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Szybkie wprowadzenie
Typ 3360, 3361

1 SZYBKIE WPROWADZENIE
Szybkie wprowadzenie zawiera skrót najważniejszych informacji i wska-
zówek dotyczących stosowania urządzenia. Dokładny opis podany jest 
w instrukcji obsługi dla typu 3360, 3361.
Szybkie wprowadzenie przechowywać w miejscu dostępnym dla 
każdego użytkownika. Szybkie wprowadzenie należy przekazać 
każdemu nowemu właścicielowi urządzenia.

Ważne informacje dotyczące bezpieczeństwa!
Szybkie wprowadzenie należy dokładnie przeczytać. Przede 
wszystkim należy przestrzegać rozdziału Podstawowe wskazówki 
bezpieczeństwa i Użycie zgodne z przeznaczeniem.

 ▶ Szybkie wprowadzenie należy przeczytać i zrozumieć jego 
treść.

Instrukcja obsługi dostępna jest w Internecie pod adresem: 
www.buerkert.pl

1.1 Defi nicje pojęć
• Urządzenie: Użyte w niniejszej instrukcji pojęcie „Urządzenie“ 

odnosi się do opisanych w tej instrukcji typów:

Typ 3360, Elektromechaniczny zawór regulacyjny skośny
Typ 3361, Elektromechaniczny zawór regulacyjny prosty

• Ex: Użyty w tej instrukcji skrót „Ex“ oznacza „zagrożony 
wybuchem“.

12 RĘCZNA OBSŁUGA ZAWORU ............................................. 45
12.1 Elektryczne uruchamianie zaworu ........................................45
12.2 Mechaniczne uruchamianie zaworu .....................................47
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13.1 Dane techniczne ..................................................................... 49
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Użycie zgodne z przeznaczeniem
Typ 3360, 3361

1.2 Symbol
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ostrzega przed bezpośrednim zagrożeniem.
 ▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do śmierci lub poważnych 
obrażeń.

OSTRZEŻENIE!

Ostrzega przed możliwą, niebezpieczną sytuacją.
 ▶ Nieprzestrzeganie może prowadzić do poważnych obrażeń lub 
śmierci.

OSTROŻNIE!

Ostrzega przed możliwym zagrożeniem.
 ▶W przypadku nieprzestrzegania należy liczyć się ze średnio 
ciężkimi lub lekkimi obrażeniami. 

UWAGA! 

Ostrzega przed stratami materialnymi.

Oznacza ważne dodatkowe informacje, wskazówki i zalecenia.

Wskazuje na informacje w tej instrukcji obsługi lub innej 
dokumentacji.

 ▶ Oznacza informację dotyczącą uniknięcia zagrożenia.
  Oznacza krok roboczy, jaki należy przeprowadzić.

 oznacza rezultat.

2 UŻYCIE ZGODNE Z PRZEZNACZENIEM
W przypadku niezgodnego z przeznaczeniem użycia elek-
tromechanicznego zaworu regulacyjnego typu 3360, 3361 
należy liczyć się z zagrożeniami dla ludzi i maszyn w oto-
czeniu oraz dla środowiska naturalnego. 
Elektromechaniczny zawór regulacyjny zaprojektowany jest 
do sterowania przepływem płynnych i gazowych mediów. 

 ▶ Standardowych urządzeń nie wolno stosować w obszarze 
zagrożenia wybuchem. Takie urządzenia nie posiadają osobnej 
tabliczki znamionowej Ex, oznaczającej dopuszczenie do stoso-
wania w strefi e przeciwwybuchowej.
 ▶ Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie są dopuszczone alka-
liczne środki czyszczące.
 ▶ Jeżeli pozycja zaworu w razie braku prądu elektrycznego ma 
istotny wpływ na bezpieczeństwo:  Stosować wyłącznie urzą-
dzenia, posiadające moduł SAFEPOS energy-pack (opcjonalna 
bateria).
 ▶ Podczas użytkowania stosować się do danych, instrukcji eks-
ploatacyjnych oraz warunków użytkowania wyspecyfi kowanych i 
dozwolonych w dokumentach umownych i instrukcji obsługi. 
 ▶ Chronić urządzenie przed szkodliwymi wpływami otoczenia! 
(np. promieniowanie, wilgotność powietrza, opary itp.) W razie 
niejasności skontaktować się z właściwą fi lia dystrybucyjną.

Urządzenie
 ▶ wolno użytkować wyłącznie w połączeniu z zalecanymi lub 
dopuszczonymi przez fi rmę Bürkert urządzeniami i komponen-
tami producentów trzecich.
 ▶ wolno użytkować wyłącznie w technicznie sprawnym stanie i 
należy pamiętać o prawidłowym przechowywaniu, transporcie, 
instalacji i obsłudze.
 ▶ wolno używać wyłącznie zgodnie z jego przeznaczeniem.
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Użycie zgodne z przeznaczeniem
Typ 3360, 3361

3 PODSTAWOWE WSKAZÓWKI 
BEZPIECZEŃSTWA

Wskazówki bezpieczeństwa nie uwzględniają przypadków i zdarzeń, 
jakie mogą wystąpić podczas montażu, eksploatacji i konserwacji. 
Użytkownik jest odpowiedzialny za przestrzeganie lokalnych przepisów 
bezpieczeństwa, także w odniesieniu do personelu.

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony wysokiego 
ciśnienia.

 ▶ Przed przystąpieniem do wykonywania prac w maszynie lub 
urządzeniu wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić 
przewody.

Ryzyko poparzenia i pożaru.
Przy dłuższym czasie włączenia lub z powodu gorącego 
medium może dojść do nagrzewania się powierzchni 
urządzenia.

 ▶ Urządzenie wolno dotykać wyłącznie w rękawicach ochron-
nych. Trzymać urządzenie z dala od łatwopalnych materiałów i 
mediów.

Ryzyko zgniecenia ze strony mechanicznie ruchomych 
części.

 ▶ Prace montażowe przy stożku sterującym, membranie i obudowie 
zaworu przeprowadzać wyłącznie w stanie pozbawionym napięcia.
 ▶W przypadku urządzeń z baterią SAFEPOS energy-pack: Baterię 
SAFEPOS energy-pack należy całkowicie rozładować. Poczekać 
do momentu zgaśnięcia pierścienia LED, dioda nie może znajdo-
wać się przy tym w trybie LED off.
 ▶ Nie wkładać dłoni i narzędzi do otworów obudowy zaworu.

Zagrożenie z powodu niekontrolowanego procesu w przy-
padku braku zasilania elektrycznego.
W przypadku urządzeń bez opcjonalnej baterii SAFEPOS ener-
gy-pack zawór zatrzymuje się w przypadku braku zasilania elek-
trycznego w niezdefi niowanym położeniu.

 ▶ Jeżeli pozycja zaworu w razie braku prądu elektrycznego ma 
istotny wpływ na bezpieczeństwo:  Stosować wyłącznie urzą-
dzenia, posiadające moduł SAFEPOS energy-pack (opcjonalna 
bateria).
 ▶W menu SAFEPOS wybrać pozycję zaworu bezpieczną dla 
procesu.

Zagrożenie z powodu hałasu
 ▶W zależności od warunków pracy urządzenie może generować 
wysoki poziom hałasu. Dokładniejsze informacje odnośnie praw-
dopodobieństwa generowania wysokiego poziomu hałasu można 
otrzymać w fi lli dystrybucyjnej.
 ▶W pobliżu urządzenia należy nosić ochronę słuchu.

Wyciek medium w przypadku zużycia dławnicy.
 ▶ Regularnie kontrolować odwiert odciążający pod kątem wycieka-
jącego medium.
 ▶W razie wyciekania medium z odwiertu odciążającego wymienić 
dławnicę (patrz rozdział Prace konserwacyjne).
 ▶W przypadku niebezpiecznych mediów zabezpieczyć otoczenie 
miejsca wycieku przed zagrożeniami.

Ogólne sytuacje niebezpieczne.
W celu zabezpieczenia się przed obrażeniami:

 ▶W obszarze zagrożenia wybuchem z urządzenia wolno korzy-
stać wyłącznie zgodnie ze specyfi kacją podaną na osobnej 
tabliczce znamionowej dla strefy zagrożenia wybuchem (Ex).
 ▶ Przy użytkowaniu należy przestrzegać dołączonej do urządzenia 
dodatkowej informacji ze wskazówkami bezpieczeństwa dla 
strefy zagrożenia wybuchem lub osobnej instrukcji obsługi dla 
strefy zagrożenia wybuchem.
 ▶W obszarze zagrożenia wybuchem stosować wyłącznie urzą-
dzenia, posiadające osobną tabliczkę znamionową Ex.
 ▶ Do przyłączy mediów wprowadzać wyłącznie media, wymie-
nione w rozdziale „6 Technische Daten“.
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Informacje ogólne
Typ 3360, 3361

 ▶ Nie wprowadzać w urządzeniu żadnych wewnętrznych ani 
zewnętrznych zmian, ani nie obciążać go mechanicznie. 
 ▶ Ciężkie urządzenie należy transportować, montować i demontować 
w razie potrzeby przy pomocy drugiej osoby i przy użyciu odpowied-
nich narzędzi.
 ▶ Zabezpieczyć przed przypadkowym włączeniem.
 ▶ Prace instalacyjne i naprawcze może przeprowadzać wyłącznie 
odpowiednio wyszkolony i wykwalifi kowany personel.
 ▶ Przestrzegać przepisów bezpieczeństwa dotyczących danej 
maszyny.
 ▶ Po przerwaniu zapewnić kontrolowany ponowny rozruch pro-
cesu. Przestrzegać kolejności.
1. Podłączyć napięcie zasilające.
2. Doprowadzić medium do urządzenia.
 ▶ Należy przestrzegać ogólnie przyjętych zasad techniki.
 ▶ Zawory należy instalować zgodnie z krajowymi przepisami.

UWAGA! 

Elementy / podzespoły zagrożone ładunkiem 
elektrostatycznym.
Urządzenie zawiera elementy elektroniczne, które są wrażliwe na 
rozładowanie elektrostatyczne (ESD). Kontakt z naładowanymi 
elektrostatycznie osobami lub przedmiotami stwarza zagrożenie 
dla tych elementów. W najgorszym przypadku ulegają one natych-
miastowemu zniszczeniu lub ulegają uszkodzeniu po uruchomieniu.
• Przestrzegać wymagań normy EN 61340-5-1 w celu zminima-

lizowania lub uniknięcia uszkodzenia na skutek gwałtownego 
rozładowania elektrostatycznego.

• Nie dotykać elektronicznych części przy podłączonym napięciu 
zasilającym.

4 INFORMACJE OGÓLNE

4.1 Adres kontaktowy
Polska
Burkert Austria GmbH Oddział w Polsce
Branch Offi ce of Austria
Ul. Czarodzieja 16
03-116 Warszawa
Tel. + 48 (0) 22 840 60 10
Faks + 48 (0)22 840 60 11
E-mail: buerkert@buerkert.pl

Świat 
Adresy kontaktowe podane są na ostatnich stronach drukowanej instrukcji 
obsługi.
Poza tym w Internecie pod następującym adresem: www.burkert.com

4.2 Gwarancja
Warunkiem dla gwarancji jest zgodne z przeznaczeniem użytkowanie 
urządzenia pod warunkiem przestrzegania wyspecyfikowanych 
warunków pracy. 

4.3 Informacje w Internecie
Instrukcje obsługi i dane do typów 3360, 3361 dostępne są w Inter-
necie pod adresem:
www.buerkert.pl

polski
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Budowa i działanie
Typ 3360, 3361

5 BUDOWA I DZIAŁANIE
Elektromechaniczny zawór regulacyjny składa się z elektromechanicznie 
napędzanego napędu liniowego, zaworu regulacyjnego oraz obudowy 
zaworu prostego 2/2-drogowego lub obudowy zaworu skośnego 
2/2-drogowego.
• Kierunek przepływu jest zawsze poniżej gniazda.
Gniazda zaworów:
• W przypadku zaworu regulacyjnego prostego gniazdo zaworu jest 

wkręcone. Wymieniając wkręcone gniazdo zaworu, można w łatwy 
sposób zredukować szerokość nominalną. 

• W przypadku zaworu regulacyjnego skośnego gniazdo zaworu jest 
wmontowane w obudowę zaworu. Dlatego nie ma możliwości zre-
dukowania szerokości nominalnej.

Gniazdo zaworu zamykane jest zawsze w kierunku przeciwnym do 
strumienia przepływu medium, dlatego kierunek przepływu należy ustalić 
w taki sposób, aby medium przepływało przez zawór pod gniazdem.

