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Gateway de barramento de campo

• Gateway para padrões de Ethernet industrial e barramento de 
campo industrial

• Até 128 variáveis de entrada e 128 variáveis de saída transferíveis

• Facilita a integração a nível de controle do processo por meio de 
arquivos específicos de descrição dos dispositivos

• Programação gráfica para a automação de subsistemas

O barramento de campo gateway do tipo ME43 é a unidade de controle 
central dos produtos Bürkert (válvulas, sensores, Mass Flow Controller ou 
displays) que são baseados na Plataforma para integração eficiente de 
dispositivos (EDIP). A versão básica o tipo ME43 consiste em um gateway 
de barramento de campo que transmite a comunicação interna baseada 
em CANopen de dispositivos de campo Bürkert para todos os padrões 
industriais correntes para a Ethernet industrial ou barramento de campo.

Com ajuda da opção de programação por gráfico suportada pelo módulo, os 
subsistemas também podem ser automatizados de acordo com o cliente (por 
ex., regulagem da mistura de gases, monitoramento de erro por interruptor de 
valor limite, temporizadores).

As variantes do produto descritas na ficha de dados podem divergir eventualmente da apresentação e descrição 

do produto.
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Tipo ME43
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1. Dados técnicos gerais

Características do produto
Dimensões As informações detalhadas podem ser consultadas no capítulo “2. Dimensões” na página 

4.
Peso 0,322 kg

Material
Corpo PC (Policarbonato)
Exibição de status RGB LED baseado em NAMUR NE107
Armazenamento de configurações Cartão Micro SD (não incluído no escopo de fornecimento) (para armazenamento de parâ-

metros da unidade, configuração e fácil substituição de um módulo)
Dados elétricos

Tensão de operação 24 V DC ± 10 % - Ondulação 10 %1.)

Consumo de energia 2 W
Limite de corrente 3,2 A bei 24 V
Máx. Corrente de saída 400 mA (a 3,3 V e 5 V)
Ligação e comunicação de processos/linhas
Interface de comunicação  
(Switch integrado para Ethernet  
industrial)

PROFINET
EtherNet/IP
Modbus TCP
PROFIBUS DPV1
EtherCAT
CC-Link

Homologações e certificados

Homologação
UL cULus Listed
ATEX Certificado: E238179
IECEx II 3G Ex ec IIC T4 Gc

Certificado: BVS 18 ATEX E 051 X
Ex ec IIC T4 Gc
Certificado: IECEx BVS 18.0041X

Certificado:
PROFINET (PNO) Certificado Z11908
EtherNet/IP (ODVA) DOC 11648
Ambiente e instalação
Temperatura ambiente - 20…+ 60 °C
Temperatura de armazenamento - 30…+ 80 °C
Grau de proteção IP20 (Gateway de barramento de campo)
Altitude acima do nível do mar Máx. 2000 m

1.) Ao selecionar a fonte de alimentação, as exigências de todos os componentes conectados também devem ser levadas em consideração.

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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2. Dimensões
2.1. Variante com conexão por mola para ligação büS (exemplo)
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3. Conexões dispositivo/processo
3.1. Configuração dos pinos

Nota:
• A resistência terminal pode ser facilmente encaixada de forma visível à direita do módulo (incluída no escopo da entrega. 

Também pode ser encomendada como um acessório. Para obter o número do item consulte “7.4. Tabela de encomenda de 
acessórios” na página 9).

• A CANopen requer duas resistências terminais: uma no início e outra no final da rede. Um indicador de terminação correta do 
barramento é a resistência entre CAN_H e CAN_L no estado livre de tensão; isto deve ser aproximadamente 60 ohms.

