Ciśnienie wyjściowe przy
Qznam.
Maks. ciśnienie wejściowe
Temperatura medium (min./
maks.)
Przyłącze rurowe

Min.				

Maks.				

p1		 =		

bar (nadc.)1.)

p2		 =		

bar (nadc.)1.)

p1 maks. =		
tm min. =		

Jednostka

bar (nadc.)1.)
		 tm maks. =		

					
			
			

G (DIN ISO 228/1)			
Kołnierz								

ºC		 /		

ºF

NPT (ANSI B1.2)			
Inne									

1.) Wszystkie wartości ciśnienia proszę podać jako nadciśnienie w stosunku do ciśnienia atmosferycznego [bar(nadc.)] ((nadc.) = ciśnienie względne)

Specyfikacje materiałowe
Obudowa

Stal szlachetna			

Mosiądz			

Inne

Uszczelki

FKM								

EPDM				

Inne

Dopuszczenia / zgodności
np. B. UL/UR, KTW W270, DVGW dot. gazu, ATEX/IECEx, EAC itd.

Wymagania dodatkowe / komentarz

Wyślij formularz

			

Usuń formularz

Odwiedź tę sekcję produktów na stronie internetowej 
© Christian Bürkert GmbH & Co. KG, zmiany zastrzeżone
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