Zawór regulacyjny prosty 
Typ 3361

Zawór regulacyjny skośny 
Typ 3360

Gniazdo 
zaworu

Gniazdo 
zaworu

Kierunek przepływu Kierunek przepływu

Oznaczenie na 
obudowie

Oznaczenie na 
obudowie

1   2 1   2

Obrazek 1:  Kierunek przepływu poniżej gniazda

5.1 Budowa elektromechanicznego zaworu 
regulacyjnego

Zaślepka lub wyświetlacz 
z podświetlanym wskaź-

nikiem i połączeniem 
bagnetowym

Obudowa napędu

Pokrywa napędu

Przeźroczyste okienko ze 
wskaźnikiem położenia

Przyłącza elektryczne
(złącze okrągłe lub 
śrubunek kablowy)

Połączenie 
między napędem i 
obudową zaworu 
(z powierzchnią pod 
klucz)
Przyłącze rurowe

Obudowa zaworu zamy-
kającego skośnego

Dno napędu z 
powierzchnią pod klucz Odwiert odciążający

Uziemienie funkcyjne FE

Cyfry do 
oznaczania kie-

runku przepływu

Cyfry do 
oznaczania kie-
runku przepływu

Nie odkręcać elementu 
kompensującego 
ciśnienie!

Tylko w urządzeniach 
z funkcją regulatora 
procesowego

Obrazek 2: Budowa, elektromechaniczny zawór regulacyjny
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Dane techniczne
Typ 3360, 3361

5.2  Wyświetlanie stanu urządzenia 
Do wyświetlania statusu urządzenia i pozycji zaworu można ustawiać 
różne tryby LED (patrz opis w instrukcji głównej).
Fabrycznie ustawiony tryb LED: „Tryb zaworu + ostrzeżenia“.

5.2.1 Wyświetlanie w trybie zaworu + ostrzeżenia
W przypadku statusu urządzenia „Normalny“: Stałe świecenie w kolorze 
pozycji zaworu.
W przypadku statusu urządzenia, odbiegającego od statusu „Nor-
malny“: Naprzemienne miganie w kolorach dla pozycji zaworu i statusu 
urządzenia.

Pozycja 
zaworu

Kolor dla 
pozycji 
zaworu

Kolor dla statusu urządzenia

A
w

ar
ia

, b
łą

d 
lu

b 
us

te
rk

a

K
on

tr
ol

a 
dz

ia
ła

ni
a

P
oz

a 
sp

ec
yfi

 k
ac

ją

K
on

ie
cz

no
ść

 
pr

ze
pr

o-
w

ad
ze

ni
a 

ko
ns

er
w

ac
ji

otwarty żółty* czerwony pomarań-
czowy

żółty niebieski
pomiędzy biały
zamknięty zielony*
*  Ustawienie fabryczne; kolory mogą być zamienione (patrz opis oprogra-

mowania do typu 3360-3361 pod www.buerkert.pl).

Tab. 1: Wyświetlanie stanu urządzenia w trybie zaworu + ostrzeżenia

W przypadku występowania kilku statusów urządzenia wyświetlany jest 
status urządzenia z najwyższym priorytetem. 
Priorytet zależy od wielkości odchylenia od pracy standardowej (kolor 
czerwony = awaria = najwyższy priorytet).

6  DANE TECHNICZNE

Na tabliczce znamionowej podane są następujące 
parametry dla danego produktu:

• Napięcie [V] (tolerancja ±10 %) i typ prądu
• Materiał uszczelniający i materiał obudowy zaworu
• Standardowa magistrala polowa
• Szerokość nominalna gniazda zaworu
• przepustowość
• wielkość siłownika
• Przyłącze rurowe
• Maksymalne dopuszczalne ciśnienie medium
• Kierunek przepływu

6.1 Zgodność
Elektromechaniczny zawór regulacyjny, typ 3360, 3361, jest zgodny z 
dyrektywami WE stosownie do deklaracji zgodności WE.

6.2 Normy
Użyte normy, przy pomocy których potwierdzana jest zgodność z dyrek-
tywami WE, umieszczone są w świadectwie badania typu WE i/lub w 
deklaracji zgodności WE.

6.3 Dopuszczenia
Produkt posiada dopuszczenie cULus. Informacje dotyczące stoso-
wania w obszarze UL patrz poniższy rozdział.

polski
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Dane techniczne
Typ 3360, 3361

6.4 Tabliczka znamionowa

Materiał obudowy zaworu, 
Da (ø zewn.) Di (ø wewn.) przyłącza rurowego, 

przepustowość

Maksymalnie dopuszczalne ciśnienie medium, 
materiał uszczelniający, szerokość nominalna 

gniazda zaworu

Kierunek przepływu, wielkość napędu (siła znamionowa)

Typ, funkcja (regulator położenia / regulator 
procesowy), standardowa magistrala 

polowa Fieldbus

Napięcie, prąd stały, maksymalne natężenie prądu 

Numer seryjny; data produkcji 
(zaszyfrowana)

Numer identyfi kacyjny 
urządzenia

Dopuszczalny zakres temperatury (otoczenie/medium)

Obrazek 3: Opis tabliczki znamionowej (przykład)

6.4.1 Dodatkowa tabliczka znamionowa dla 
dopuszczenia UL (przykład)

Typ AE3360
Power Supply, 
SELV / PELV only!LISTED

Process Control Equipment   
E238179

Obrazek 4: Dodatkowa tabliczka znamionowa dla dopuszczenia UL

6.5 Warunki eksploatacyjne
Podczas eksploatacji urządzenia przestrzegać para-
metrów produktu podanych na tabliczce znamionowej.

OSTRZEŻENIE!

Brak działania w razie przekroczenia dopuszczalnego 
zakresu temperatury (powyżej lub poniżej dopuszczalnych 
wartości).

 ▶ Na zewnątrz nie narażać urządzenia na bezpośrednie działanie 
promieni słonecznych. 
 ▶ Nie wolno przekraczać dopuszczalnego zakresu temperatury 
otoczenia.
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OSTRZEŻENIE!

Zredukowana funkcja szczelnego zamknięcia przy zbyt 
dużym ciśnieniu medium.
Z uwagi na fakt, że gniazdo zaworu zamykane jest w kierunku 
przeciwnym do kierunku przepływu medium, zbyt duże ciśnienie 
medium może prowadzić do nieszczelnego zamknięcia gniazda 
zaworu.

 ▶ Ciśnienie medium nie może być wyższe od maksymalnej warto-
ści podanej na tabliczce znamionowej.

Maksymalne dopuszczalne 
ciśnienie medium:      patrz tabliczka znamionowa

Media:       neutralne gazy i para.
Płynne media: woda, alkohol, olej, paliwo, 
ciecz hydrauliczna, roztwór soli, ług, orga-
niczny rozpuszczalnik.

Stopień ochrony:   (zweryfi kowany przez fi rmę Bürkert / nieewa-
luowany przez UL) IP65 wg IEC 529, EN 
60529, (IP67 na życzenie).
NEMA 250 4x (niezagwarantowany przy 
pozycji montażowej: napęd w dół).

Kierunek przepływu:  podany na tabliczce znamionowej przy 
pomocy strzałki oraz cyfr 1 i 2. Cyfry 1 i 2 
umieszczone są jako oznaczenie na obudowie 
zaworu.
Kierunek przepływu poniżej gniazda.

Wysokość użycia:   do 2000 m nad poziomem morza

6.5.1 Dopuszczalne zakresy temperatury
Temperatury minimalne
 Otoczenie:    –25 °C 
 Medium:    –10 °C

Temperatury maksymalne
 Otoczenie:   zależne od temperatury medium, patrz poniższy 

wykres temperatur.

 Medium:   zależne od temperatury otoczenia, patrz poniższy 
wykres temperatur
W urządzeniach z uszczelką gniazda zaworu PTFE/
stal maks. +130 °C.

Wykres temperatur

Maksymalna dopuszczalna temperatura dla otoczenia i medium są 
zależne od siebie. Dopuszczalne temperatury maksymalne należy 
określić przy pomocy wykresu temperatur.
Wartości określono przy następujących maksymalnych warunkach 
pracy: szerokość nominalna DN32 przy czasie włączenia 100% z 16 
bar ciśnieniem medium.
Dla innych warunków pracy można przeprowadzić indywidualne 
badanie. W związku z tym prosimy o kontakt z oddziałem fi rmy Bürkert.
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Urządzenia bez modułu wyświetlaczaUrządzenia z modułem wyświetlacza
Urządzenia z baterią SAFEPOS* lub bramka 

sieciowa Fieldbus z modułem wyświetlacza 

lub bez modułu wyświetlacza

Obrazek 5: Wykres temperatur

*  Żywotność baterii SAFEPOS zależy od temperatury medium i temperatury 
otoczenia (patrz rozdział Dane elektryczne).

6.6 Ogólne dane techniczne
Tworzywa Napęd: PPS i lakierowane 

proszkowo aluminium
Obudowa zaworu: 316L
Połączenie obudowy: 316L / 1.4401
Wrzeciono: 1.4401 /1.4404
Prowadnica 
wrzeciona:

1.4401 / 1.4404/316L z 
wypełnionym węglem PTFE

Dławnica: Pierścienie v-ring PTFE ze 
sprężynową kompensacją 
(wypełniany węglem PTFE)

Materiał 
uszczelniający 

Element uszczelniający 
obudowy napędu: EPDM
Uszczelka gniazda 
zaworu: patrz tabliczka znamionowa

Przyłącze dla cieczy
Rodzaje przy-
łączy:

Przyłącze mufowe gwintowane G ½...G 2 (NPT, 
RC na życzenie)
Przyłącze spawane zgodne z EN ISO 1127 
(ISO 4200), DIN 11850 seria 2
Przyłącze zaciskowe zgodne z ISO 2852, DIN 
32676, ASME BPE, BS 4825
Dodatkowo dla zaworów regulacyjnych prostych 
typu 3361: Przyłącze kołnierzowe zgodne z 
DIN 2634, ANSI B16.5 class 150, JIS 10K

Inne przyłącza dla cieczy na życzenie
Przyłącze 
elektryczne: z zaciskami przyłączeniowymi lub wtyczką okrągłą
Pozycja 
montażowa: dowolna, zalecany napęd do góry
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6.6.1  Dane elektryczne
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Porażenie prądem elektrycznym.
Klasa ochronności III jest zagwarantowana wyłącznie przy stoso-
waniu zasilacza sieciowego SELV lub PELV.

Klasa ochronności:    3 zgodnie z DIN EN 61140 (VDE 0140)
Przyłącza elektryczne 
 Urządzenia z 
 Funkcją regulatora położenia:  śrubunek kablowy, 2 × M20 lub 

2 złącza okrągłe M12, 5-pin. i 8-pin. 
 Urządzenia z 
 Funkcją regulatora 
 procesowego:      śrubunek kablowy, 3 × M20 lub 

złącze okrągłe 2 × M12, 5-pin., 
i 1 × M12, 8-pin.

Napięcie robocze:      24 V   ±10 % 
maks. tętnienie szczątkowe 10 %

Prąd roboczy [A]**:     maks. 3 A, 
z napędem przy maks. obciążeniu 
i prądzie ładowania opcjonalnej 
baterii SAFEPOS (prąd ładowania 
ok. 1 A) do określenia zasilacza 
sieciowego

Napięcie zasilające
Przekaźnik :       24 V ±10 %

dostępny tylko w urządzeniach z 
funkcją regulatora procesowego.

Prąd zasilający
Przekaźnik :       maks. 150 mA, dostępny tylko w 

urządzeniach z funkcją regulatora 
procesowego.

Zużycie w stanie czuwania [W]**:  min. 2 W, maks. 5 W
Średnie zużycie [W]**
 Elektronika bez napędu Zużycie podstawowe: typowe 3 W
 Opcja wyjścia analogowe i binarne:  0,5 W
 Bateria SAFEPOS:      0,5 W
 Bramka sieciowa Fieldbus:    1 W
Zużycie energii przez napęd dla cyklu 1 [Ws]**    
 (patrz poniższe wykresy)
**  Wszystkie wartości odnoszą się do napięcia zasilającego 24 V   przy 

25 °C.
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Obrazek 6:  Zużycie energii przez napęd typu 3360
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Obrazek 7: Zużycie energii przez napęd typu 3361

Bateria
SAFEPOS energy-pack  Czas ładowania: maks. 100 sekund 

(zależnie od warunków pracy) 
         Żywotność: do 10 lat 

(zależnie od warunków pracy). 
Żywotność wynoszącą 5 lat określono w 
następujących warunkach: 
Temperatura otoczenia 30 °C
Temperatura medium  165 °C
Czas włączenia  100 % 
Ciśnienie medium  5 bar 
Szerokość nominalna  DN32

UWAGA! 

Pamiętać o spadku napięcia na przewodzie zasilającym. 
Przykład: przy przekroju przewodu 0,34 mm2 długość przewodu 
miedzianego może wynosić maksymalnie 8 metrów.