CANopen/büS - Conexão por mola de 5 pinos Cor Alocação da conexão
Verme-
lho

24 V DC

Branco CAN H (ligação büS)
Verde BLINDAGEM
Azul CAN L (ligação büS)
Preto GND

Ethernet industrial RJ45 - Interface X1 e X2 Pino Alocação da conexão

1
2
3
4
5
6
7
8

1 TX+
2 TX-
3 RX+
4 Não alocado
5 Não alocado
6 RX-
7 Não alocado
8 Não alocado

PROFIBUS-DPV1 D-Sub 9-pinos, Soquete Pino Alocação da conexão

1
2
3
4
5
6
7
8

1
26
37
48
59

1 BLINDAGEM
2 M24 (Opcional)
3 RxD/TxD-P (Linha-B)
4 CNTR-P (Opcional)
5 DGND
6 + 5 V (alimentação para 

terminação de Bus)
7 + 24 V (Opcional)
8 RxD/TxD-N (Linha-A)
9 CNTR-N (Opcional)

CC-Link D-Sub 9-pinos, Soquete Pino Alocação da conexão
1 Não alocado
2 Não alocado
3 Linha de dados DA -  

(Condutor-A)
4 Massa de dados DG
5 Não alocado
6 Não alocado
7 Não alocado
8 Linha de dados DB +  

(Condutor-B)
9 Não alocado

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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4. Características e estrutura do produto
4.1. Características do produto

4

2

1

5

6

7

8

9
3

Nº Designação
1 Slot para cartão Micro SD
2 Tecla
3 NAMUR-LED
4 Display
5 Ligação de barramento de campo
6 Conector büS
7 Resistência terminal 1.)

8 Fixação na ilha de válvulas (Tipo 8652)
9 Montagem em calha

1.) Incluído na entrega

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
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5. Acessórios do produto
5.1. EDIP – Efficient Device Integration Platform

A EDIP é a nova plataforma de dispositivos Bürkert que irá padronizar a operação, a comunicação e as interfaces de muitos disposi-
tivos de processo (por ex., sensores, controladores de caudal mássico) no futuro. Graças à EDIP, os dispositivos podem ser ligados 
em rede de forma inteligente e operados com o software uniforme Comunicador Bürkert. A EDIP, em sua essência, é uma interface 
digital que corresponde ao padrão CANopen e pode ser sempre usada de forma compatível com versões anteriores. A EDIP oferece 
ao usuário as seguintes vantagens:

• Interoperabilidade - garantida pela interface uniforme

• Conceito conveniente de operação e exibição

• Comissionamento mais rápido e simplificado

• Modularidade - permite a adaptação das unidades às necessidades individuais do cliente

• Fácil transferência e backup das configurações da unidade

5.2. Software Comunicador Bürkert

Nota:
Para instalar o software, clique aqui .

O Comunicador Bürkert é a ferramenta mais importante da plataforma de dispositivos EDIP (“Plataforma para integração eficiente 
de dispositivos”). Os amplos recursos desta ferramenta universal facilitam a configuração e a parametrização de todos os dispositi-
vos que são equipados com a interface digital baseada em CANopen. O Comunicador Bürkert oferece ao usuário uma ampla visão 
sobre todos os processos cíclicos e dados de diagnósticos acíclicos. O ambiente gráfico integrado de programação permite criar 
funções de controle para os subsistemas descentralizados. A conexão com o PC pode ser estabelecida por meio de um adaptador 
USB-CAN. Isto está disponível como acessório (ver “7.4. Tabela de encomenda de acessórios” na página 9) .  

O Communicator permite:
• Configuração, parametrização e diagnóstico de dispositivos EDIP/redes

• Organização simples e confortável (mapping) de valores cíclicos

• Representação gráfica dos valores de processo

• Atualização de firmware do dispositivo EDIP conectado.

• Backup e restauração das configurações de dispositivo

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8920
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6. Integração e combinação com outros produtos Bürkert
Nota:
Exemplo de rede de gateway de barramento de campo ME43 e MFCs

Industrial Ethernet

24 V DC, GND, CAN-L, CAN-H

7. Informações para encomenda
7.1. Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Bürkert eShop - Prático para comprar e rápido para entregar

Quer encontrar seu produto ou peça de reposição Bürkert de forma rápida e pedir 
sem intermediários? Nossa loja online está sempre aberta para você. Cadastre-se e 
aproveite as vantagens.