Wejścia analogowe:  (galwanicznie oddzielone od napięcia 
zasilającego i wyjścia analogowego)

Dane wejściowe dla 
sygnału wartości 
zadanej
0/4...20 mA: Rezystancja wejściowa 60 

Rozdzielczość 12 bitów
0...5/10 V: Rezystancja wejściowa 22 k

Rozdzielczość 12 bitów, rozdzielczość 
odniesiona do 0...10 V

Dane wejściowe dla 
sygnału wartości 
rzeczywistej 
(opcjonalnie)
4...20 mA: Rezystancja wejściowa 60

Rozdzielczość 12 bitów
Częstotliwość: Zakres pomiarowy 0,2...6500 Hz 

Rezystancja wejściowa > 30 k
Dokładność 0,1 % ze zmierzonej 

wartości
Sygnał wejściowy > 300 mVss
Kształt fali Fala sinusoidalna, fala 

prostokątna, fala trójkątna
Pt 100: Zakres pomiarowy od -20°C do +220 °C

Dokładność 0,01 °C
Prąd pomiarowy 1 mA
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Wyjście analogowe
(opcjonalne)
Maks. Prąd:  10 mA (dla wyjścia napięciowego 0...5/10 V)

Obciążenie:  0...800  (dla wyjścia prądu 0/4...20 mA)

Wyjścia cyfrowe
(opcjonalne)
Ograniczenie prądu: 100 mA,

Wejścia cyfrowe:  0...5 V = log „0“, 10...30 V = log „1“
inwertowane wejście odpowiednio odwrócone 
(prąd wejściowy < 6 mA)

Interfejs komuni-
kacyjny: Podłączenie do komputera z zestawem 

portów USBbüS

Oprogramowanie 
komunikacyjne: Bürkert Communicator

Wejście cyfrowe, wyjścia cyfrowe i wyjście analogowe nie są 
galwanicznie oddzielone od napięcia roboczego. Odnoszą się 
one do potencjału GND napięcia roboczego.
Ograniczenie prądu: przy przeciążeniu następuje zreduko-
wanie napięcia wyjściowego.

7 MONTAŻ ZAWORU
OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo 
przeprowadzonego montażu.

 ▶ Czynności montażowe może przeprowadzać wyłącznie prze-
szkolony i wykwalifi kowany personel, używający odpowiednich 
narzędzi.
 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
 ▶ Po zakończonym zapewnić kontrolowany ponowny rozruch 
procesu. Przestrzegać kolejności!
1. Podłączyć napięcie zasilające.
2. Doprowadzić medium do urządzenia.

OSTROŻNIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony ciężkiego 
urządzenia.
Podczas transportu lub prac montażowych urządzenie może spaść 
i być przyczyną obrażeń.

 ▶ Ciężkie urządzenie należy transportować, montować i demonto-
wać w razie potrzeby przy pomocy drugiej osoby.
 ▶ Używać odpowiednich narzędzi pomocniczych.

UWAGA! 

Przy montażu urządzenia do maszyny zachować ostrożność.
Urządzenie i odwiert odciążający muszą być dostępne do kontroli i 
prac konserwacyjnych.
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UWAGA! 

Uszkodzenia na obudowie zaworu, uszczelce gniazda 
zaworu lub membranie.

 ▶ Aby uniknąć uszkodzeń, urządzenie musi znajdować się pod-
czas montażu w ręcznym stanie roboczym.

Dostarczane urządzenia są już ustawione w ręcznym stanie roboczym.

7.1 Montaż urządzeń z przyłączem mufowym 
gwintowanym, przyłączem kołnierzowym lub 
połączeniem zaciskowym

7.1.1 Warunki montażowe
Pozycja montażowa: dowolna; preferowana pozycja to napęd do góry.
Kierunek przepływu: jak na tabliczce znamionowej, podany przy 
pomocy strzałki oraz cyfr 1 i 2. Cyfry 1 i 2 umieszczone są jako ozna-
czenie na obudowie zaworu. Kierunek przepływu jest poniżej gniazda.
Przewody rurowe: Pamiętać o ułożeniu przewodów rurowych w 
jednej linii.
Filtr: Wymagany w przypadku urządzeń z dopuszczeniem zgodnym z EN 161. 
Zgodnie z EN 161 „Automatyczne zawory odcinające dla palników 
i urządzeń gazowych“ należy zamontować w przewodzie rurowym 
przed zaworem osadnik zanieczyszczeń, który będzie zapobiegać 
wnikaniu trzpienia kontrolnego 1 mm.
Przygotowanie: Przeczyścić przewody z zanieczyszczeń (materiał 
uszczelniający, metalowe wióry itp.).

7.1.2 Montaż

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony wysokiego ciśnienia.
 ▶ Przed przystąpieniem do przeprowadzania prac w maszynie 
wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zgniecenia ze strony mechanicznie ruchomych części.
 ▶ Nie wkładać dłoni i narzędzi do otworów obudowy zaworu. 

  Połączyć obudowę zaworu z przewodem rurowym.

 Pamiętać o montażu bez naprężeń i drgań.

Wspornik montażowy
W celu ochrony napędu zaworu przed uszkodzeniami na 
skutek działania sił i drgań, zalecane jest użycie wspornika 
montażowego. Jest on dostępny jako wyposażenie dodatkowe. 
Patrz instrukcja obsługi na stronie www.buerkert.pl.
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7.2 Montaż urządzeń z przyłączem spawanym
Urządzenia nie wolno wspawywać do przewodu rurowego, jeżeli jest 
zamontowany napęd. Montaż podzielony jest na następujące kroki:
1. Przygotować demontaż napędu.
2. Zdemontować napęd.
3. Wspawać obudowę zaworu do przewodu rurowego.
4. Zamontowanie napędu na obudowie zaworu.

7.2.1 Przygotowanie demontażu napędu 

UWAGA! 

Uszkodzenia na obudowie zaworu, uszczelce gniazda 
zaworu lub membranie.
Aby uniknąć uszkodzeń, zawór musi być otwarty podczas 
demontażu napędu.

  Jeżeli zawór jest zamknięty: Otworzyć zawór przy pomocy 
mechanicznej funkcji uruchamiania ręcznego. „12.2 Ventil 
mechanisch betätigen“

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko zgniecenia przez ruchome części.
 ▶Wyłączyć napięcie zasilające.
 ▶W przypadku urządzeń z baterią SAFEPOS energy-pack: Baterię 
SAFEPOS energy-pack należy całkowicie rozładować. Poczekać 
do momentu zgaśnięcia pierścienia LED, dioda nie może znajdo-
wać się przy tym w trybie LED off .
 ▶ Nie wkładać dłoni i narzędzi do otworów obudowy zaworu.

7.2.2 Demontaż napędu
  Zamocować obudowę zaworu we wsporniku montażowym.
  Do połączenia korpusu przyłożyć pasujący klucz widełkowy.

 Nie używać do odkręcania narzędzia, mogącego uszkodzić 
połączenie korpusu (np. szczypce do rur).
  Odkręcić napęd z obudowy zaworu. 

Mechaniczny wskaźnik 
położenia

Pozycja zaworu

otwarty

zamknięty

Przy odkręcaniu napędu 
zawór nie może być 

zamknięty.

Napęd

Połączenie 
korpusu

Obudowa 
zaworu

Obrazek 8:    Montaż napędu elektromechanicznego (na przykładzie zaworu 
regulacyjnego skośnego)
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7.2.3 Warunki montażowe
Pozycja montażowa: dowolna
Kierunek przepływu: jak na tabliczce znamionowej, podany przy 
pomocy strzałki oraz cyfr 1 i 2. Cyfry 1 i 2 umieszczone są jako ozna-
czenie na obudowie zaworu. Kierunek przepływu jest poniżej gniazda.
Przewody rurowe: Pamiętać o ułożeniu przewodów rurowych w 
jednej linii.
Filtr: Wymagany w przypadku urządzeń z dopuszczeniem zgodnym 
z EN 161. Zgodnie z EN 161 „Automatyczne zawory odcinające dla 
palników i urządzeń gazowych“ należy zamontować w przewodzie 
rurowym przed zaworem osadnik zanieczyszczeń, który będzie zapo-
biegać wnikaniu trzpienia kontrolnego 1 mm.
Przygotowanie: Przeczyścić przewody z zanieczyszczeń (materiał 
uszczelniający, metalowe wióry itp.).

7.2.4 Wspawanie obudowy zaworu do przewodu 
rurowego.

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony wysokiego ciśnienia.
 ▶ Przed przystąpieniem do przeprowadzania prac w maszynie 
wyłączyć ciśnienie i odpowietrzyć lub opróżnić przewody.

UWAGA! 

Uszkodzenie elektroniki napędu pod wpływem wysokiej temperatury.
• Przed wspawaniem obudowy zaworu należy zdemontować 

napęd.

  Wspawać obudowę zaworu do przewodu rurowego.
 Pamiętać o montażu bez naprężeń i drgań.

7.2.5 Zamontowanie napędu na obudowie zaworu

   Przed montażem sprawdzić, czy jest zamontowana uszczelka 
grafi towa i czy nie jest ona uszkodzona.
  Uszkodzoną uszczelkę grafi tową należy wymienić, w przypadku jej 
braku należy ją zamontować.

Uszczelka 
grafi towa

Zawór zamykający skośnyZawór prosty Uszczelka 
grafi towa

Obrazek 9: Uszczelka grafi towa obudowy zaworu

NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Zagrożenie ze strony smarów.
Niewłaściwy smar może zanieczyścić medium. Przez to w przy-
padku stosowania tlenu należy liczyć się z ryzykiem wybuchu.

 ▶W przypadku specjalnych zadań, np. z użyciem tlenu lub 
zastosowań analitycznych, stosować wyłącznie smary z odpo-
wiednim dopuszczeniem.

  W razie potrzeby przesmarować smarem zewnętrzny gwint połą-
czenia korpusu (np. pastą UH1 96-402 fi rmy Klüber).
  Umieścić zewnętrzny gwint na wewnętrznym gwincie połączenia 
korpusu, patrz „Bild 8“ auf Seite 17.
  Do połączenia korpusu przyłożyć pasujący klucz widełkowy.

 Nie używać do przykręcania narzędzia, mogącego uszkodzić 
połączenie korpusu (np. szczypców do rur).
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OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprzestrzegania 
momentu obrotowego dokręcania.
Nieprzestrzeganie momentu obrotowego dokręcania jest niebez-
pieczne z uwagi na ryzyko uszkodzenia urządzenia.

 ▶ Stosować się do podanego momentu obrotowego dokręcania.

  Nakręcić napęd na obudowę zaworu.

Szerokość nominalna przy-
łącza (obudowa zaworu) [DN]

Moment obrotowy 
dokręcania dla połączenia 
korpusu [Nm]

10/15 45 ±3

20 50 ±3

25 60 ±3

32
65 ±3

40

50 70 ±3

65 100 ±3

80 120 ±5

100 150 ±5

Tab. 2:   Momenty obrotowe dokręcania dla połączenia korpusu

Wspornik montażowy
W celu ochrony napędu zaworu przed uszkodzeniami na 
skutek działania sił i drgań, zalecane jest użycie wspornika 
montażowego. Jest on dostępny jako wyposażenie dodatkowe. 
Patrz instrukcja obsługi na stronie www.buerkert.pl.

7.2.6 Po montażu 
  Podłączyć urządzenie do zasilania elektrycznego.

Pozycję przyłączy można ustawić, obracając napędem o 360°. Patrz 
opis w rozdziale „7.3 Drehen des Antriebs“.

Opis podłączenia elektrycznego podany jest w rozdziale 
„8 Elektrische Installation“.

UWAGA! 

Uszkodzenia na obudowie zaworu, uszczelce gniazda 
zaworu lub membranie.

 ▶ Aby uniknąć uszkodzeń, po podłączeniu do zasilania elektrycz-
nego należy w pierwszej kolejności przeprowadzić funkcję 
X.TUNE. Dopiero po jej przeprowadzeniu ustawić stan roboczy 
w pozycji AUTOMATIK.

  Przeprowadzić funkcję X.TUNE w celu dopasowania regulacji 
położenia. Patrz rozdział „9.5 Anpassung der Stellungsregelung – 
X.TUNE ausführen“.
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7.3  Obracanie napędu
Pozycję przyłączy można ustawić, obracając napędem o 360°.
UWAGA! 

Uszkodzenie uszczelki gniazda zaworu i konturu gniazda 
zaworu przy zamkniętym zaworze.
Jeżeli przy obracaniu napędu zawór będzie zamknięty, może dojść 
do uszkodzenia uszczelki gniazda zaworu i konturu gniazda zaworu.
• Jeżeli zawór jest zamknięty: Przed obróceniem napędu otworzyć 

zawór mechanicznie ręką. Patrz opis „12.2 Ventil mechanisch 
betätigen“.

  W przypadku niezamontowanych urządzeń zamocować obudowę 
zaworu we wsporniku montażowym.
  Przyłożyć klucz widełkowy (rozmiar klucza M41) do sześciokątnej 
śruby napędu.

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku wycieku medium i 
rozładowania ciśnienia.
Przy obracaniu napędu w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara może dojść do odkręcenia połączenia korpusu.

 ▶ Przy obracaniu w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek 
zegara przytrzymać 2 kluczem widełkowym sześciokątną śrubę 
połączenia korpusu.

  Obracając napęd, zalecany kierunek to zgodnie z ruchem wska-
zówek zegara, ustawić go w żądanej pozycji.

Jeżeli z przyczyn technicznych możliwe jest tylko obracanie w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara, należy dla bezpie-
czeństwa pamiętać o następującej zasadzie:

Obracanie w kie-
runku ruchu wska-
zówek zegara

Śruba sześciokątna 
na napędzie
Śruba sześciokątna 
połączenia korpusu

Obrazek 10:   Obrócić napęd
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7.4 Wspornik montażowy / element podtrzymujący
  Umieścić wspornik montażowy w sposób pokazany na ilustracji na 
rurze między obudową zaworu i napędem.

Jeżeli jest odwiert odciążający:

UWAGA! 

Pamiętać o niezakrywaniu odwiertu odciążającego, który służy do 
rozpoznawania wycieków. 

  Odpowiednio zamocować wspornik montażowy w sposób 
wykluczający jego przemieszczanie się.

Odwiert odciążający

Wspornik 
montażowy / element 
podtrzymujący

Obrazek 11:   Montaż wspornika montażowego

8  INSTALACJA ELEKTRYCZNA
Elektromechaniczny zawór regulacyjny dostępny jest w 2 wariantach 
podłączenia:
• Ze złączem okrągłym (wariant wielobiegunowy)
• Śrubunek kablowy z zaciskami przyłączeniowymi
Wartości sygnałów
Napięcie robocze:   24 V 
Wartość zadana:    0...20 mA; 4...20 mA

0...5 V; 0...10 V

8.1 Instalacja elektryczna ze złączem okrągłym

8.1.1 Wskazówki bezpieczeństwa
OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo 
przeprowadzonej instalacji.

 ▶ Czynności związane z instalacją może przeprowadzać wyłącz-
nie upoważniony i wykwalifi kowany personel, używający odpo-
wiednich narzędzi.
 ▶W trakcie instalacji przestrzegać ogólnie przyjętych zasad 
techniki.

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku nieplanowanego 
włączenia maszyny i niekontrolowanego ponownego 
uruchomienia.

 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
 ▶ Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.
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UWAGA! 

W celu zagwarantowania kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMV) uziemienie funkcyjne należy uziemić przy pomocy krótkiego 
przewodu (maks. 1 m). Przekrój uziemienia funkcyjnego musi 
wynosić minimalnie 1,5 mm².

Użycie wejścia wartości zadanej 4...20 mA
Jeżeli przy połączeniu w szereg kilku urządzeń typu 3360, 
3361 dojdzie do braku zasilania elektrycznego w jednym z 
tych urządzeń, to wejście niepracującego urządzenia stanie się 
wysokooporowe. To powoduje brak sygnału standardowego 
4...20mA.
W przypadku EtherNet/IP:
Oznaczenie złącza okrągłego i styków podane są w rozdziale 
„13 Feldbus-Gateway“.
Wybór przewodu przyłączeniowego:
Przy wybieraniu długości i przekroju poszczególnych żył 
należy uwzględnić spadek napięcia w odniesieniu do maksy-
malnego prądu zasilającego.

8.1.2 Opis złącza okrągłego

1

2

3

4
5

X2 – gniazdo M12, 5-pin.
Sygnały wejściowe 
rzeczywistej wartości 
procesowej

Uziemienie funkcyjne FE

1

2

3

4
5

1
23

4

5
6

7
8

X3 – wtyczka okrągła 
M12, 5-pin.
Napięcie robocze

X1 – wtyczka okrągła 
M12, 8-pin.
Sygnały wejściowe i 
wyjściowe

Obrazek 12: Opis złącza okrągłego

  Podłączyć urządzenie zgodnie z tabelami.
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8.1.3 X3 – wtyczka okrągła M12, 4-pin. lub 5-pin., 
napięcie robocze

Styk Kolor żyły Przypisanie
(od strony urządzenia)bez sieci büS 

przyłącze 4-pin.*
z büS-
siecią

1 - CAN Shield / ekran

2 biały czerwony
+24 V  ±10 % 
maks. tętnienie 
szczątkowe 10 %

3 niebieski czarny GND /CAN_GND

4 - biały CAN_H

5 - niebieski CAN_L

*  Podane kolory żył dotyczące dostępnego jako wyposażenie dodatkowe 
kabla przyłączeniowego M12, 4-pin., o numerze ident. 918038.

Tab. 3: X3 – wtyczka okrągła M12, 4-pin. lub 5-pin., napięcie robocze

Instalacja elektryczna z siecią lub bez sieci büS:
Aby móc korzystać z sieci büS (interfejs CAN), należy użyć 
5-pinowej wtyczki okrągłej oraz ekranowanego 5-żyłowego 
kabla.
W przypadku niekorzystania z sieci büS jako elementu współ-
pracującego można użyć 4-pinowej wtyczki okrągłej.

8.1.4 X1 – wtyczka okrągła M12, 8-pin.

Styk Kolor żyły* Przypisanie (od strony urządzenia)

Sygnały wejściowe centrali (np. SPS)

8 czerwony
Wartość zadana + 
(0/4...20 mA lub 0...5/10 V), oddzielona galwa-
nicznie od napięcia roboczego

7 niebieski Wartość zadana –

1 biały Wejście cyfrowe + 
0...5 V (log. 0)
10...30 V (log. 1)

Sygnały wyjściowe do centrali (np. SPS) wymagane tylko 
w przypadku opcji wyjścia analogowego lub wyjścia 
cyfrowego

6 różowy Wyjście analogowe+ (0/4...20 mA lub 
0...5/10 V)

5 szary Wyjście analogowe –

4 żółty Wyjście cyfrowe 1(24 V / 0 V)

3 zielony Wyjście cyfrowe 2 (24 V / 0 V)

2 brązowy Wejścia cyfrowe i wyjścia cyfrowe GND
*  Podane kolory odnoszą się do kabli przyłączeniowych, dostępnych jako 

akcesoria, kabel przyłączeniowy o numerze ident. 919061.

Tab. 4: X1 – wtyczka okrągła M12, 8-pin.
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8.1.5 X2 –  gniazdo M12, 5-pin., sygnały wejściowe, 
wartość procesowa (tylko w przypadku 
funkcji regulatora procesowego)

Typ 
sygnału* Styk Kolor 

żyły Przypisanie Po stronie 
urządzenia

Podłączenie 
zewnętrzne

4...20 mA
– zasilenie 
wewnętrzne

1 brązowy +24 V Zasilanie 
przekaźnika

GND

1

2

3

4

Przekaźnik

I

5

2 biały PV1: nieprzypisany
3 niebieski GND 

(identyczny z GND 
napięcia roboczego)

4 czarny PV2: Wyjście 
przekaźnika

5 szary PV3: Mostek do GND 
(GND z przekaźnika 
3-przewodowego)

4...20 mA
– zasilenie 
zewnętrzne

1 brązowy nieprzypisany
2 biały nieprzypisany
3 niebieski nieprzypisany
4 czarny PV2: Rzeczywista 

wartość procesowa +
4 4...20 mA

5 szary PV3: Rzeczywista 
wartość procesowa –

5 GND 
4...20 mA

Często-
tliwość
 – zasilanie 
wewnętrzne

1 brązowy +24 V Zasilanie 
czujnika

1 +24 V

2 biały PV1: Wejście 
taktujące +

2 Takt +

3 niebieski GND 3 GND 
(identyczny z 
GND napięcia 
roboczego)

4 czarny PV2: nieprzypisany

5 szary PV3: Mostek do GND
(GND z przekaźnika 
3-przewodowego)

5 Takt –

Typ 
sygnału* Styk Kolor 

żyły Przypisanie Po stronie 
urządzenia

Podłączenie 
zewnętrzne

Często-
tliwość
– zasilanie 
zewnętrzne

1 brązowy nieprzypisany
2 biały PV1: Wejście 

taktujące +
2 Takt +

3 niebieski nieprzypisany
4 czarny PV2: nieprzypisany
5 szary PV3: Wejście 

taktujące –
5 Takt –

Pt 100
(patrz 
informacja 
poniżej)

1 brązowy nieprzypisany
2 biały PV1: Rzeczywista 

wartość procesowa 1 
(zasilanie prądowe)

2

5

4

Pt 100
3 niebieski nieprzypisany
4 czarny PV2: Rzeczywista 

wartość procesowa 2 
(kompensacja)

5 szary PV3: Rzeczywista 
wartość procesowa 3 
GND

*  Ustawianie przez oprogramowanie: 
Inputs / Outputs  PV  ANALOG.type 
(źródło sygnału: PV.source  Analog).

Tab. 5: X2 – gniazdo M12, 5-pin., sygnały wejściowe, wartość procesowa 
(występuje tylko w przypadku urządzeń z funkcją regulatora procesowego)

UWAGA!
Podłączyć czujnik Pt 100, do kompensacji rezystancji 
przewodu, za pośrednictwem 3 przewodów. Koniecznie 
zmostkować na czujniku Pin 4 i Pin 5. 
Maksymalna długość przewodów przyłączeniowych – 20 m.

  Po przyłożeniu napięcia roboczego dokonać niezbędnych ustawień 
podstawowych i dopasowań dla elektromechanicznego zaworu 
regulacyjnego. Patrz opis w rozdziale „9 Inbetriebnahme“.
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8.2 Instalacja elektryczna ze śrubunkiem kablowym

8.2.1 Wskazówki bezpieczeństwa

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń na skutek nieprawidłowo 
przeprowadzonej instalacji.

 ▶ Czynności związane z instalacją może przeprowadzać wyłącz-
nie upoważniony i wykwalifi kowany personel, używający odpo-
wiednich narzędzi.
 ▶W trakcie instalacji przestrzegać ogólnie przyjętych zasad 
techniki.

Ryzyko odniesienia obrażeń w wyniku nieplanowanego 
włączenia maszyny i niekontrolowanego ponownego 
uruchomienia.

 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.
 ▶ Po zakończonej instalacji zagwarantować kontrolowany rozruch.

Użycie wejścia wartości zadanej 4...20 mA
Jeżeli przy połączeniu w szereg kilku urządzeń typu 3360, 
3361 dojdzie do braku zasilania elektrycznego w jednym z 
tych urządzeń, to wejście niepracującego urządzenia stanie się 
wysokooporowe. To powoduje brak sygnału standardowego 
4...20mA.

UWAGA! 

W celu zagwarantowania kompatybilności elektromagnetycznej 
(EMV) uziemienie funkcyjne należy uziemić przy pomocy krótkiego 
przewodu (maks. 1 m). Przekrój uziemienia funkcyjnego musi wynosić 
minimalnie 1,5 mm².

8.2.2  Dostęp do zacisków przyłączeniowych
Aby dostać się do zacisków, otworzyć urządzenia w opisany poniżej 
sposób.
1. Zdjąć moduł wyświetlacza lub zaślepkę:
UWAGA! 

Moduł wyświetlacza należy zdejmować ostrożnie, aby nie 
uszkodzić kabla łączącego i interfejsu HMI.

Urządzenia z dopuszczeniem ATEX lub IECEx zabez-
pieczone są kluczem magnetycznym. 
Zdejmowanie pokrywy opisane jest w dodatkowej instrukcji 
elektromechanicznych zaworów regulacyjnych z dopusz-
czeniem ATEX i dopuszczeniem IECEx. 

  W celu odblokowania moduł wyświetlacza lub zaślepkę obrócić 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie 
je zdjąć. 

 W przypadku modułu wyświetlacza uważać na kabel łączący 
z interfejsem HMI.

Odblo-
kowanie 
modułu 
wyświe-
tlacza 

Odblo-
kowanie 
zaślepki

Obrazek 13:  Zdejmowanie zaślepki lub modułu wyświetlacza

90° 90°
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W przypadku wariantu urządzenia z modułem wyświetlacza:
  Odłączyć kabel łączący z interfejsem HMI.

2. Zdejmowanie modułu LED i modułu pamięci:
  Wykręcić 2 śruby mocujące (klucz imbusowy zewnętrzny, rozmiar 
klucza 3 mm).
  Chwycić moduł LED i pamięci po obu stronach przy metalowej 
obudowie i wyciągnąć go.