Faça seu pedido online agora

7.2. Filtro de produtos Bürkert

Filtro de produtos Bürkert - Encontre o produto certo sem demora

Quer fazer sua escolha com base nos requisitos técnicos de forma rápida e fácil?  
Use o filtro de produtos Bürkert e encontre o item certo para sua aplicação.

Use o filtro de produtos

https://products.burkert.com/?medium=datasheet&type=8008
https://www.burkert.com/ds-shop
https://country.burkert.com?url=ds-productfilter
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7.3. Tabela de encomenda

Nota:
Tenha em consideração que o módulo de gateway ME43 não está configurado de fábrica. Entretanto, devem ser configurados para 
permitir seu uso em um sistema. Os arquivos de descrição do dispositivo para os protocolos necessários devem ser gerados com o 
software Communicator antes de um sistema ser comissionado. Para obter mais detalhes consulte o Manual de operação do ME43 
.

Artigo Número do item 
Padrão

Gateway Industrial Ethernet (PROFINET, EtherNet/IP, Modbus TCP, EtherCAT) 307390 
Gateway PROFIBUS DPV1 307393 
Gateway CANopen (büS) 307391 
Gateway CC-Link 307394 

7.4. Tabela de encomenda de acessórios

Artigo Número do item
Extensão de cabo büS, M12, 0,1 m 772492 
Extensão de cabo büS, M12, 0,2 m 772402 
Extensão de cabo büS, M12, 0,5 m 772403 
Extensão de cabo büS, M12, 1 m 772404 
Extensão de cabo büS, M12, 3 m 772405 
Soquete M12, reto (codificação A) 1.) 772416 
Conector M12, reto (codificação A) 1.) 772417 
Soquete M12, curvo (codificação A) 1.) 772418 
Conector M12, curvo (codificação A)1.) 772419 
Distribuidor em Y 772420 
Distribuidor em Y para interligação de dois segmentos fornecidos separadamente de uma rede büS 772421 
Resistência terminal (conectável diretamente) 303833 
Resistência terminal, 120 Ohms, conector M12 772424 
Resistência terminal, 120 Ohms, soquete M12 772425 
Fonte de alimentação tipo 1573 para calha normalizada DIN, 100…240 V AC/24 V DC, 1,25 A, NEC Classe 2 
(UL 1310)

772438 

Fonte de alimentação tipo 1573 para calha normalizada DIN, 100…240 V AC/24 V DC, 1 A, NEC Classe 2  
(UL 1310)

772361 

Fonte de alimentação tipo 1573 para calha normalizada DIN, 100…240 V AC/24 V DC, 2 A, NEC Classe 2  
(UL 1310)

772362 

Fonte de alimentação tipo 1573 para calha normalizada DIN, 100…240 V AC/24 V DC, 3,8 A, NEC Classe 2  
(UL 1310)

772898 

Fonte de alimentação tipo 1573 para calha normalizada DIN, 100…240 V AC/24 V DC, 10 A 772698 
Cartão Micro SD 774087 
Conjunto büS-Stick 1 (inclui cabo M12), stick com resistência terminal integrada, fonte de alimentação e  
Software)

772426 

Conjunto büS-Stick 2 (inclui cabo [M12]), stick com resistência terminal integrada. 772551 
Licença para programação gráfica (necessária apenas para um tempo de execução > 60 minutos) 567713 
Software Comunicador Bürkert Link 

1.) Por razões de espaço, os conectores individuais M12 podem não ser adequados para usar simultaneamente no mesmo lado de um distribuidor em Y. Neste caso, utilize um 

cabo moldado disponível comercialmente.
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