Metalowa 
obudowa 
modułu LED 
i pamięci

Wkręty 
mocujące 

Wkręty 
mocującece

Zdejmowanie modułu LED i modułu 
pamięci:

Zdejmowanie pokrywy 
napędu:

Pokrywa 
napędu

Obrazek 14: Wyjmowanie modułu LED i pamięci i zdejmowanie   
  pokrywy napędu

3. Zdejmowanie pokrywy napędu:
  Odkręcić 4 śruby mocujące (wkręty z łbem walcowym z gniazdem 
sześciokątnym T25). Śruby są zabezpieczone przed zgubieniem 
dzięki ich zintegrowaniu w pokrywie napędu.
  Zdjąć pokrywę napędu.

Zaciski przyłączeniowe są teraz dostępne.

8.2.3 Podłączanie kabla
  Wsunąć kabel przez śrubunek kablowy. 

UWAGA! 

Zachować ostrożność przy podłączaniu do zacisków typu 
sprężynowego.

 ▶ Minimalna długość końcówki żyły: 8 mm
 ▶ Maksymalny przekrój końcówki żyły: 1,5 mm2 (bez kołnierza), 
0,75 mm2 (z kołnierzem)

  Zdjąć izolację z żył na długości min. 8 mm i zacisnąć końcówki żył.
  Zamocować żyły w zaciskach. Przypisanie zacisków podane jest 
w poniższych tabelach, od Seite 27.
  Dokręcić nakrętkę złączki śrubunku kablowego (moment obrotowy 
dokręcania ok. 1,5 Nm).

UWAGA! 

Uszkodzenie lub brak działania w wyniku wniknięcia zanie-
czyszczeń i wilgoci.
W celu zapewnienia stopnia ochrony IP65 i IP67 pamiętać o 
następujących zasadach:

 ▶ Nieużywane śrubunki kablowe zabezpieczyć zaślepkami.
 ▶ Dokręcić nakrętki złączek śrubunków kablowych. Moment 
obrotowy dokręcania zależny od wielkości kabla lub zaślepki ok. 
1,5 Nm.
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Zaciski przyłączeniowe

Śrubunki kablowe

Uziemienie funkcyjne FE

Obrazek 15:  Podłączanie kabla

  Podłączyć urządzenie zgodnie z tabelami.

8.2.4  Przypisanie zacisków – sygnał wejściowy centrali 
(np. SPS)

Zacisk Przypisanie (od strony urządzenia)
8 Wartość zadana + 

(0/4...20 mA lub 0...5/10 V) 
oddzielona galwanicznie od napięcia roboczego

7 Wartość zadana –

5 Wejście cyfrowe + 
0...5 V     (log. 0)
10...30 V  (log. 1) 

4 Wejście cyfrowe GND
odniesione do napięcia roboczego GND (zacisk GND)

Tab. 6: Przypisanie zacisków – sygnał wejściowy centrali (np. SPS)

8.2.5 Przypisanie zacisków – napięcie robocze i sieć büS

Zacisk Przypisanie (od strony urządzenia)
CAN Shield / ekran

10 +24 V  ±10 % 
maks. tętnienie szczątkowe 10 %

9 GND

1*
CAN_GND

 Podłączać tylko w przypadku stosowania dla CAN 
osobnego przewodu.

2* CAN_H 
3* CAN_L

Tab. 7: Przypisanie zacisków – napięcie robocze i sieć büS
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*  Instalacja elektryczna SiećbüS:
Zaciski 1, 2 i 3 (interfejs CAN) są zmostkowane do podłą-
czenia sieci büS.
Zacisk 1 jest zmostkowany wewnętrznie z zaciskiem 9, 
jednak nie jest przeznaczony do napięcia roboczego.

8.2.6 Przypisanie zacisków – Sygnały wyjściowe do 
centrali (np. SPS) wymagane tylko w przypadku 
opcji wyjścia analogowego lub wyjścia cyfrowego

Zacisk Przypisanie (od strony urządzenia)

19 Wyjście analogowe+
(0/4...20 mA lub 0...5/10 V)

20 Wyjście analogowe –

18 Wyjście cyfrowe 1 (24 V / 0 V)

17 Wyjście cyfrowe 2 (24 V / 0 V)

16 Wyjście cyfrowe GND

Tab. 8: Przypisanie zacisków – sygnał wyjściowy do centrali (np. SPS)

8.2.7 Przypisanie zacisków – wejście wartości 
procesowej (tylko w przypadku funkcji regulatora 
procesowego)

Typ 
sygnału* Zacisk Przypisanie Po stronie 

urządzenia
Podłączenie 
zewnętrzne

4...20 mA
– zasilenie 
wewnętrzne

22 +24 V Zasilanie 
przekaźnika

GND

22

15

21

14

Przekaźnik

I

13

15 PV1: nieprzypisany
21 GND 

(identyczny z GND 
napięcia roboczego)

14 PV2: Wyjście 
przekaźnika

13 PV3: Mostek 
do GND (GND 
z przekaźnika 
3-przewodowego)

4...20 mA
– zasilenie 
zewnętrzne

22 nieprzypisany
15 nieprzypisany
21 nieprzypisany
14 PV2: Rzeczywista 

wartość procesowa +
14 4...20 mA

13 PV3: Rzeczywista 
wartość procesowa –

13 GND 4...20 mA

Często-
tliwość
 – zasilanie 
wewnętrzne

22 +24 V Zasilanie 
czujnika

22 +24 V

15 PV1: Wejście 
taktujące +

15 Takt +

21 GND 21 GND (identyczny 
z GND napięcia 
roboczego)14 PV2: nieprzypisany

13 PV3: Mostek do GND 
(GND z przekaźnika 
3-przewodowego)

13 Takt –
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Typ 
sygnału* Zacisk Przypisanie Po stronie 

urządzenia
Podłączenie 
zewnętrzne

Często-
tliwość
– zasilanie 
zewnętrzne

22 nieprzypisany
15 PV1: Wejście 

taktujące +
15 Takt +

21 nieprzypisany
14 PV2: nieprzypisany
13 PV3: Wejście 

taktujące –
13 Takt –

Pt 100
(patrz 
informacja 
poniżej)

22 nieprzypisany
15 PV1: Rzeczywista 

wartość pro-
cesowa 1 (zasilanie 
prądowe)

15

13

14

Pt 100

21 nieprzypisany
14 PV2: Rzeczy-

wista wartość 
procesowa 2 
(kompensacja)

13 PV3: Rzeczywista 
wartość pro-
cesowa 3 GND

*  Ustawianie przez oprogramowanie: 
Inputs / Outputs  PV  ANALOG.type 
(źródło sygnału: PV.source  Analog).

Tab. 9: Przypisanie zacisków – wejście wartości procesowych (tylko w 
urządzeniach z funkcją regulacji procesu)

UWAGA!
Podłączyć czujnik Pt 100, do kompensacji rezystancji 
przewodu, za pośrednictwem 3 przewodów. 
Koniecznie zmostkować na czujniku zacisk 14 i zacisk 13.
Maksymalna długość przewodów przyłączeniowych – 20 m.

8.2.8 Zamykanie urządzenia

WSKAZÓWKA! 

Uszkodzenie lub brak działania w wyniku wniknięcia zanie-
czyszczeń i wilgoci.
Przed zamknięciem urządzenia należy w celu zapewnienia stopnia 
ochrony IP65 i IP67 pamiętać o następujących zasadach:

 ▶ Uszczelka musi być włożona do obudowy napędu / pokrywy 
napędu i nie może być uszkodzona.
 ▶ Uszczelniane powierzchnie muszą być czyste i suche.

1. Montaż pokrywy napędu
  Nałożyć pokrywę napędu na obudowę napędu.
  Lekko wkręcić 4 wkręty mocujące (wkręty z łbem walcowym sze-
ściokątnym T25) ręcznie na krzyż i następnie dokręcić je (moment 
obrotowy dokręcania: 5,0 Nm). 

2. Włożenie modułu LED i modułu pamięci
  Włożyć moduł LED i pamięci oraz zamocować 2 wkrętami mocu-
jącymi (moment obrotowy dokręcania: 1,1 Nm).

3. Zamykanie urządzenia z zaślepką lub modułem wyświetlacza
W przypadku wariantu urządzenia z modułem wyświetlacza:

  Włożyć kabel łączący do interfejsu HMI.
  Nałożyć moduł wyświetlacza i obracać go do momentu, kiedy 
oznaczenie z brzegu znajdzie się nad oznaczeniem pokrywy 
napędu.

W przypadku wariantu urządzenia z zaślepką:
  Nałożyć zaślepkę i obracać ją do momentu, kiedy oznaczenie z 
brzegu znajdzie się nad oznaczeniem pokrywy napędu. 
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Zaślepka 
lub moduł 
wyświetlacza 

Pokrywa napędu 

Modułu LED i 
pamięci

Zaślepka lub moduł wyświe-
tlacza zamknięte

Oznaczenia

Obrazek 16:  Zamykanie urządzenia

  Po przyłożeniu napięcia roboczego dokonać niezbędnych 
ustawień podstawowych i dopasowań dla elektromechanicznego 
zaworu regulacyjnego. Patrz opis w rozdziale „9 Inbetriebnahme“.

9  URUCHOMIENIE

OSTRZEŻENIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń w przypadku nieprawidłowej 
eksploatacji.
Nieprawidłowa eksploatacja może prowadzić do obrażeń oraz 
uszkodzeń w urządzeniu i jego otoczeniu. 

 ▶ Personel obsługujący musi przeczytać instrukcję obsługi i 
zrozumieć jej treść.
 ▶ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i zasad użycia 
zgodnego z przeznaczeniem.
 ▶ Maszynę/urządzenie może uruchamiać wyłącznie odpowiednio 
przeszkolony personel.

9.1 Przed uruchomieniem
UWAGA! 

W przypadku urządzeń, które zdemontowano w celu prze-
prowadzenia czynności montażowych, należy pamiętać o 
następujących zasadach:
W przypadku zdemontowania napędu należy przed uruchomieniem 
ponownie przeprowadzić funkcję X.TUNE. Patrz rozdział „9.5 
Anpassung der Stellungsregelung – X.TUNE ausführen“.
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9.2  Możliwości ustawień podczas uruchomienia
• Ustawienie przy pomocy oprogramowania komputerowego 

Bürkert Communicator na komputerze lub tablecie 
Ten rodzaj ustawienia jest możliwy w przypadku wszystkich typów i 
wariantów urządzeń. 

Program Bürkert Communicator można bezpłatnie pobrać ze 
strony internetowej fi rmy Bürkert. 
Do zainstalowania programu potrzebny jest zestaw inter-
fejsu USBbüS.
Komunikacja realizowana jest za pośrednictwem interfejsu 
serwisowego büS urządzenia.

• Ustawienie na wyświetlaczu urządzenia (opcja)
Możliwe tylko w urządzeniach z modułem wyświetlacza. 

• Dopasować regulację położenia przy pomocy 2 przycisków 
w urządzeniu (funkcja X.TUNE)
Możliwe tylko z urządzeniach bez modułu wyświetlacza.

9.3 Ustawienia podstawowe
W dostarczonym produkcie ważne ustawienia podstawowe są 
już wykonane. Patrz poniższy przegląd.

9.3.1 Ustawienia podstawowe dla regulacji położenia
Przegląd:
Rodzaj ustawienia podstawowego
(przestrzegać kolejności)

Fabryczne ustawienie 
fabryczne

1. Ustawianie pozycji 
zabezpieczającej Close

2. Dopasowanie regulacji położenia
(funkcja X.TUNE)

Wykonane fabrycznie (stosować 
się do informacji na stronie 30 )

3. Ustawianie sygnału standar-
dowego dla pozycji zadanej

Typ sygnału – analogowy: 4...20 mA
Bramka sieciowa: określana przez 
magistralę Fieldbus

4 Ustawianie automatycznego stanu 
roboczego RĘCZNY

Tab. 10: Ustawienia podstawowe dla regulacji położenia

9.3.2 Ustawienia podstawowe dla regulacji procesu
Przegląd:
Rodzaj ustawienia podstawowego
(przestrzegać kolejności)

Fabryczne ustawienie 
fabryczne

1. Ustawianie pozycji zabezpieczającej Close

2. Dopasowanie regulacji położenia
(funkcja X.TUNE)

Wykonane fabrycznie (stosować 
się do informacji na stronie 30 )

3. Wybór fi zycznej jednostki dla regu-
lacji procesu

Procenty
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Rodzaj ustawienia podstawowego
(przestrzegać kolejności)

Fabryczne ustawienie 
fabryczne

4. Parametryzacja wartości procesowych
a) Wybieranie sygnału standar-

dowego dla wartości zadanej 
procesu

Typ sygnału – analogowy: 4...20 mA
Bramka sieciowa: określana 
przez magistralę Fieldbus

b) Skalowanie wartości zadanej procesu Minimum 0 %, Maksimum 100 %
c) Wybieranie sygnału standardowego 

dla rzeczywistej wartości procesowej
4...20 mA

d) Skalowanie rzeczywistej wartości 
procesowej

Minimum 0 %, Maksimum 100 %

5. Skalowanie regulacji procesu Minimum 0 %, Maksimum 100 %
6. Ustawianie martwej strefy regulacji 

procesu
1 %

7. Ustawianie regulacji procesu
a) Linearyzacja charakterystyki 

procesu1) (funkcja P.LIN)
Dodatkowo w urządzeniach bez 
wyświetlacza: W celu aktywo-
wania cechy korygującej ustawić 
przełącznik DIP 2 w pozycji ON.

-

b) Dopasowanie regulatora proce-
sowego2) (funkcja P.TUNE)

-

8. Ustawianie automatycznego stanu 
roboczego RĘCZNY

Tab. 11: Przegląd: Ustawienia podstawowe dla regulatora procesowego
1)  Konieczne tylko w przypadku, kiedy charakterystyka procesu wyraźnie 

odbiega od liniowości. Linearyzacja z użyciem funkcji P.LIN zajmuje 
więcej czasu w przypadku powolnych procesów.

2)  Funkcja P.TUNE wspomaga ustawianie regulatora procesowego poprzez 
automatyczne optymalizowanie parametrów procesowych. 
Dokładne ustawianie parametrów procesowych przedstawione jest w 
opisie oprogramowania do typu Typ 3360, 3361.

9.4 Ustawianie pozycji zabezpieczającej
Możliwość ustawienia:  Przy użyciu programu kompute-
rowego Bürkert Communicator lub na wyświetlaczu urzą-
dzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu ustawienia pozycji zabezpieczającej należy przejść do szcze-
gółowego widoku Parametry dla regulatora położenia.
Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Position controller.
  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Position controller.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.
Ustawianie pozycji zabezpieczającej:

  Wybrać SAFEPOS.

  Wybrać FUNCTION.

Do wyboru dostępne są następujące pozycje zabezpieczające:
Close Zawór szczelnie zamknięty.
Open Zawór otwarty.
User-Defi ned Dowolnie zdefi niowana pozycja zabezpieczająca. 

Wprowadzanie pozycji w menu User-Defi ned 
opisane jest poniżej.

Inactiv Zawór zatrzymuje się w istniejącej pozycji.
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  Wybrać pozycję zabezpieczającą.
Wprowadzenie dowolnie zdefi niowanej pozycji zabezpie-
czającej (tylko przy wybraniu pozycji zabezpieczającej 
User-Defi ned).

  Wybrać Position.
  Wpisać pozycję zabezpieczającą
(0 % = zamknięty, 100 % = otwarty).

Pozycja zabezpieczająca została ustawiona.

9.5  Dopasowanie regulacji położenia – 
wykonanie funkcji X.TUNE

Przy wykonywaniu funkcji X.TUNE regulacja położenia dopasowywana 
jest do fi zycznego suwu użytego nastawnika.
W dostarczonych urządzeniach funkcja X.TUNE jest już 
przeprowadzona fabrycznie. 

UWAGA! 

Nie przeprowadzać funkcji X.TUNE bez takiej konieczności.
Ponowne przeprowadzenie funkcji X.TUNE wymagane jest 
wyłącznie w przypadku zdemontowania napędu lub wymiany 
obudowy zaworu. 

OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie spowodowane niekontrolowanym procesem 
po przeprowadzeniu funkcji X.TUNE.
Przeprowadzanie funkcji X.TUNE z użyciem medium pod 
ciśnieniem prowadzi do nieprawidłowego dopasowania regulatora. 
Skutkiem jest niekontrolowany proces.

 ▶ Nigdy nie przeprowadzać funkcji X.TUNE z medium pod 
ciśnieniem.
 ▶ Zabezpieczyć maszynę przed nieplanowanym uruchomieniem.

Przy przeprowadzaniu funkcji X.TUNE pierścień LED świeci się na 
pomarańczowo.  
Po zakończonej funkcji X.TUNE pierścień LED przełącza się 
ponownie do poprzedniego stanu.
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9.5.1  Dopasowanie przyciskami w urządzeniu
2 przyciski do aktywowania funkcji X.TUNE znajdują się pod zaślepką. 

Odblokowanie zaślepki
Przycisk CLOSE 
Przycisk OPEN 

Obrazek 17:  Dopasowanie regulacji położenia przyciskami w urządzeniu

  W celu odblokowania zaślepkę należy obrócić w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie ją zdjąć.

Urządzenia z dopuszczeniem ATEX lub IECEx zabez-
pieczone są kluczem magnetycznym. 
Zdejmowanie pokrywy opisane jest w dodatkowej instrukcji 
elektromechanicznych zaworów regulacyjnych z dopusz-
czeniem ATEX i dopuszczeniem IECEx.

Aktywowanie funkcji X.TUNE:

  Sprawdzić, czy medium nie znajduje się pod ciśnieniem!
Funkcję X.TUNE przeprowadzać tylko w przypadku, kiedy 
będzie to absolutnie konieczne.

  Jednocześnie nacisnąć i przytrzymać przez 5 sekund przyciski 
OPEN i CLOSE.

9.5.2 Dopasowanie w komputerze lub na wyświetlaczu 
urządzenia.

Ustawienie w komputerze przez interfejs serwisowy büS i przy 
pomocy programu Bürkert Communicator. Do zainstalowania 
programu potrzebny jest zestaw interfejsu USBbüS.

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu aktywowania funkcji X.TUNE należy przejść do szczegó-
łowego widoku Konserwacja dla regulatora położenia.

Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:
  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Position controller i przejść 
do MAINTENANCE.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION, wybrać Position controller i przejść do 
MAINTENANCE.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Konserwacja.

Aktywowanie funkcji X.TUNE:

 Upewnić się, czy medium nie znajduje się pod ciśnieniem!

  Wybrać CALIBRATION.

  Wybrać X.TUNE.
Pojawia się tekst: „Wybrać materiał uszczelniający (patrz tabliczka 
znamionowa)!“ 

90°
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  Wybrać materiał uszczelniający.
Pojawia się pytanie: „Czy chcesz uruchomić funkcję X.TUNE?“

 Funkcję X.TUNE należy uruchamiać wyłącznie w przypadku, 
kiedy będzie to absolutnie konieczne.

  Uruchomić funkcję X.TUNE.

 Funkcja X.TUNE zostaje przeprowadzona.

W razi przerwania funkcji X.TUNE z powodu błędu pojawia 
się komunikat (patrz poniższa tabela).

Możliwe komunikaty 
przy przerwaniu funkcji 
X.TUNE.

Opis

Usterka w urządzeniu. Istnieje usterka, która uniemożliwia 
przeprowadzenie funkcji X.TUNE.

Przekroczony limit czasu. Funkcji X.TUNE nie można było 
przeprowadzić w limicie czasu z 
powodu usterki.

Prąd silnika jest za duży. Prąd silnika jest za duży do prze-
prowadzenia funkcji X.TUNE.

Dolne położenie 
końcowe zaworu nie jest 
rozpoznawana.

Dolne położenie końcowe zaworu 
nie może zostać rozpoznana przez 
przetwornik przemieszczania. 

Tab. 12: Możliwy komunikat usterki po przerwaniu funkcji X.TUNE

9.6 Ustawianie sygnału standardowego dla 
pozycji zadanej

Możliwość ustawienia: 
Przy użyciu programu komputerowego Bürkert Communicator 
lub na wyświetlaczu urządzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu ustawienia sygnału standardowego należy przejść do widoku 
szczegółowego Parametry dla wejść/wyjść.

Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Inputs / Outputs.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Inputs / Outputs.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.

Ustawianie sygnału standardowego:

  Wybrać CMD.

  Wybrać ANALOG.type.

  Wybrać Sygnał standardowy. 

Sygnał standardowy został ustawiony.
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9.7 Wybór fi zycznej jednostki dla regulacji procesu
Możliwość ustawienia: 
Przy użyciu programu komputerowego Bürkert Communicator 
lub na wyświetlaczu urządzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu wybrania jednostki fi zycznej należy przejść do widoku szcze-
gółowego Parametry dla regulatora procesowego.

Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Process controller.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Process controller.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.

Wybieranie fi zycznej jednostki dla regulacji procesu:

  Wybrać UNIT.

  Wybrać fi zyczną jednostkę.

  Fizyczna jednostka została wybrana.

9.8 Parametryzacja wartości procesowych
Możliwość ustawienia: 
Przy użyciu programu komputerowego Bürkert Communicator 
lub na wyświetlaczu urządzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu sparametryzowania wartości procesowych należy przejść do 
widoku szczegółowego Parametry dla wejść/wyjść.

Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Inputs / Outputs.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Inputs / Outputs.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.

9.8.1 Wybrać i przeskalować sygnał standardowy dla 
wartości zadanej procesu

Wybieranie sygnału standardowego dla wartości zadanej procesu:

  Wybrać SP / CMD.

  Wybrać ANALOG.type.

  Wybrać Sygnał standardowy.

 Sygnał standardowy dla wartości zadanej procesu został 
wybrany.
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Skalowanie wartości zadanej procesu:

  Wybrać SP .scale.

  Wpisać minimum i maksimum.

 Wartość zadana procesu została sparametryzowana.

9.8.2 Wybieranie i skalowanie sygnału standardowego 
dla rzeczywistej wartości procesowej

Wybieranie sygnału standardowego dla rzeczywistej 
wartości procesowej:

  Wybrać PV.

  Wybrać ANALOG.type.

  Wybrać Sygnał standardowy.

 Sygnał standardowy dla rzeczywistej wartości procesowej został 
wybrany.

Skalowanie rzeczywistej wartości procesowej:

  Wybrać PV.scale.

  Wpisać minimum i maksimum.

 Rzeczywista wartość procesowa została sparametryzowana.

9.9 Skalowanie regulacji procesu
Skalowanie regulacji procesu ma wpływ na następujące funkcje:
• Martwa strefa regulacji procesu
• Funkcja szczelnego zamykania (CUTOFF), jeżeli w menu CUTOFF 
 CUTOFF.type wybrana jest regulacja procesu (P.CO).

Możliwość ustawienia: Przy użyciu programu kompute-
rowego Bürkert Communicator lub na wyświetlaczu urzą-
dzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu przeskalowania regulacji procesu należy przejść do widoku 
szczegółowego Parametry dla regulatora procesowego.
Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Process controller.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Process controller.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.

Skalowanie regulacji procesu:

  Wybrać P.CO.scale.

  Wpisać minimum i maksimum.

 Regulacja procesu została przeskalowana.
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9.10 Ustawianie martwej strefy regulacji procesu

Możliwość ustawienia: 
Przy użyciu programu komputerowego Bürkert Communicator 
lub na wyświetlaczu urządzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu ustawienia obszaru martwego należy przejść do widoku 
szczegółowego Parametry dla regulatora procesowego.
Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:

  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Process controller.

  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 do 
CONFIGURATION i wybrać Process controller.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Parametry.

Ustawianie martwej strefy:

  Wybrać PID.PARAMETER.

  Wybrać DBND.

  Wprowadzić wartość procentową.

Matwa strefa została ustawiona.

9.11 Przeprowadzenie regulacji procesu P.LIN, 
P.TUNE

Możliwość ustawienia: 
Przy użyciu programu komputerowego Bürkert Communicator 
lub na wyświetlaczu urządzenia (opcja).

Obsługa wyświetlacza: Funkcje przycisków

   
wybranie, 
aktywacja

potwier-
dzenie

powrót

W celu ustawienia regulacji procesu należy przejść do widoku 
szczegółowego Konserwacja dla regulatora procesowego.

Sposób przejścia z widoku 1 do widoku szczegółowego:
  Przy ustawianiu z użyciem programu Bürkert Communicator 
wybrać w panelu nawigacyjnym Process controller i przejść 
do MAINTENANCE.
  W przypadku ustawiania na wyświetlaczu przejść z widoku 1 
do CONFIGURATION, wybrać Process controller i przejść do 
MAINTENANCE.

 Użytkownik znajduje się w szczegółowym widoku Konserwacja

9.11.1 Linearyzacja charakterystyki procesu (P.LIN)
Sposób linearyzacji charakterystyki procesu:

  Wybrać CALIBRATION.
  Wybrać P.LIN.

  Pojawia się tekst: „Czy chcesz uruchomić funkcję P.Lin?“

  Uruchomić P.LIN.

 Jest przeprowadzana funkcja P.LIN.
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9.11.2 W urządzeniach bez wyświetlacza – aktywować 
cechę korygującą

Cechę korygującą aktywuje się przełącznikiem DIP 2, znajdującym 
się pod zaślepką.

  W celu odblokowania zaślepkę należy obrócić w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie ją zdjąć..
  Ustawić przełącznik DIP 2 w pozycji ON. Cecha korygująca jest 
teraz aktywowana.

DIP 2 → ON

Przełącznik DIP

Odblokowanie 
zaślepki

Obrazek 18: Aktywowanie cechy korygującej
  Zamknąć zaślepkę. 

9.11.3 Dopasowanie regulacji procesu (P.TUNE)
Aktywowanie funkcji P.TUNE:

  Wybrać CALIBRATION.
  Wybrać P.TUNE. Pojawia się tekst: „Czy chcesz uruchomić 
funkcję P.Tune?“
  Uruchomić funkcję P.TUNE.
 Jest przeprowadzana funkcja P.TUNE.

Przy przeprowadzaniu funkcji P.LIN i P.TUNE pierścień LED 
świeci się na pomarańczowo. W przypadku przerwania z 
powodu usterki pojawia się komunikat.

9.12 Ustawianie stanu roboczego

Ustawianie stanu roboczego w przypadku urządzeń bez 
modułu wyświetlacza:
Przełącznik DIP do ustawiania znajduje się pod zaślepką.

  W celu odblokowania zaślepkę należy obrócić w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie ją zdjąć.

Urządzenia z dopuszczeniem ATEX lub IECEx zabez-
pieczone są kluczem magnetycznym.
Zdejmowanie pokrywy opisane jest w dodatkowej instrukcji 
elektromechanicznych zaworów regulacyjnych z dopusz-
czeniem ATEX i dopuszczeniem IECEx.

Przełącznik DIP

Zdejmowanie zaślepki

Obrazek 19:  Przełącznik DIP

Ustawianie stanu roboczego

AUTOMATYCZNY 
STAN ROBOCZY: 
DIP 4 → w dół

RĘCZNY STAN 
ROBOCZY: 
DIP 4 → do góry (ON)

90°

90°
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  Przesunąć przełącznik DIP 4 w dół. Urządzenie znajduje się w 
automatycznym stanie roboczym.

Ustawianie stanu roboczego w przypadku urządzeń z 
modułem wyświetlacza:
Stan roboczy ustawia się w widoku 1 (ekran startowy).

Dla widoku 1 musi być wybrany układ HAND/AUTO (ręczny/
automatyczny)[domyślnie ustawiony fabrycznie]. Na pasku 
informacji na górze widoczny jest symbol HAND (ręczny) . 

  W celu przejścia do automatycznego stanu roboczego  
krótko nacisnąć przycisk menu. 

Symbol HAND  jest wyłączony. Urządzenie znajduje się w auto-
matycznym stanie roboczym.

10 OBSŁUGA
OSTRZEŻENIE!

Zagrożenie z powodu nieprawidłowej obsługi.
Nieprawidłowa obsługa może prowadzić do obrażeń oraz 
uszkodzeń w urządzeniu i jego otoczeniu.

 ▶ Personel obsługujący musi przeczytać instrukcję obsługi i 
zrozumieć jej treść.
 ▶ Należy przestrzegać wskazówek bezpieczeństwa i zasad użycia 
zgodnego z przeznaczeniem.
 ▶ Maszynę/urządzenie może obsługiwać wyłącznie odpowiednio 
przeszkolony personel.

10.1  Elementy wyświetlacza

Pierścień LED

Zawór otwarty

Zawór zamknięty

Mechaniczny 
wskaźnik położenia

Obrazek 20:  Elementy wyświetlacza
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10.1.1 Pierścień LED
Przeźroczysty pierścień LED, emitujący światło diod na zewnątrz, 
umieszczony jest przy zaślepce lub module wyświetlacza.
W celu pokazania stanu roboczego urządzenia pierścień LED świeci, 
miga lub błyska w jednym kolorze lub różnych, zmieniających się 
kolorach.

*  Opis stanów pracy urządzenia, błędy i ostrze-
żenia podane są w rozdziale „5.2 Anzeige des 
Gerätezustands“. 

10.1.2 Mechaniczny wskaźnik położenia
Na mechanicznym wskaźniku położenia można także odczytać 
pozycję zaworu w razie braku napięcia zasilającego (patrz „Bild 20: 
Anzeigeelemente“)

10.1.3 Elementy modułu wyświetlacza (opcja)
Patrz opis „11 Displaybedienung (Option)“

10.2 Elementy sterujące

Przełącznik DIP* 

Karta SIM

Przycisk 
CLOSE* 

Interfejs ser-
wisowy büS

Przycisk 
OPEN* Mechaniczne urucha-

mianie ręczne
*   Brak funkcji w urządzeniach z modułem wyświetlacza. Obsługa na 

wyświetlaczu.

Obrazek 21:   Elementy sterujące 

10.2.1 Przełącznik DIP
Ustawienia

Przełącznik 1: Ustawianie kierunku działania między sygnałem 
wejściowym i pozycją zadaną.**

Przełącznik 2: Aktywować lub dezaktywować cechę korekcyjną 
(w celu dopasowania charakterystyki roboczej).**

Przełącznik 3: Aktywować lub dezaktywować funkcję szczelnego 
zamknięcia.**

Przełącznik 4: Przełączanie między automatycznym i trybem ręcznym 
stanem roboczym.

** Szczegółowy opis w instrukcji obsługi.
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10.2.2 Przycisk OPEN i przycisk CLOSE

Elektryczne urucha-
mianie ręczne:

Otwieranie zaworu: Nacisnąć przycisk OPEN 
Zamykanie zaworu: Nacisnąć przycisk CLOSE

Włączanie funkcji 
X.TUNE (Autotune):

Patrz opis w rozdziale „9.5 Anpassung der 
Stellungsregelung – X.TUNE ausführen“.

W urządzeniach z modułem wyświetlacza przyciski OPEN 
i CLOSE nie działają. Z funkcji elektrycznego urucho-
mienia ręcznego można skorzystać tylko za pośrednictwem 
wyświetlacza. 

11  OBSŁUGA WYŚWIETLACZA (OPCJA)
Urządzenie obsługuje i ustawia się przy pomocy wyświetlacza z 
ekranem dotykowym.

11.1 Interfejs użytkownika

Przyciski nawigacyjne

Przycisk menuPrzycisk 
powrotu

Wyświetlacz 
przykład układu: 
HAND/AUTO
w automatycznym 
stanie roboczym

View 1 of 1

C
O

N
FI

G
U

R
AT

IO
N

W
idok 2

POS 70 %

Manual

Pasek informacji

N

Cyfrowy 
wskaźnik 
położenia

Obrazek 22:  Interfejs użytkownika
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11.2 Opis przycisków

Przycisk Funkcje

Przycisk 
powrotu

Krótkie 
naciśnięcie: Powrót

Długie 
naciśnięcie:

Przeskok do widoku 1 
(ekran startowy)

Przyciski 
nawigacyjne

Zmiana widoku
Zastosowanie wyboru (np. w przypadku 
pól opcji)
Przy wprowadzaniu wartości: Zmiana 
miejsca dziesiętnego
Wybór menu

Wybór konfi guracji, ustawienia
Przy wprowadzaniu wartości: Zmiana 
wartości (cyfry)
Otwieranie zaworu (w ręcznym stanie 
pracy)
Zamykanie zaworu (w ręcznym stanie 
pracy)

Przycisk 
menu

Krótkie 
naciśnięcie:

Potwierdzenie wyboru

Zapisanie wyboru

Dalej (w kreatorze)
Długie 
naciśnięcie:

Otwieranie menu 
kontekstowego

Obrazek 23:  Opis funkcji przycisków

11.3 Widoki wyświetlacza
Z ekranu startowego przechodzi się do następujących widoków:

• Widok konfi guracji, lewym przyciskiem nawigacyjnym  .
• Widok utworzony przez użytkownika 2...4, prawym przyciskiem 

nawigacyjnym  .

View 1 of 1

C
O

N
FI

G
U

R
AT

IO
N

View
 2

POS 70 %

Manual

Ekran startowy

Widok 3 z 4

W
id

ok
 2 View

 4

CMD

0.0
%

View 2 of 4

Vi
ew

 1

View
 3

CMD

0.0
%

Widoki utworzone przez 
użytkownika

CONFIGURATION

View
 1

Position
controller

Widok konfi guracji

Obrazek 24:  Ekran startowy, widok konfi guracji, widoki użytkownika
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11.4 Opis symboli
Symbole dla praw użytkowników

Symbol Opis

Ustawienie jest zabezpieczone przed zapisaniem i 
możne je zmienić wyłącznie z użyciem odpowied-
niego prawa użytkownika / kodu użytkownika.

Użytkownik

W urządzeniu zalogowany jest użytkownik 
zaawansowany.

W urządzeniu zalogowany jest instalator.

W urządzeniu zalogowany jest serwisant fi rmy 
Bürkert.

Tab. 13: Symbole dla praw użytkowników

Symbole do wyświetlania specjalnych pozycji zaworu

Priorytet Symbol Opis

1 Zawór znajduje się w pozycji 
zabezpieczającej.

2 Zawór znajduje się w pozycji szczelnego 
zamknięcia.

Tab. 14: Symbole do wyświetlania specjalnych pozycji zaworu

Symbole do wyświetlania statusu urządzenia wg NAMUR NE 107
W przypadku występowania kilku stanów pracy urządzenia wyświe-
tlany jest stan urządzenia z najwyższym priorytetem.

Priorytet Symbol Opis

1

Awaria, błąd lub usterka! 
Z powodu usterki w działaniu urządzenia 
lub jego peryferyjnym wyposażeniu nie jest 
możliwa normalna eksploatacja.

  Sprawdzić komunikaty w liście 
wiadomości.

2

Kontrola działania! 
Przy urządzeniu prowadzone są prace, 
dlatego normalna eksploatacja nie jest 
możliwa.

3

Poza specyfi kacją!
Warunki otoczenia lub warunki procesowe 
dla urządzenia poza zakresem określonym w 
specyfi kacji. Wewnętrzna diagnostyka urzą-
dzenia wskazuje na problemy w urządzeniu 
lub problemy z warunkami procesowymi.

4

Konieczność przeprowadzenia konserwacji!
Urządzenie znajduje się w normalnym trybie 
eksploatacyjnym, ale jego działanie zostanie 
wkrótce ograniczone.
Przeprowadzić konserwację urządzenia.

Tab. 15: Symbole wg NAMUR NE 107
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Symbole informowania o stanach roboczych

Priorytet Symbol Opis
1 Zatrzymanie normalnej eksploatacji przez 

urządzenie z powodu poważnego błędu. 
Zawór zatrzymuje się w swojej pozycji.

2 Bateria aktywna:
Napięcie zasilające jest odłączone. Urzą-
dzenie zasilane jest napięciem z baterii. 
W automatycznym stanie roboczym napęd 
przestawia się w pozycję zabezpieczającą 
(patrz symbol „Pozycja zabezpieczająca“).
W ręcznym stanie roboczym napęd 
zatrzymuje się w ostatnio przyjętym położeniu.

3 Urządzenie znajduje się w ręcznym stanie 
roboczym.

4 Urządzenie znajduje się w stanie roboczym 
SYMULACJA. 
Symulowany jest sygnał dla wyboru wartości 
zadanej.

5 Regulacja procesu aktywna

6 Regulacja położenia aktywna

Tab. 16: Symbole informowania o stanach roboczych

12 RĘCZNA OBSŁUGA ZAWORU
Zawór regulacyjny można uruchamiać ręcznie na 2 sposoby: 
elektrycznie lub mechanicznie.
Z reguły do ręcznego otwierania i zamykania zaworu używa się funkcji 
elektrycznego uruchamiania ręcznego.
Z funkcji mechanicznego uruchamiania ręcznego korzysta się przy 
otwieraniu i zamykaniu zaworu w razie braku zasilania elektrycznego. 
Z funkcji mechanicznego uruchamiania ręcznego wolno korzystać tylko 
w stanie bez prądu.

12.1 Elektryczne uruchamianie zaworu
W zależności od wariantu urządzenia funkcję ręcznego elektrycznego 
uruchamiania zaworu aktywuje się na wyświetlaczu lub przy pomocy 
2 przycisków, które znajdują się na module LED i pamięci oraz pod 
zaślepką.

12.1.1 Urządzenia z modułem wyświetlacza
W przypadku uruchamiania zaworu na wyświetlaczu należy skorzystać 
z widoku 1 (ekran startowy) i ręcznego stanu roboczego.

Po długim naciśnięciu  przycisku powrotu przechodzi się 
do widoku 1.
W celu otworzenia i zamknięcia zaworu dla widoku 1 musi 
być wybrany układ HAND/AUTO (domyślne ustawienie 
fabryczne).

polski



46

Ręczna obsługa zaworu
Typ 3360, 3361

Przejście do ręcznego stanu roboczego:

  W celu przejścia do ręcznego stanu roboczego  krótko 
nacisnąć przycisk menu. 

Na pasku informacji na górze widoczny jest symbol HAND (ręczny) 
. Na ekranie wyświetlane są 2 symbole strzałki z napisem „otw.“ i 

„zamk.“.
Otwieranie i zamykanie zaworu:

  W celu otworzenia zaworu  nacisnąć górny przycisk 
nawigacyjny.
  W celu zamknięcia zaworu  nacisnąć dolny przycisk 
nawigacyjny.

  W celu przejścia do automatycznego stanu roboczego  
krótko nacisnąć przycisk menu.

Przyciski nawigacyjne

Przycisk menu

Symbol dla ręcznego 
stanu roboczego

View 1 z x

C
O

N
FI

G
U

R
AT

IO
N

V
iew

 2

POS 70 %

AutoOpen.
Closed.

w

Wyświetlacz: Widok 
1 w ręcznym stanie 
roboczym.
Układ: HAND/AUTO

Przycisk powrotu

Obrazek 25:  Elektryczne uruchamianie ręczne na wyświetlaczu

12.1.2 Urządzenia bez modułu wyświetlacza
2 przyciski do otwierania i zamykania zaworu znajdują się pod zaślepką. 

Odblokowanie 
zaślepki

Ręczny stan roboczy: 
DIP 4 → ON

Przełącznik DIP

Obrazek 26:  Ustawianie ręcznego stanu roboczego

  W celu odblokowania zaślepkę należy obrócić w kierunku prze-
ciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie ją zdjąć.

Urządzenia z dopuszczeniem ATEX lub IECEx zabez-
pieczone są kluczem magnetycznym.
Zdejmowanie pokrywy opisane jest w dodatkowej instrukcji 
elektromechanicznych zaworów regulacyjnych z dopusz-
czeniem ATEX i dopuszczeniem IECEx.

90°
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Aby uruchomić zawór, urządzenie musi znajdować się w ręcznym 
stanie roboczym.
Przejście do ręcznego stanu roboczego:

  Ustawić przełącznik DIP 4 w pozycji ON. Urządzenie znajduje się 
w ręcznym stanie roboczym (patrz „Bild 26“).

Przycisk OPEN
do otwierania zaworu

Przycisk CLOSE
do zamykania zaworu

Obrazek 27:   Elektryczne uruchamianie ręczne w urządzeniach bez modułu  
  wyświetlacza

  Otwieranie lub zamykanie zaworu przyciskiem OPEN i przyciskiem 
CLOSE (patrz „Bild 27“).
  Przesunąć przełącznik DIP 4 w dół. Urządzenie znajduje się w 
automatycznym stanie roboczym.
  Zamknąć zaślepkę. 

12.2  Mechaniczne uruchamianie zaworu
W przypadku braku napięcia zasilającego, np. podczas montaży lub 
przy braku zasilania elektrycznego, zawór można otwierać lub zamykać 
przy pomocy funkcji mechanicznego uruchamiania ręcznego.

UWAGA! 

Z mechanicznego uruchamiania ręcznego wolno korzystać 
wyłącznie w stanie bez zasilania elektrycznego, ponieważ w prze-
ciwnym wypadku może dojść do uszkodzenia urządzenia.

UWAGA! 

Moduł wyświetlacza należy zdejmować ostrożnie, aby nie 
uszkodzić kabla łączącego i interfejsu HMI. 

  W celu odblokowania moduł wyświetlacza lub zaślepkę obrócić 
w kierunku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara i następnie 
je zdjąć.

Urządzenia z dopuszczeniem ATEX lub IECEx zabez-
pieczone są kluczem magnetycznym.
Zdejmowanie pokrywy opisane jest w dodatkowej instrukcji 
elektromechanicznych zaworów regulacyjnych z dopusz-
czeniem ATEX i dopuszczeniem IECEx.

 W przypadku modułu wyświetlacza uważać na kabel łączący. 

polski



48

Ręczna obsługa zaworu
Typ 3360, 3361

Odblo-
kowanie 
modułu 
wyświe-
tlacza 

Odblo-
kowanie 
zaślepki

Obrazek 28:  Zdejmowanie zaślepki lub modułu wyświetlacza

Mechaniczne 
uruchamianie ręczne

naciśnięcie 
i obrócenie

ob
ra

ca
ni

e

Otwieranie 
zaworu

Zamykanie 
zaworu

Obrazek 29:  Mechaniczne uruchamianie ręczne

  Do przestawienia zaworu używać klucza imbusowego o rozmiarze 
3 mm.

UWAGA! 

Maksymalny moment obrotowy 2 Nm.
Przekroczenie momentu obrotowego przy dojściu do pozycji koń-
cowej zaworu prowadzi do uszkodzenia mechanicznego urucha-
miania ręcznego.

Dojście do pozycji końcowych zaworu można rozpoznać na wskaźniku 
położenia (patrz „Bild 30“).

  Poprzez lekki nacisk włączyć mechaniczne uruchamianie ręczne i 
jednocześnie obracać kluczem imbusowym (patrz „Bild 29“).

Zawór otwarty

Zawór zamknięty

Mechaniczny wskaźnik 
położenia

Obrazek 30:  Mechaniczny wskaźnik położenia

  Ustawić zawór w żądanej pozycji.
 Maksymalny moment obrotowy 2 Nm.

Otwierania (obracanie w kierunku przeciwnym do ruchu wska-
zówek zegara), zamykania (w kierunku ruchu wskazówek zegara).
  Wyjąć klucz imbusowy po osiągnięciu żądanej pozycji zaworu. 
Nastąpi automatycznie odłączenie mechanicznego uruchamiania 
ręcznego.

90° 90°
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13  BRAMKA SIECIOWA FIELDBUS
EtherNet/IP, PROFINET, Modbus TCP

Moduł 
wyświetlacza

Bramka 
sieciowa 
Fieldbus

Przyłącze magi-
strali Fieldbus 
M12 (2 Port 
Ethernet Switch)

Obrazek 31:  Bramka sieciowa Fieldbus z modułem wyświetlacza

13.1 Dane techniczne
Prędkość sieci 10/100 Mbps
Autonegocjacja Tak
Auto MDI/MDI-X Tak
Funkcja switch Tak
Diagnostyka sieci Tak, z telegramem błędów
MAC-ID Indywidualny numer identyfi kacyjny, 

zapisany w module i na zewnątrz urzą-
dzenia (patrz tabliczka znamionowa)

Nazwa urządzenia 
Ethernet (ustawienie 
fabryczne)

XXX (nazwę można zmieniać)

Interfejs dla serwisu i 
aktualizacji systemu

Wewnętrzny mini-USB (może być 
używany wyłącznie przez wykwalifi kowany 
personel, specjalnie przeszkolony w tym 
zakresie)

13.2 Przyłącze elektryczne
Po podłączenia służy złącze okrągłe M12, 4-pinowe

43

12

Styk 1 Transmit +
Styk 2 Receive +
Styk 3 Transmit -
Styk 4 Receive -

Tab. 17: Obłożenie elektryczne

UWAGA! 

Aby zapewnić kompatybilność elektromagnetyczną (EMV) należy 
używać ekranowanego kabla Ethernet. Uziemić ekran kabla po obu 
stronach, tzn. przy każdym z podłączonych urządzeń.
Metalowa obudowa M12 złącza okrągłego połączona jest z obudową 
napędu, dlatego należy uziemić uziemienie funkcyjne na obudowie 
napędu. Do uziemienia należy użyć krótkiego przewodu (maks. 1 m) 
o przekroju min. 1,5 mm2. 

Uziemienie funkcyjne FE

Obrazek 32:  Uziemienie funkcyjne
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13.3 Dostęp do büSinterfejsu serwisowego
Interfejs serwisowy büS znajduje się we wnętrzu bramy sieciowej 
magistrali polowej Fieldbus.
W celu umożliwienia dostępu otworzyć pokrywę, obracając ją w kie-
runku przeciwnym do ruchu wskazówek zegara.

Interfejs serwisowy 
büS

Obrazek 33:  Interfejs serwisowy büS w wariancie z bramą sieciową Fieldbus

14 KONSERWACJA, USUWANIE USTEREK

Prace konserwacyjne opisane są w osobnej instrukcji 
serwisowej.
Opis błędów znajduje się w instrukcji obsługi.
Obie instrukcje dostępne są na naszej stronie internetowej 
www.buerkert.pl.

14.1 Kontrola wzrokowa
W zależności od warunków pracy przeprowadzać regularne kontrole 
wzrokowe:

  Sprawdzić szczelność przyłączy mediów.
  Sprawdzić odwiert odciążający na rurze pod kątem wycieków.

Odwiert odciążający

Obrazek 34:  Odwiert odciążający

polski



51

Bramka sieciowa Fieldbus
Typ 3360, 3361

15 CZYSZCZENIE
Do czyszczenia powierzchni urządzenia nie są dopuszczone alkaliczne 
środki czyszczące.

16 AKCESORIA
16.1 Oprogramowanie komunikacyjne
Oprogramowanie komputerowe Bürkert Communicator przezna-
czone jest do komunikacji z urządzeniami fi rmy Bürkert.

Szczegółowy opis dotyczący instalacji i obsługi oprogramo-
wania komputerowego znajduje się w jego instrukcji obsługi.

Oprogramowanie dostępne do pobrania na stronie: www.buerkert.pl

16.1.1 Interfejs USB
Do komunikacji z urządzeniami komputer potrzebuje interfejsu USB 
oraz dostępnego jako dodatkowe wyposażenie zestawu USB büS.

Zestaw interfejsu USB büS Numer 
zamówienia

Zestaw pendrive'a büS 1 
(z zasilaczem sieciowym, pendrivem büS, opor-
nikiem obciążenia, rozdzielaczem Y, kablem 0,7 
m z M12 wtyczką)

772426

Zestaw pendrive'a büS 2 
(z pendrivem büS, opornikiem obciążenia, roz-
dzielaczem Y, kablem 0,7 m z M12 wtyczką)

772551

Przejściówka büS dla interfejsu serwisowego 
büS (M12 na interfejs serwisowy Micro-USB 
büS)

773254

Tab. 18: Elementy zastawu interfejsu USB büS

Do typu 3360, 3361 można znaleźć w Internecie pod 
adresem www.buerkert.pl
• Pozostałe akcesoria (w instrukcji obsługi), 
• Części zamienne (w instrukcji serwisowej).

17 DEMONTAŻ

17.1 Wskazówki bezpieczeństwa
NIEBEZPIECZEŃSTWO!

Ryzyko odniesienia obrażeń z powodu dużego ciśnienia i 
wycieku medium.
Jeżeli przy wymontowywaniu urządzenie znajduje się pod 
ciśnieniem, należy liczyć się z ryzykiem odniesienia obrażeń na 
skutek nagłego rozładowania ciśnienia i wycieku medium.

 ▶ Przed wymontowaniem urządzenia wyłączyć ciśnienie i odpo-
wietrzyć lub opróżnić przewody.

OSTROŻNIE!

Ryzyko odniesienia obrażeń ze strony ciężkiego 
urządzenia.
Podczas transportu lub prac montażowych urządzenie może 
spaść i być przyczyną obrażeń. 

 ▶ Ciężkie urządzenie należy transportować, montować i demon-
tować w razie potrzeby przy pomocy drugiej osoby.
 ▶ Używać odpowiednich narzędzi pomocniczych.
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  Odłączyć przyłącze elektryczne.
  Wymontować urządzenie.

18. OPAKOWANIE, TRANSPORT, 
MAGAZYNOWANIE

UWAGA! 

Uszkodzenia transportowe.
Niewystarczająco zabezpieczone urządzenia mogą uleć uszko-
dzeniu w trakcie transportu.
• Urządzenie należy transportować w stanie zabezpieczonym 

przed wodą i zanieczyszczeniami w odpornym na wstrząsy 
opakowaniu. 

• Unikać przekraczania (powyżej i poniżej określonych wartości) 
dopuszczalnej temperatury przechowywania. 

Nieprawidłowe przechowywanie może prowadzić do 
uszkodzeń urządzenia.
• Urządzenie należy przechowywać w suchym i niezapylonym 

miejscu.
• Temperatura przechowywania od -40°C do +70 °C.   

19 UTYLIZACJA
UWAGA! 

Szkody w środowisku naturalnym z powodu części zanie-
czyszczonych mediami.
• Urządzenie i opakowanie należy utylizować w sposób przyjazny 

dla środowiska naturalnego.
• Przestrzegać obowiązujących przepisów dot. utylizacji i ochrony 
środowiska. 

Przestrzegać krajowych przepisów dotyczących usuwania 
odpadów.
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